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5HI ¶9DQLVK3RGHU2ð,QWHOLJHQWH·

Prezados Senhores,
em decorrência da const at ação de abusividade na comunicação
mercadológica1 ut ilizada para a divulgação do produt o em referência, o
Inst it ut o Alana, por meio do Proj et o ‘ Criança e Consumo’ , vem à presença de
V.Sas. NOTIFICAR a Reckit t Benckiser Brasil Lt da. (Reckit t Benckiser), a fim de
que cesse t al prát ica, nos seguint es t ermos.

,

6REUHR,QVWLWXWR$ODQD

O ,QVWLWXWR$ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que desenvolve
at ividades educacionais, cult urais, de foment o à art iculação social e de
def esa dos direit os da criança e do adolescent e perant e o consumismo ao qual
são expost os ( ZZZLQVWLWXWRDODQDRUJEU).

1

O t ermo ‘ comunicação mercadológica’ compreende t oda e qualquer at ividade de
comunicação comercial para a divulgação de produt os e serviços independent ement e do
suport e ou do meio ut ilizado. Além de anúncios impressos, comerciais t elevisivos, spot s de
rádio e banners na int ernet , podem ser cit ados, como exemplos: embalagens, promoções,
merchandising, disposição de produt os nos pont os de vendas, et c.

Para divulgar e debat er idéias sobre as quest ões relacionadas ao
consumismo na infância e na adolescência, assim como para apont ar meios de
minimizar e prevenir os prej uízos decorrent es do market ing inf ant o-j uvenil
criou o 3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR ( ZZZFULDQFDHFRQVXPRRUJEU).
Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre o impact o do
consumismo na f ormação de crianças e adolescent es, f oment ando a reflexão a
respeit o da força que a mídia e o market ing infant o-j uvenil possuem na vida,
nos hábit os e nos valores dessas pessoas ainda em f ormação.
As grandes preocupações do ,QVWLWXWR $ODQD são com os result ados
apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na mercant ilização da
infância e da j uvent ude, a saber: a incidência alarmant e de obesidade
infant il; a violência na j uvent ude; a sexualidade precoce e irresponsável; o
mat erialismo excessivo; o desgast e das relações sociais e f amiliares, e o
enfraqueciment o dos valores da sociedade; dent re out ros.
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2 ILOPH SXEOLFLWiULR TXH SURPRYH R SURGXWR ¶9DQLVK 3RGHU 2ð
,QWHOLJHQWH· GLUHFLRQDPHQWR DR S~EOLFR LQIDQWLO RIHUWD GH SURGXWR
SUHMXGLFLDOjFULDQoDHSURPRomRGHYDORUHVGLVWRUFLGRV



2FRPHUFLDOGH¶9DQLVK3RGHU2ð,QWHOLJHQWH·



O filme publicit ário em quest ão (doc.1) foi veiculado em meio à
programação inf ant il do canal exclusivament e direcionado às crianças
Discovery Kids. De acordo com denúncia recebida no sit e do Proj et o Criança e
Consumo, a veiculação ocorreu em horários e dias variados. O comercial se
passa em cenário que parece ser o quint al de uma casa. Nele, são exibidas
duas crianças que demonst ram t er uma missão, a de vencer o 9DQLVK.

Para t ant o, enquant o a menina lê em um caderno o que seriam
inst ruções de como suj ar bast ant e uma camisa e assim, vencer o t al produt o,
o menino vai esfregando grama, amassando amoras e suj ando a peça de
roupa. At é uma amora é escondida embaixo da gola, deixando o t rabalho de
9DQLVK ainda mais difícil.
Tudo isso com um fundo musical que parece ser um rock do t ipo KHDY\
, para indicar a dificuldade do desafio. Após suj ar consideravelment e a
camisa, as duas crianças a levam at é uma mulher, que seria a mãe dos dois e
que, quando recebe a camisa, apresent a uma expressão de insat isfação e
desapont ament o. Logo em seguida aparece uma segunda mulher que vem
explicar os at ribut os do ‘ 9DQLVK 3RGHU 2ð ,QWHOLJHQWH·, dizendo que ele
“ procura e elimina as manchas” . Nest e moment o a música muda, passando a
ser uma mais alegre, agit ada, mas que não passa a idéia de dificuldade.
PHWDO
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A roupa é lavada e as manchas somem. O comercial t ermina com as
duas crianças afirmando que precisam vencer “ esse 9DQLVK” .
Como será analisado ao longo dest a Not ificação, o filme publicit ário
exibido para a promoção do ‘ 9DQLVK 3RGHU 2ð ,QWHOLJHQWH·, é clarament e
volt ado ao público infant il, o que o caract eriza como sendo abusivo.
Reforçando est a abusividade, o comercial ofert a para crianças um produt o
que não é de uso infant il e que, inclusive, pode represent ar uma ameaça à
saúde dos pequenos, além de veicular valores dist orcidos e exemplo de
condut a reprovável.

'LUHFLRQDPHQWRGRFRPHUFLDODRS~EOLFRLQIDQWLO

O filme publicit ário que promove o ‘ 9DQLVK 3RGHU 2ð ,QWHOLJHQWH· é
clarament e direcionado ao público infant il uma vez que se ut iliza de cores
vivas e chamat ivas e principalment e da figura de crianças, que de acordo com
o Proj et o de Lei nº 5.9212, são requisit os suficient es para det erminar o
direcionament o do comercial às crianças.
A prát ica de endereçar a comunicação mercadológica à criança t em se
most rado condut a cada vez mais comum em meio ao mercado. Segundo dados
da pesquisa “ Int erScience – Inf ormação e Tecnologia Aplicada (doc.2),
at ualment e as crianças influenciam em at é 80% das compras da casa (“ 38%
influenciam f ort ement e” e “ 42% influenciam um pouco” ). Ainda de acordo
com est e est udo, as mães levam seus filhos para fazer compras com elas, pois
se sent em bem com ist o, sent em “ amor, alegria, companheirismo e prazer” .
As est at íst icas apont am que 88,5 %3 das crianças acompanham a pessoa

2

O Projeto de Lei nº 5.921 já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor
da Câmara dos Deputados, seu objetivo é definir o que é a comunicação
mercadológica voltada ao público infantil e regulá-la de maneira eficiente. O artigo 3º
determina claramente o que se considera publicidade infantil:
Artigo 3º Fica proibido qualquer tipo de publicidade e de comunicação
mercadológica dirigida
à criança, em qualquer horário e por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de
produtos ou
serviços relacionados à infância ou relacionados ao público adolescente e adulto.
§ 1º A publicidade e a comunicação mercadológica dirigida à criança é aquela que
se vale,
dentre outros, de algum dos seguintes atributos:
I – linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;
II – trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança;
III – representação de criança;
IV – pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;
V – personagens ou apresentadores infantis;
VI – desenho animado ou de animação;
VII – bonecos ou similares;
IX – promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.
3
Pesquisa Nickelodeon Business Solut ion Research.  6HJUHGRV SDUD )DODU FRP DV &ULDQoDV
4XHYRFrHVTXHFHXSRUTXHFUHVFHX , 2007.
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responsável pela compra, sendo exat ament e est a a oport unidade para
pedirem os produt os que desej am.
Em razão da condição especial de desenvolviment o psicológico em que
se encont ra a criança – est á em pleno curso da mat uração ment al –, encont rase mais suscet ível à publicidade, nest e cont ext o, é not ório como as empresas
invest em em pesquisas para saber qual a f orma mais eficient e de incut ir no
público infant il o desej o pelo produt o anunciado e ensiná-la a pedir
insist ent ement e a seus pais ou responsáveis para que o comprem.
A psiquiat ra nort e-americana SUSAN LINN, em livro int it ulado “ Crianças
do Consumo A infância Roubada” , discorre sobre uma pesquisa conduzida pela
WESTERN MEDIA INTERNACIONAL, nos Est ados Unidos, sobre o “ Fat or
Amolação“ ( 7KH1DJ)DFWRU). Trat a-se de um est udo desenvolvido para ensinar
as crianças a “ amolar” mais seus pais para conseguirem os produt os que
querem. Um comunicado feit o pela WESTERN MEDIA INTERNACIONAL com o
t ít ulo: The Fine Art of Wining: Why Naggin is a kid´ s Best friend (em t radução
livre: A art e de choramingar: porque a amolação é a melhor amiga da criança)
agrupava os pais em diferent es t ipos de cat egorias, de acordo com a
propensão a ceder às amolações. A aut ora descreve o impact o causado por
est e est udo:
“ Talvez por t er descobert o que ‘ RLPSDFWRGDDPRODomRGDVFULDQoDVp
em negócios-chave
direcionados à criança’ , o est udo Fat or Amolação at raiu muit o a
at enção no mundo publicit ário, e diversas publicações descreveram
det alhadament e o est udo e a f orma como foi conduzido.” 4 (grifos
inseridos)”
HVWLPDGR FRPR UHVSRQViYHO SRU  GDV YHQGDV

Pesquisa feit a pelo canal especializado em programação infant il
Cart oon Net work, “ Kids Expert s” (doc.3), apont a que 27% das crianças
ent revist adas, para conseguir o produt o que queriam, ut ilizavam o mét odo de
insist ir com seus pais para que comprassem o bem de consumo desej ado, at é
que eles acabassem cedendo.
Acerca do insist ent e e const ant e assédio do mercado publicit ário às
crianças, realizado, sobret udo por meio da mídia (como é exemplo o
comercial em quest ão), em sua t ese de mest rado “ A programação infant il na
t elevisão brasileira sob a perspect iva da criança” , discorre a pesquisadora e
economist a MONICA MONTEIRO DA COSTA BORUCHOVITCH:
“ $
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LQIkQFLD

QD

VRFLHGDGH

GH

FRQVXPR

SRLV

D

LQG~VWULD

GR
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PDQWpP D VRFLHGDGH GH FRQVXPR e D PtGLD TXH QRV ID] FRQKHFHU

4

LINN, S. &ULDQoDV GR &RQVXPR $ LQIkQFLD 5RXEDGD. Tradução Crist ina Tognelli. 1ª ed. São
Paulo: Inst it ut o Alana, 2006. p. 58.
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FRLVDV TXH QHP VDEtDPRV TXH H[LVWLDP QHFHVVLGDGHV TXH QmR
VDEtDPRV TXH SRVVXtDPRV H YDORUHV H FRVWXPHV GH RXWUDV IDPtOLDV
VRFLHGDGHVHFRQWLQHQWHV


Hoj e em dia, diferent ement e da visão da década de 50, a criança é
vist a como consumidora. As crianças “ precisam de coisas” : brinquedos,
t ênis, roupas de marca e mega-fest as de aniversário que não
precisavam há algumas décadas at rás $V FULDQoDV GHVHMDP SRVVXLU
HVWDV H PXLWDV RXWUDV PHUFDGRULDV D PDLRU SDUWH GHODV FRQKHFLGDV
DWUDYpVGDVRIHUWDVFRQVWDQWHVGDPtGLD


(...) 6mR DV JUDQGHV FRUSRUDo}HV GH PtGLD TXH LQFDQVDYHOPHQWH QRV
ID]HP YHU DV FRLVDV TXH DLQGD QmR WHPRV H TXH ´SUHFLVDPRVµ WHU
TXH PXLWDV YH]HV HVWmR DR YRODQWH $ FULDQoD WRUQRXVH S~EOLFR
DOYR QmR Vy GD SURJUDPDomR LQIDQWLO PDV GRV DQXQFLDQWHV $ SDUWLU
GHVWD

VLJQLILFDWLYD

UHVJXDUGDGRV

VH
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WUDQVIRUPDP

LQGLYtGXRV
HP

TXH

LQGLYtGXRV

SUHFLVDYDP

TXH

SUHFLVDP

VHU
VHU

SULPRUGLDOPHQWH FRQVXPLGRUHV H DV FULDQoDV SDVVDUDP D WHU DFHVVR
D LQIRUPDo}HV TXH DQWHV HUDP UHVHUYDGDV DRV DGXOWRV RX TXH SHOR
PHQRV SUHFLVDYDP GR FULYR GRV DGXOWRV GD IDPtOLD SDUD DOFDQoDUHP
DV FULDQoDV

Est as inf ormações são hoj e ent regues diret ament e pelas
grandes corporações às crianças.

A mídia precisa at ingir diret ament e a criança para que est a sej a
aut ônoma o suficient e para desempenhar o papel de exigir dos adult os
brinquedos no Dia da Criança, por exemplo, pois, sem essa supost a
aut onomia inf ant il, o discurso da mídia ‘ exij a brinquedos no dia da
criança’ ficaria enfraquecido. 5” (grifos inseridos).
E ainda cont inua a pesquisadora, acerca do poder de influência das
crianças na hora das compras:
“ São crianças inf ormadas. São consumidores. Apesar de não exercerem
diret ament e a compra WrP JUDQGH SRGHU GH LQIOXHQFLDU R TXH VHUi
FRQVXPLGR SHOD IDPtOLD H VmR S~EOLFR DOYR SDUD PLOK}HV GH GyODUHV
LQYHVWLGRV PHQVDOPHQWH HP SXEOLFLGDGH

. No ent ant o, ao mesmo
t empo, são crianças ainda frágeis diant e das ilusões do mundo
midiát ico. Crianças que ainda mist uram realidade com a realidade
t elevisionada e t em grande dificuldade em separar o que gost am do
que não gost am na t elevisão nossa de t odos os dias. 6” (grifos inseridos)
Rest a claro, assim, que as crianças são hoj e vist as pelas empresas e
pelos publicit ários como at ivos consumidores, embora por det erminação legal
5

Dissert ação de mest rado: Boruchovit ch, Monica Mont eiro da Cost a. A programação inf ant il
na t elevisão brasileira sob a perspect iva da criança, apresent ada ao DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGIA - Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Clínica/ PUC/ RJ.
6
Dissert ação de mest rado: Boruchovit ch, Monica Mont eiro da Cost a. A programação inf ant il
na t elevisão brasileira sob a perspect iva da criança, apresent ada ao DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGIA - Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Clínica/ PUC/ RJ.
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não possam sequer prat icar alguns at os da vida civil de que são capazes os
adult os, como por exemplo, cont rat os de compra e venda7. Em razão de seu
est ado de desenvolviment o ment al e bio-psicológico ainda em curso, não
possuem o discerniment o necessário para compreenderem o carát er venal da
publicidade, sendo por isso mais facilment e por ela influenciados do que os
adult os.
Não por out ra razão, é direcionado a est e público-alvo t odo t ipo de
comunicação mercadológica, anunciando t oda sort e de produt os. Direcionar
publicidade às crianças, no ent ant o, além de ant iét ico, é prát ica proibida
pela legislação pát ria, como será demonst rado ao longo dest a Not ificação.
$FULDQoDFRPRSURPRWRUDGHYHQGDV



O direcionament o ao público infant il da publicidade de um produt o
cuj a ut ilização deve ser feit a exclusivament e por adult os, cont ribui para a
t ransf ormação dos pequenos em verdadeiros promot ores de vendas do bem
anunciado, pois, ident ificam-no no mercado, em meio a t ant os out ros, e
pedem para seus pais ou responsáveis que o comprem.
Mas o problema não é só no moment o em que os pais ou responsáveis
levam seus filhos às compras. Mesmo em casa, longe das t ent adoras
prat eleiras de mercados, que muit as vezes são arrumadas de maneira a at rair
as crianças e a deixar t odos os produt os mais sedut ores ao alcance de suas
mãozinhas, as crianças t êm um poder de inf luência enorme para convencer os
adult os a consumirem o que querem, principalment e logo após assist irem a
um comercial t elevisivo.
As agências publicit árias sabem de ant emão que dirigindo maciçament e
suas publicidades, mesmo de produt os de uso adult o, para o público infant il,
t erão fort e impact o sobre as decisões de consumo da f amília, na medida em
que as crianças passam a lit eralment e promover o produt o anunciado. Sobre o
t ema, a Comissão Federal do Comércio (FTC) dos Est ados Unidos, em 1999, j á
se manifest ou no sent ido de que:
“ a indúst ria deve

SURLELU RV SODQRV GH PDUNHWLQJ TXH SUHWHQGDP

GLULJLU D SXEOLFLGDGH GH SURGXWRV SDUD DGXOWRV j DXGLrQFLD LQIDQWLO

.” 8

(grifos inseridos)
As crianças são o meio encont rado pelos publicit ários para apresent ar,
aos pais, suas marcas. Se conseguem fazer com que se lembrem dest as marcas
7

Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:

´$UWLJR6mRDEVROXWDPHQWHLQFDSD]HVGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
,²RVPHQRUHVGHGH]HVVHLVDQRV  µ

.
Publicidade
violenta.
dirigida
às
crianças.
Disponível
em:
http://www.montemuro.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=38
&Itemid=2 . Acesso em: 2 Abril, 22:55.
8
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na hora da compra, ent ão a chance de a criança pedir est e produt o a seus pais
é grande, por isso as agências publicit árias ut ilizam-se, no moment o de
produção de suas peças, de element os com os quais as crianças se ident ificam
e t êm impressões posit ivas ao ent rarem em cont at o.
Alegar que a publicidade em quest ão não seria direcionada à criança e,
port ant o, não a af et aria, uma vez que o produt o ofert ado é de uso adult o e
adquirido, ou deveria ser, por adult os, é como negar a exist ência da enorme
pressão exercida pelas crianças na hora das compras da família. A t ít ulo de
exemplo, vale lembrar a pesquisa Niños Mandan! (doc.4), realizada pela
empresa TNS em Julho de 2007. O est udo f oi feit o com o int uit o de
compreender melhor o poder que as crianças exercem nas escolhas de
consumo das f amílias, e as conseqüências dist o nas relações ent re os membros
do núcleo familiar. Os dados indicam que cada vez mais est a influência se
int ensifica, o que faz com que as crianças se sint am em uma posição de
poder, result ando no fort aleciment o do sent iment o de onipot ência e do
egocent rismo na criança. Em consequência, os pequenos encont ram
dificuldades em lidar com a frust ração de ouvir um não e seus pais ou
responsáveis, que apresent am t ambém maiores dificuldades em impor limit es
a eles.
Dessa forma, as crianças insist em com seus pais ou responsáveis para
que comprem aquilo que desej am, sendo que nem sempre o que desej am é
um produt o ou serviço dest inado ao público infant il. Ainda de acordo com
dados dest a pesquisa as crianças conhecem marcas e produt os dest inados a
out ros segment os da população e os desej am, ut ilizando-se inclusive de
art ifícios como a denominada t écnica de chant agem emocional (cara de
t rist eza) para t ant o.
3URGXWRGLUHFLRQDGRLQDGHTXDGDPHQWHDFULDQoD



Como agravant e da prát ica de publicidade abusiva, o comercial anuncia
para crianças um produt o que sequer pode ser manipulado por elas,
configurando uma grande cont radição, na medida em que não se recomenda o
manuseio de it ens de lavanderia por crianças. Tais produt os cont êm
component es nocivos, não só às crianças, mas t ambém a t odos aqueles que
ent ram em cont at os com eles e que, a depender da quant idade a que f orem
expost os, podem vivenciar um quadro de int oxicação.
De acordo com dados da Associação Pro Test e, os acident es de
consumo:
“ quando relacionados a produt os, os casos de int oxicação t êm como
causa, principalment e, o uso de medicament os (41%), seguido pelo de
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produt os químicos (25%), e at ingem principalment e crianças com menos
de cinco anos (76%).” 9
Ainda de acordo com est e órgão, as crianças são as mais afet adas
quando se t rat a de acident es de consumo:
“ $V FULDQoDV PHQRUHV GH  DQRV VmR DV SULQFLSDLV YtWLPDV, com 39%
dos casos relat ados, e seus acident es são causados principalment e por
produt os (95%), sendo que 26% delas se acident am com medicament os;
FRPSURGXWRVGHOLPSH]D; 13% com produt os químicos; e, 9% com
aliment os/ bebidas. ” 10 (grifos inseridos)
Em razão de a criança não t er a capacidade de j ulgament o plenament e
desenvolvida - em conseqüência de sua pouca idade - elas se t ornam mais
suscet íveis à ocorrência de acident es envolvendo t ais produt os.
Um adult o, por exemplo, sabe os cuidados que deve t omar ao ut ilizar
um produt o t óxico como o em quest ão, j á a criança não t em a mesma noção
de como manuseá-lo de maneira segura. Aliás, muit as vezes ela nem sabe ao
cert o o que é aquele produt o e por isso mesmo, por curiosidade que é uma
das principais caract eríst icas das crianças11, ela t ent a descobrir para que
serve, como é ut ilizado, e para isso acaba ent rando em cont at o com o art igo
de limpeza, podendo se int oxicar. A chance de t al acont ecer cert ament e
aument ará, e muit o, se a criança t iver recebido comunicação publicit ária
sobre o produt o incent ivando-a a ut ilizá-lo.
A publicidade ut ilizada para a promoção do produt o da marca 9DQLVK
emprega element os que chamam a at enção da criança, a qual, ao ent rar em
cont at o com est es, const rói impressão posit iva em relação ao art igo de
lavanderia. Encont rando-o em sua casa, a criança possivelment e quererá
t ocar, cheirar e at é mesmo sent ir seu gost o, o que com grandes chances,
levará a um acident e domést ico envolvendo int oxicação.
9HLFXODomRGHYDORUHVGLVWRUFLGRV

A criança, como indivíduo ainda em formação física e psíquica, busca
referências ext ernas para modelos de comport ament o, imit ando o mundo que
lhe é apresent ado. A t elevisão desenvolve, nesse cont ext o, um papel
primordial, post o que est abelece uma int ensa relação de aut oridade nos lares
9

Associação Pro Test e. $FLGHQWHV GH &RQVXPR ² 0RELOL]DomR H 3ULRULGDGHV SDUD D 'HIHVD GR
Disponível em: www.amb.org.br/ apresent a_PAC.ppt >. Acesso em: 2 Março
2009, 00:19.
10
Associação Pro Test e. $FLGHQWHV GH &RQVXPR ² 0RELOL]DomR H 3ULRULGDGHV SDUD D 'HIHVD GR
&RQVXPLGRU Disponível em:
www.amb.org.br/ apresent a_PAC.ppt >.
Acesso em: 2 Março
2009, 00:19.
11
Pesquisa Nickelodeon Business Solut ion Research. 6HJUHGRVSDUD)DODUFRPDV&ULDQoDV
4XHYRFrHVTXHFHXSRUTXHFUHVFHX , 2007.
&RQVXPLGRU
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— principalment e no Brasil, onde as crianças ficam em média o t empo de
4h50min12 em frent e às t elas da t elevisão.
Dessa f orma, as mensagens provenient es da mídia possuem um grande
peso na formação e elaboração dos ref erenciais de mundo de uma criança,
principalment e por um público que não t em ainda sua capacidade de
resist ência aos apelos ext ernos complet ament e desenvolvida. Considerando
que, em média, um t erço do que provém da mídia é publicidade, est a ganha
dest aque no debat e quant o ao cont eúdo t elevisivo veiculado, principalment e
no t ocant e aos valores difundidos, ganhando uma dimensão muit o mais ampla
por ser veiculada por um meio de comunicação com grande alcance e
recept ividade nos lares brasileiros. Mais ainda porque as crianças aprendem
mais rapidament e o cont eúdo dos filmes publicit ários que os adult os:
“ O president e da APDC dest aca ainda que os adult os precisam de 13
cont act os com a publicidade para apreender o seu cont eúdo, mas jV
13
FULDQoDVEDVWDPGRLV.”
(grifos inseridos)
Dessa f orma percebe-se o problema de exibir exemplos de condut a
reprováveis em publicidades, como é o caso do comercial em quest ão. Nest e,
duas crianças aparecem suj ando uma camisa e quando most ram para sua mãe,
est a f az cara de desapont ament o, mas nenhuma at it ude de reprovação é
t omada, ao cont rário, a mulher em posição passiva lava a roupa t irando suas
manchas, o que acaba por passar uma visão divert ida do at o de suj ar a
camisa, t ransmit indo a idéia de que aquela at it ude não é reprovável.
Com est e exemplo, as crianças que assist em ao comercial podem
concluir que não há problema em est ragar não só as roupas, mas out ros
obj et os que t enham ao redor.
Vale lembrar que est a prát ica, a de veicular valores dist orcidos em
comerciais, principalment e volt ados para o público infant il, por ser no mínimo
ant iét ica, j á f oi reprovada ant eriorment e. Exemplo dist o é a recomendação
de sust ação de comercial, feit a pelo Conselho de Aut orregulament ação
Publicit ária, CONAR, com relação ao comercial da empresa Schincariol,
veiculado para a promoção dos refrigerant es “ Nova Schin” . O filme
publicit ário t inha como j argão a frase “ Toda família t em um moleque muit o
folgado” e t razia exemplos de condut a reprováveis, t ant o com relação ao
personagem represent ado por uma criança, quant o pelo personagem
represent ando a mãe do garot o14.
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De acordo com: IBOPE Media Workst at ion/ 2007.
A União Jornal Online. 38%/,&,'$'( ² &ULDQoDV YrHP KRUDV GH 79 H  PLO DQ~QFLRV
Disponível em: < ht t p:/ / www.auniao. com/ not icias/ ver.php?id=4346>. Acesso em: 5, Abril,
2009, 21:14.
14
Para
maiores
informações
sobre
o
caso,
consult ar:
ht t p: / / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=94. Acesso em 5, Abril,
2009, 17:15.
13
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Rest a claro que a condut a verificada pelo 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR
do ,QVWLWXWR $ODQD referent e ao comercial em quest ão é reprovável e deve
cessar para evit ar fut uros danos àqueles que assist am ao filme publicit ário.

,,,

$SURLELomRGHSXEOLFLGDGHGLULJLGDDRS~EOLFRLQIDQWLO




No Brasil a publicidade direcionada às crianças é ilegal. Pela
int erpret ação sist emát ica da Const it uição Federal, do Est at ut o da Criança e
do Adolescent e e do Código de Defesa do Consumidor, pode-se inferir que a
publicidade direcionada a est e público é proibida, mesmo que na prát ica
ainda sej am encont rados diversos anúncios volt ados para esse público.
Nest e sent ido, de acordo com o Prof essor da Faculdade de Direit o PUCSP e da Escola Superior do Minist ério Público VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR
(doc.5), a publicidade dirigida à criança viola clarament e o ordenament o
j urídico brasileiro:
“ Assim, t oda e qualquer publicidade dirigida ao público infant il parece
inelut avelment e maculada de ilegalidade, quando menos por violação
de t al dit ame legal.
(...)
Post o o carát er persuasivo da publicidade, a depender do est ágio de
desenvolviment o da criança, a impossibilidade de capt ar event uais
cont eúdos inf ormat ivos, quer nos parecer que a publicidade comercial
dirigida ao público infant il est ej a, ainda uma vez, fadada ao j uízo de
ilegalidade.
Com efeit o, se não pode capt ar event ual cont eúdo informat ivo e não
t em defesas emocionais suficient ement e f ormadas para perceber os
influxos de cont eúdos persuasivos, prat icament e em t odas as sit uações,
a publicidade comercial dirigida a crianças est ará a se configurar como
abusiva e, port ant o, ilegal.”
Em razão de sua peculiar condição de pessoa em desenvolviment o, a
criança é j uridicament e considerada t it ular da prot eção int egral, por meio da
qual lhe é assegurada a garant ia de t odos os seus direit os fundament ais,
acrescidos de direit os específicos dest inados a t ut elar seu saudável
cresciment o e formação.
Como é um ser humano ainda em desenvolviment o, a criança será
sempre mais vulnerável e suscet ível aos apelos comerciais e às publicidades,
vist o que ainda não possui plena capacidade de j ulgament o para ent ender o
carát er persuasivo que a publicidade t em e t omar as decisões de consumo por
cont a própria, não pela indução do comercial – fat o comprovado por diversas
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pesquisas e inclusive por pareceres de especialist as na área do
desenvolviment o infant il. Dessa forma, será sempre considerada
hipossuficient e em qualquer relação de consumo em que se envolva,
classificação decorrent e da vulnerabilidade exacerbada em razão da sua
condição de ser criança, por não t er, ainda, desenvolvido plenament e suas
percepções do mundo, possuindo capacidade crít ica e aut onomia limit adas.
A Const it uição Federal de 1988, no Capít ulo VII – Da Família, Da
Criança, Do Adolescent e e Do Idoso – art igo 227, FDSXW, dispõe sobre a
prot eção int egral às crianças:
“ É dever da família, da sociedade e do Est ado assegurar à criança e ao
adolescent e, com absolut a prioridade, o direit o à vida, à saúde, à
aliment ação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cult ura, à
dignidade, ao respeit o, à liberdade e à convivência familiar e
comunit ária, além de colocá-los a salvo de t oda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
Os direit os elencados em t al art igo são considerados f undament ais, ou
sej a, essenciais a t odos os seres humanos. Porém, é import ant e dest acar que
as crianças t êm prioridade no at endiment o a esses direit os, no marco da
prot eção int egral. Est a prot eção não é dever exclusivo da família, mas se
configura hoj e t ambém como um dever social. Sobre o assunt o, o Est at ut o da
Criança e do Adolescent e (ECA) é bast ant e claro quando expõe:
“ Art igo 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do Poder Público assegurar, com absolut a prioridade, a efet ivação dos
direit os referent es à vida, à saúde, à aliment ação, à educação, ao
esport e, ao lazer, à profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao
respeit o, à liberdade e à convivência familiar e comunit ária.
Parágraf o único. A garant ia de prioridade corresponde:
a) primazia de receber prot eção e socorro em quaisquer
circunst âncias;
b) precedência de at endiment o nos serviços públicos ou de relevância
pública;
c) pref erência na f ormulação e na execução das polít icas sociais
públicas;
d) dest inação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a prot eção à inf ância e à j uvent ude.”
“ Art igo 5º:

1HQKXPDFULDQoDRXDGROHVFHQWHVHUiREMHWRGHTXDOTXHU

IRUPD GH QHJOLJrQFLD

, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punindo na f orma da lei qualquer at ent ado, por ação ou
omissão, aos seus direit os f undament ais.” (grifos inseridos)
No Est at ut o da Criança e do Adolescent e t ambém se j ust ifica ref erida
necessidade primordial de prot eção à criança e ao adolescent e considerando a
“ FRQGLomR SHFXOLDU GD FULDQoD H GR DGROHVFHQWH FRPR SHVVRDV HP
GHVHQYROYLPHQWR.” , (art igo 6º do cit ado Est at ut o).
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O art igo 17 do mesmo diploma legal dispõe sobre o direit o ao respeit o
de que gozam as crianças e adolescent es:
“ 2

GLUHLWR DR UHVSHLWR FRQVLVWH QD LQYLRODELOLGDGH GD LQWHJULGDGH

ItVLFD SVtTXLFD H PRUDO

da criança e do adolescent e, DEUDQJHQGR D
da imagem, da ident idade, da aut onomia, GRV YDORUHV,
idéias e crenças, dos espaços e obj et os pessoais.” (grifos inseridos)

SUHVHUYDomR

As normas legais que t rat am da prot eção à inf ância não f azem
referência expressa à prot eção da criança nas relações de consumo. Assim, de
maneira complement ar, no âmbit o da legislação consumeirist a, o art igo 36 do
Código de Def esa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de Set embro de 1990,
define que:
“ Art igo 36: A SXEOLFLGDGH deve ser veiculada de t al f orma que o
FRQVXPLGRU, IiFLO H LPHGLDWDPHQWH, D LGHQWLILTXH FRPR WDO.” (grifos
inseridos)
A criança, por ser um ser em especial condição de desenvolviment o
bio-psicológico, não consegue ident ificar e ent ender o carát er persuasivo que
a publicidade t em. As de idade at é oit o anos não conseguem sequer
diferenciar a publicidade de um programa de t elevisão. Dest a forma pode-se
afirmar que a publicidade dirigida ao público inf ant il é ant iét ica e ilegal, vist o
que seu público alvo não a ident ifica como t al.
Comprovando o supra-alegado, o emérit o prof essor de psicologia da
Universidade de São Paulo, YVES DE LA TAILLE, em parecer (doc.6) conferido
sobre o t ema ao Conselho Federal de Psicologia, ressalt a15:
“ 1mR WHQGR DV FULDQoDV GH DWp  DQRV FRQVWUXtGR DLQGD WRGDV DV
IHUUDPHQWDV LQWHOHFWXDLV TXH OKHV SHUPLWLUi FRPSUHHQGHU R UHDO,
not adament e quando esse é apresent ado at ravés de represent ações
simbólicas (fala, imagens), a publicidade t em maior possibilidade de
induzir ao erro e à ilusão. (...) é cert o que cert as propagandas
podem enganar as crianças, vendendo-lhes gat o por lebre, e ist o
sem ment ir, mas apresent ando discursos e imagens que não poderão
ser passados pelo crivo da crít ica.”
(...)
“ $V FULDQoDV não t êm, os adolescent es não t êm a mesma
capacidade de resist ência ment al e de compreensão da realidade
que um adult o e, port ant o, 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 lut a é t ot alment e

desigual.” (grifos inseridos)
Ainda com relação ao Código de Defesa do Consumidor, o art igo 39
dispõe que:
15

Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘ A Publicidade
Dirigida ao Público Inf ant il – Considerações Psicológicas’ .
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“ É YHGDGR DR IRUQHFHGRU de produt os ou serviços, dent re out ras
prát icas abusivas:
IV – SUHYDOHFHUVH GD IUDTXH]D RX LJQRUkQFLD GR FRQVXPLGRU WHQGR
HP YLVWD VXD LGDGH, saúde, conheciment o ou condição social, para
impingir-lhe seus produt os ou serviços.” (grif os inseridos)
Adicionalment e, o mesmo Código define como publicidade abusiva t oda
aquela que se aproveit e da deficiência de j ulgament o da criança para
promover a venda de produt os. Consoant e o art igo 37, § 2º:
“ Art igo 37. É proibida t oda publicidade enganosa ou abusiva.
§2º eDEXVLYD, dent re out ras, DSXEOLFLGDGH discriminat ória de qualquer
nat ureza, a que incit e à violência, explore o medo ou a superst ição, VH
DSURYHLWH GD GHILFLrQFLD GH MXOJDPHQWR H H[SHULrQFLD GD FULDQoD,
desrespeit e valores ambient ais, ou que sej a capaz de induzir o
consumidor a se comport ar de forma prej udicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança. ” (grifos inseridos)
Ant e a t odos est es marcos j urídicos, aliados ao f at o de que a criança
não compreende a publicidade t al como ela é, rest a claro que o
direcionament o de est rat égias de comunicação mercadológica às crianças é
prát ica comercial desleal, que viola a prot eção à infância e as normas de
direit o do consumidor, revest indo-se de pat ent e abusividade e ilegalidade.
Observe-se que t al condut a, especialment e quando t em como foco o
anúncio de produt os cuj o manuseio inadequado podem desencadear
problemas de saúde, é ext remament e danosa ao desenvolviment o infant il,
cont ribuindo significat ivament e para aument ar os índices de acident es
domést icos.
Assim, não é mera causalidade o f at o de a proibição da publicidade
dirigida à criança no Brasil ser o reflexo de uma t endência mundial. Dest acase, dent re o ordenament o est rangeiro, o art igo 16 da Diret iva 89/ 552/ CCE, de
03 de Out ubro de 1989, que prescreve:
“ Aí se afirma que a publicidade deve se abst er de:
- incit ar direct ament e os menores, explorando a sua inexperiência ou
credulidade, a adquirir um det erminado produt o ou serviço;
- incit ar direct ament e os menores a persuadirem os seus progenit ores
ou quem quer a adquirir os produt os ou serviços em f oco;
- cont er element os suscept íveis de f azer perigar a sua int egridade f ísica
ou moral e bem assim a sua segurança, nomeadament e at ravés da
exibição de cenas de pornografia ou do incit ament o à violência;
- explorar a especial confiança que os menores deposit am nos pais,
t ut ores, curadores, professores, educadores, inst rut ores...” 16

16

FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV. Ed. Juruá. 2ª ed.
Curit iba, 2006. p. 78.
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No livro “ A Publicidade Infant o-Juvenil – Perversões e Perspect ivas” ,
MÁRIO FROTA faz um panorama das legislações int ernacionais, dest acando as
mais rigorosas quant o à veiculação de comunicação mercadológica
direcionada à criança:
“ Aí se afirma que as medidas mais rest rit ivas são:
- as da 6XpFLD, onde a SXEOLFLGDGH e o SDWURFtQLR de programas
dest inados às FULDQoDV de idade inferior a 12 anos são proibidos;
- as da Grécia, onde a publicidade, na t elevisão, a brinquedos é
proibida ent re as 07.00h e as 22.00h;
- a proibição geral de publicidade para t odos os brinquedos ou para
cert os t ipos de brinquedos (na Alemanha e na Dinamarca) suscit a
especiais dificuldades.” 17
A Convenção do Conselho da Europa define que “ a publicidade
dest inada às crianças ou que delas se socorra deve t er em cont a a sua
sensibilidade específica e abst er-se de causar prej uízo aos seus int eresses.” 18
Tudo isso visando à prot eção int egral da criança, para assegurar-lhe o
direit o de t er um desenvolviment o físico e ment al sat isf at ório. Para t ant o, a
Diret iva 89/ 552/ CEE, da Convenção do Conselho da Europa t raz det erminação
expressa de “ que é necessário (...) prever normas para a prot eção do
desenvolviment o físico, ment al e moral dos menores nos programas e na
publicidade t elevisiva. ” 19
Resumindo t odo o expost o at é o moment o, o art igo 16 da mesma
Diret iva det ermina clarament e:
“ A publicidade t elevisiva não deve causar qualquer prej uízo moral ou
físico aos menores, pelo que t erá de respeit ar os seguint es crit érios para a
prot eção dest es mesmos menores:
a) Não deve incit ar direct ament e os menores, explorando a sua
inexperiência ou credulidade, à compra de um det erminado produt o ou
serviço;
b) Não deve incit ar direct ament e os menores a persuadir os seus pais ou
t erceiros a comprar os produt os ou serviços em quest ão;
c) Não deve explorar a confiança especial que os menores deposit am nos
seus pais, professores ou nout ras pessoas;
d) Não deve, sem mot ivo, apresent ar menores em sit uação de perigo.” 20
Port ugal e França baseiam a regulament ação de suas publicidades
dirigidas ao público infant il no expost o acima, o cont eúdo da diret iva.
17

FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV. Ed.
Curit iba, 2006. p. 21.
18
FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV Ed.
Curit iba, 2006. p. 23.
19
FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV Ed.
Curit iba, 2006. p. 24.
20
FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV. Ed.
Curit iba, 2006. p. 25.
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Juruá. 2ª ed.
Juruá. 2ª ed.
Juruá. 2ª ed.
Juruá. 2ª ed.

Na Noruega é proibida a publicidade de produt os e serviços
direcionados a crianças com menos de 12 anos, assim como é proibida a
publicidade durant e programas inf ant is.
Na Alemanha, o Código Int ernacional de Prát icas Leais enuncia que “ a
publicidade não deve explorar a credulidade nat ural das crianças ou a
inexperiência dos adolescent es” 21, assim como não pode apresent ar cont eúdo
que possa causar-lhes danos ment ais, morais ou físicos.
Na Bélgica, os códigos de aut odisciplina proíbem que as publicidades
incit em nos pequenos o desej o de adquirir algo ou a persuadir seus pais ou
t erceiro a fazê-lo. Bem como não podem exibir crianças ou adolescent es em
sit uação de perigo.
Na Holanda não é permit ido às t elevisões públicas int erromper com
publicidade os programas dirigidos às crianças menores de 12 anos. A exibição
de crianças nas publicidades soment e é permit ida quando est a presença for
indispensável.
Na Irlanda as diret rizes baseiam-se no Código RTE e no Livro Vermelho
da European Associat ion os Advert ising Agencies e, dest e modo, são proibidas
publicidades durant e os programas infant is.
Na It ália, é proibida a publicidade de qualquer produt o ou serviço
durant e desenhos animados. Nest e país, o art igo 28 do Código de Aut oRegulação dispõe clarament e sobre a publicidade de brinquedos:
“ ... a publicidade a j ogos e brinquedos para crianças não poderá ser
enganosa quant o
- à nat ureza, performance e dimensões do produt o;
- ao grau de habilidade necessário à ut ilização do produt o;
- ao valor de compra sobret udo quando sej a necessária a aquisição de
acessórios e sobressalent es (complement os) para que o produt o
funcione deveras;
(...) E não deverá minimizar o preço do produt o ou sugerir que a sua
aquisição é normalment e compat ível com o orçament o de qualquer
família.” 22
Nos (8$, impõem-se limit es de t empo de duração das publicidades nos
finais de semana, assim como se proíbe a publicidade de sit es com obj et ivos
comerciais na programação t elevisiva direcionada a crianças com idade
inferior a 12 anos.

21

FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV Ed. Juruá. 2ª ed.
Curit iba, 2006. p. 49.
22
FROTA, M. $ 3XEOLFLGDGH ,QIDQWR-XYHQLO ² 3HUYHUV}HV H 3HUVSHFWLYDV. Ed. Juruá. 2ª ed.
Curit iba, 2006. p. 55.
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No &DQDGi não pode ser exibida a publicidade de um mesmo produt o
em menos de meia hora. Na província de 4XHEHF é proibida t oda publicidade
de produt os volt ados para crianças de at é 13 anos em qualquer mídia.
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Por t udo isso, é bem cert o que o direcionament o de publicidades - que
promovam valores dist orcidos e a ut ilização de produt os cuj o manuseio não é
recomendado às crianças - aos pequenos, at ent a cont ra sua hipossuficiência
e vulnerabilidade, def endidas de f orma int egral e especial pelo ordenament o
pát rio vigent e, configurando como abuso a f orma como est á sendo veiculada a
comunicação mercadológica pela empresa ‘ Reckit t Benckiser ’ .
Em razão disso, o ,QVWLWXWR $ODQD vem repudiar a f orma como t em sido
veiculada a ora quest ionada comunicação mercadológica, na medida em que
viola as normas legais de prot eção das crianças e dos adolescent es e, por
conseguint e, NOTIFICAR a empresa Reckit t Benckiser Brasil Lt da. para que
cesse a comunicação mercadológica em quest ão no prazo de 10 dias a part ir
do recebiment o dest a, sob pena dest as abusivas prát icas comerciais virem a
ser not iciadas aos órgãos compet ent es, os quais cert ament e t omarão as
medidas legais cabíveis no sent ido de coibi-las.
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