São Paulo, 6 de novembro de 2013

Ao
Ministério Público do Estado de São Paulo
Promotoria de Justiça dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude
Rua Riachuelo, nº 115 - Centro
São Paulo – SP
01007 – 000

Ref.: Representação – Estratégias abusivas de
comunicação mercadológica dirigidas ao público infantil.

Prezados Senhores,
em decorrência da constatação de abusividade consistente na comunicação
mercadológica 1 diretamente dirigida às crianças da marca ‘Vedacit’,
contrariando a legislação pátria, o Instituto Alana (docs. 1 a 3), por meio do
Projeto Criança e Consumo, vem à presença de V.Sas. REPRESENTAR a Otto
Baumgart Indústria e Comércio S/A. (‘Otto Baumgart’), detentora da referida
marca, a Climanet Serviços de Internet Ltda. (‘Climatempo’) e a Maurício de
Sousa Produções S/A (‘MSP’), a fim de que cessem tal prática, nos seguintes
termos.
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Assim entendida qualquer atividade de comunicação comercial para a divulgação de produtos e
serviços independentemente do suporte ou do meio Utilizado; 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 merchandising, e a forma de disposição de produtos em
pontos de vendas, dentre outras.
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I.

Sobre o Instituto Alana.

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve
atividades educacionais, culturais, de fomento à articulação social e de defesa
dos direitos da criança no âmbito das relações de consumo e perante o
consumismo ao qual são expostas [alana.org.br].
Para divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas ao
consumo de produtos e serviços por crianças, assim como para apontar meios
de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes da comunicação
mercadológica voltada ao público infantil, criou o Projeto Criança e Consumo do
núcleo Alana Defesa [defesa.alana.org.br].
Por meio do Projeto Criança e Consumo, o Instituto Alana procura
disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e sobre o impacto
do consumismo na sua formação, fomentando a reflexão a respeito das força da
mídia, da publicidade e da comunicação mercadológica dirigidas ao público
infantil na vida, nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em formação.
As grandes preocupações do Projeto Criança e Consumo são com os
resultados apontados como conseqüência do investimento maciço na
mercantilização da infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de
obesidade infantil; a violência na juventude; a erotização precoce e
irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste das relações sociais;
dentre outros.
Nesse âmbito de trabalho, o Projeto Criança e Consumo defende o fim
de toda e qualquer comunicação mercadológica que seja dirigida às crianças –
assim consideradas as pessoas de até 12 anos de idade, nos termos da
legislação vigente2 – a fim de, com isso, protegê-las dos abusos reiteradamente
praticados pelo mercado.

II.

A Notificação enviada às empresas.

Em 14.3.2013, o Projeto Criança e Consumo, no escopo de sua atuação
institucional, encaminhou Notificação (doc. 4) às empresas Climatempo
Internet, Otto Baumgart e MSP em decorrência da constatação de comunicação
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Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 - “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade”.
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mercadológica direcionada às crianças. O Instituto Alana publicou notícia em
seu site sobre o caso (doc. 5).3
A Otto Baumgart é detentora da marca de produtos impermeabilizantes
Vedacit, que apresentou estratégias de comunicação mercadológica com apelo
infantil, envolvendo as personagens da Turma da Mônica, licenciadas pela
empresa MSP.
A Climatempo Internet, por sua vez, controla o site Climakids, feito para
crianças, em que se verificou também conteúdo publicitário da marca Vedacit
no formato de jogos e atividades de entretenimento, novamente contando com
associação às personagens da Turma da Mônica.
As empresas foram comunicadas sobre a abusividade e ilegalidade da
destinação de publicidade a crianças e sobre os problemas referentes às
estratégias de comunicação adotadas no caso concreto. Assim, solicitou-se o fim
da veiculação dos conteúdos inadequados e da produção de futuros anúncios
semelhantes.

III.

As contra-notificações enviadas ao Projeto Criança e Consumo.

No dia 11.4.2013 o Projeto Criança e Consumo recebeu resposta da
Climatempo (doc. 6). A empresa primeiramente corrigiu o destinatário da
missiva, que deveria ser a Climatempo Serviços de Internet Ltda. ao invés da
Agência Brasileira de Metereologia Ltda. Em seguida, posicionou-se discordando
dos apontamentos da Notificação, afirmando que suas publicidades são
voltadas unicamente ao público adulto. Também aferiu que o site Climakids
destina às crianças apenas conteúdos de aprendizado e entretenimento. Assim,
no seu entendimento, não existiria nenhuma ilegalidade em suas condutas.
Em 12.4.2013, foi recebida também a resposta da MSP (doc. 7). A
empresa demonstrou sua contrariedade perante os argumentos fornecidos na
Notificação. Reiterou a posição da Climatempo de que as publicidades
apontadas seriam voltadas apenas aos adultos, uma vez que o produto
anunciado seria de uso adulto. Além disso, pautou o seu entendimento de que
não existiria qualquer proibição à publicidade infantil, observados certos
parâmetros legais e morais, evocando para isto a Constituição Federal, a
Convenção de Nova York de 1990, o Código de Defesa do Consumidor e o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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http://defesa.alana.org.br/post/48225862844/argamassa-cimento-impermeabilizante-e-criancas.
Acesso em 1.11.2013.
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A empresa expôs também sua preocupação com a retirada da autoridade
familiar advinda de uma regulação de publicidade infantil mais rígida, exaltando
a eficiência da autorregulação promovida por meio do Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária – CONAR e pautando que, ademais, a
publicidade infantil se faz necessária, pois “é um elemento decisivo para a
formação educacional de uma criança”, para que assim ela possa aprender a ser
portar diante da publicidade em sua vida.
Por fim, a ora Representada negou o poder de persuasão das crianças
sobre os pais e colocou que as assertivas da Notificação não se baseiam em
estudos e dados científicos, mas se apoiam apenas em premissas claudicantes,
superficiais e meramente ideológicas. Negou, desse modo, a existência de
qualquer ilegalidade atribuída às suas ações e terminou por Notificar o Projeto
Criança e Consumo, para que esse se abstivesse de “interferir nas atividades da
MSP ou das empresas licenciadas de seus produtos, em especial para impedir a
utilização dos referidos personagens”. A resposta da empresa foi noticiada pelo
site do Instituto Alana (doc. 8)4 que, por meio do Projeto Criança e Consumo,
enviou Contra-Notificação à empresa (doc. 9) reiterando sua posição.
Em 15.4.2013, foi recebida a carta da Vedacit (doc. 10). A Representada
pontuou que suas ações de fato se direcionam a crianças, mas com objetivo
apenas educacional. Em outro momento, a empresa externou que suas ações
eram publicidades destinadas ao público adulto, com o objetivo de traduzir em
linguagem fácil a função dos produtos anunciados. Negou também a existência
de influência das crianças sobre os pais nas questões de consumo, baseando-se
na concentração do poder de decisão final nas mãos dos adultos. Apresentou
ainda seu entendimento de que é perfeitamente aceitável a tentativa de incutir
nos seus consumidores a lembrança da marca, inclusive nas crianças,
promovendo uma confusão entre o nome da marca e o tipo do produto
comercializado, assim como acontece com a marca ‘’Bombril’– que é usada em
geral para se referir a qualquer tipo de palha de aço. Finalmente, terminou por
recusar o entendimento de que qualquer violação ao ordenamento jurídico
teria sido cometida.
Em virtude da negativa das empresas de cessar com as práticas abusivas,
bem como o entendimento por elas declarado a respeito do cabimento das
estratégias de marketing questionadas — das quais o Projeto Criança e
Consumo discorda –, a presente Representação se faz necessária.
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http://defesa.alana.org.br/post/54370752717/proteger-crianca-inconveniente. Acesso em 1.11.2013.
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IV.

Ações e conteúdos das empresas direcionados ao público infantil.

A partir de denúncias e de pesquisas que integram o cotidiano de
trabalho do Projeto Criança e Consumo, constatou-se uma série de anúncios
dos produtos da marca Vedacit, da empresa Otto Baumgart, que chamaram a
atenção por sua associação às personagens infantis da ‘Turma da Mônica’,
licenciadas pela MSP. Tais conteúdos foram encontrados no site Climakids5, em
revistinhas e em outdoors em estradas no estado de São Paulo.
Como foi mencionado, a Vedacit é uma conhecida marca que
comercializa artigos químicos e sintéticos para impermeabilização em geral.
A ‘Turma da Mônica’, criada pelo cartunista Mauricio de Sousa, é
composta de uma série de personagens, dentre as quais as mais famosas são as
quatro crianças do fictício bairro do Limoeiro: Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão. Além das tradicionais revistinhas em quadrinhos, atualmente, verificase o licenciamento das personagens em diversos tipos de produtos, brinquedos,
filmes, parques temáticos, serviços, etc.

Site ‘Clima Kids Turma da Mônica’
Conforme notícia de 15.10.2012 do site Climatempo, as empresas
Climatempo e MSP desenvolveram juntas o Climakids, site direcionado às
crianças que permite a consulta à previsão do tempo em diferentes cidades do
Brasil e do mundo, além de apresentar passatempos e conteúdos de
entretenimento relacionados a fenômenos climáticos - todos envolvendo as
personagens da ‘Turma da Mônica’6.
A Otto Baumgart é patrocinadora do site, o que teria como objetivo
“despertar o interesse na conservação da própria moradia e do bem-estar da
família, alertando sobre os riscos das infiltrações e doenças causadas por um
ambiente muito úmido”, segundo a gerente de Marketing da Vedacit/Otto
Baumgart, Ana Paula Vales, em notícia de 7.5.2013 publicada no portal
Brasilenegenharia7.
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http://www.climakids.com.br/. Acesso em 17.10.2013.
http://www.climatempo.com.br/noticias/117349/climakids/. Acesso em 27.2.2013.
http://turmadamonicajovemmania.blogspot.com.br/2012/10/clima-kids-turma-da-monica.html. Acesso
em 27.2.2013.
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http://www.brasilengenharia.com/portal/noticias/noticias-da-engenharia/4946-vedacitotto-baumgartpatrocina-o-climakids. Acesso em 6.9.2013.
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A página inicial do Climakids exibe, em seu topo, logotipo que contém o
rosto da Mônica, juntamente aos nomes ‘Climakids’ e ‘Turma da Mônica’.
Abaixo figuram caixas que apresentam, com ilustrações, parte dos conteúdos
das seções do site: ‘Previsão do tempo’, ‘Jogos’, ‘Fenômenos climáticos’,
‘Quadrinhos’ e ‘Experiências’. As imagens das seções contêm em sua maioria as
personagens de Maurício de Sousa e os traços característicos dos quadrinhos do
cartunista. O fundo é ilustrado pela imagem de uma paisagem com grama,
árvores e muro além do Cascão segurando um guarda-chuva.

Home Page do site ‘Climakids Turma da Mônica’

A Seção ‘Previsão do tempo’8 mostra inicialmente informações locais
sobre o tempo do dia e da semana. Uma caixa permite ao usuário consultar a
previsão do tempo também em outros locais do Brasil e do Mundo.

Página da seção ‘Previsão do tempo’
8

http://www.climakids.com.br/cidade. Acesso em 27.2.2013.
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A seção ‘Experiências’9 exibe seis sugestões de experiências para as
crianças, que abordam conceitos como efeito estufa, pressão atmosférica,
massas de ar e evaporação. Um texto explica e orienta cada experiência,
ilustrado por uma imagem com as personagens de Maurício de Sousa.

Página da seção ‘Experiências’

A seção ‘Fenômenos climáticos’10 mostra oito histórias em quadrinhos de
duas páginas da ‘Turma da Mônica’, cada qual explicando um fenômeno
climático diferente, como o furacão, a neve e o arco-íris.

Página da seção ‘Fenômenos climáticos’
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http://www.climakids.com.br/experiencia. Acesso em 27.2.2013.
http://www.climakids.com.br/fenomenos-climaticos/. Acesso em 27.2.2013.
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A seção ‘Quadrinhos’11 contém várias tirinhas da ‘Turma da Mônica’
relacionadas ao clima, ao tempo e ao meio ambiente em diferentes situações.

Página da seção ‘Quadrinhos’

A seção ‘Jogos’12 apresenta oito jogos apresentados pela marca Vedacit
com as personagens da ‘Turma da Mônica’: ‘Ligue os Pontos’, ‘Quebra-Cabeça’,
‘Jogo da Memória’, ‘Labirinto’, ‘Jogo dos Caminhos’, ‘Caça-Palavras’,
‘Cruzadinhas’, ‘Ordenar as Frases’. Durante o período que demoram para serem
abertos no site, os jogos mostram a ilustração do balde de Vedacit que vai
sendo preenchido pela cor amarela. A tela inicial de cada uma das atividades
mostra o fundo amarelo e o logotipo da marca de impermeabilizantes.

Página da seção ‘Jogos’

11
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http://www.climakids.com.br/quadrinhos/. Acesso em 27.2.2013
http://www.climakids.com.br/jogos. Acesso em 27.2.2013.

8

Em ‘Ligue os Pontos’13, o jogador deve clicar em sequência nos pontos
numerados, a fim de formar um desenho. O primeiro desenho proposto é do
balde de Vedacit. Os outros que se seguem mostram o Cascão, seu porco de
estimação, sua mãe, etc.

Jogo ‘Quebra-Cabeça’

Em ‘Quebra-Cabeça’14, o jogador deve selecionar uma imagem, o número
de peças que formarão o quebra-cabeça, para então montá-lo, colocando cada
peça que aparece na posição correta, sobre uma imagem ofuscada. Dentre as
oito imagens disponíveis três delas mostram produtos da marca Vedacit.
Algumas das outras imagens disponíveis são parte de revistas em quadrinhos de
parceria firmada entre a Vedacit e a Maurício de Sousa Produções – o que
adiante será apresentado.

Jogo ‘Caça-Palavras’
13
14

http://www.climakids.com.br/jogos/35. Acesso em 27.2.2013.
http://www.climakids.com.br/jogos/36. Acesso em 27.2.2013.
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Em ‘Caça-Palavras’15, o jogador deve achar palavras escritas numa tabela
em meio a um diagrama com letras embaralhadas. São exibidas palavras como
‘escada’, ‘cimento’, ‘botina’. Algumas vezes aparecem nomes de personagens
da Turma da Mônica e, em outras, nome de produtos da Vedacit, como
‘Neutrol’.
Em ‘Cruzadinhas’16, o jogo orienta inicialmente:
“OS AMIGUINHOS VEDACIT PRECISAM DA SUA AJUDA!
COLOQUE OS NOMES CORRETOS NOS OBJETOS A SEGUIR PARA QUE OS
PRODUTOS CONSIGAM SE ENCONTRAR. BOA SORTE!”
As instruções são acompanhadas de ilustração dos baldes de diversos
produtos da Vedacit. O jogador então se depara com fileiras de quadradinhos
em branco que se cruzam, cada uma mostrando a imagem de um objeto. Em
um dos diagramas aparece a imagem de um produto da Vedacit com seu
respectivo nome preenchido. Deve-se então completar os outros quadradinhos,
com o nome dos objetos desenhados.

Jogo ‘Cruzadinhas’

Em ‘Ordenar Frases’17, deve-se ajudar o Anjinho a formar frases corretas,
colocando na ordem correta uma série de palavras que aparecem numa caixa.
Foram encontradas frases como “O Cascão tem medo de água.”, “A
impermeabilização é o processo para deixar a casa sequinha.” e “Os produtos
VEDACIT garantem vida longa a todas as construções”.

15

http://www.climakids.com.br/jogos/32. Acesso em 27.2.2013.
http://www.climakids.com.br/jogos/33. Acesso em 27.2.2013.
17
http://www.climakids.com.br/jogos/34. Acesso em 27.2.2013.
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Jogo ‘Ordenar as Frases’

Outdoor
Através de relatos e publicações em sites da internet 18, veio a
conhecimento do Instituto Alana a existência de outdoors do produto Vedacit
em vias de saída da cidade de São Paulo e em Diadema, na Rodovia dos
Imigrantes. As postagens encontradas são de 2008, 2010 e 2011. Houve relatos
sobre a mesma prática também em 2012 e 2013.

19
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http://www.blogdocrespo.com.br/?tag=/vedacit. Acesso em 1.2.2013.
http://abrindo-aspas.blogspot.com.br/2008_09_01_archive.html. Acesso em 1.2.2013.
http://tmjnaw.blogspot.com.br/2011/11/cascao-em-cartaz-da-vedacit.html. Acesso em 1.2.2013.
http://novistmtmj.blogspot.com.br/2011/11/cascao-em-cartaz-da-vedacit.html. Acesso em 1.2.213.
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http://www.blogdocrespo.com.br/image.axd?picture=2010%2F9%2FCASCO_~1.JPG. Acesso em
1.2.2013.
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O anúncio no Outdoor mostra, posicionado à direita, o Cascão apoiado
no balde amarelo de Vedacit, em tamanho grande. O fundo da imagem é
amarelo e branco, com raios alaranjados em torno da embalagem de Vedacit. À
esquerda da imagem, está escrito:
“EVITE A UMIDADE”
Logo abaixo aparece o logotipo ampliado da marca Vedacit e o selo de
qualidade e tecnologia da Otto Baumgart.
A frase do outdoor, relacionando-se com a imagem, faz referência ao fato
de que a personagem Cascão é conhecido nas histórias da ‘Turma da Mônica’
por ter medo de água e nunca se molhar. Assim, o Vedacit, tal qual o Cascão,
evita sempre a umidade.
Revistinhas
Foi constatada também a existência de 7 edições de revistas da ‘Turma
da Mônica’ publicadas em parceria da Editora Mauricio de Sousa com a
‘Vedacit’.
3 edições e 1 folheto sobre a dengue estão disponíveis no site da
‘Vedacit’. Foi averiguado que o conteúdo gira em torno do tema da
impermeabilização, exaltando os produtos da marca ‘Vedacit’ como única
solução dos problemas relativos à umidade que são apresentados. As histórias
mantêm a aparência de entretenimento, criando enredos fictícios que
possibilitam mostrar passo a passo como tornar a casa impermeabilizada e seca
usando os produtos ‘Vedapren’, o ‘Vedapren Parede’, o ‘Neutrol’, o ‘Vedajá’, o
‘Bianco’, o ‘Neutrolin’ e a manta asfáltica da ‘Vedacit’.

20
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http://www.vedacit.com.br/infoteca/biblioteca/1190-campanhas. Acesso em 1.2.2013.
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Na história ‘Férias Secas’, apenas a família do Cascão fica em casa,
enquanto a família da Magali, da Mônica e do Cebolinha vão viajar. O Araújo,
pai do Cascão, explica que ele tem que fazer reformas em casa pra evitar as
goteiras das chuvas de verão. A mãe do Cascão se mostra ciente do que deve
ser feito e explica ao marido e ao filho como devem arrumar o alicerce, a laje e a
parede externa da casa, aplicando sempre produtos da ‘Vedacit’. A mãe do
Cascão cuida de destacar também a qualidade, a eficiência, o uso frequente e
a fama positiva da ‘Vedacit’.
Na história ‘A casinha perfeita’, a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o
Cascão querem construir uma casa da árvore. O Cascão pega a revistinha da
‘Vedacit’ publicada anteriormente e diz aos amigos como deve ser uma casinha
impermeável, utilizando os produtos ‘Vedacit’. O Cascão se desespera pedindo
que usem os ‘Vedacit’. Como a casinha da árvore é de madeira, não é preciso
utilizar os produtos. Quando começa a chover todos se abrigam na casa do
Cascão, pois lá é seguro, já que o pai dele utiliza os produtos ‘Vedacit’.

21

Na história ‘Amiguinhos Vedacit’, a família do Cascão viaja para passar o
fim de semana na casa dos pais do Araújo. Assim que chegam, começa a chover
e todos entram na casa, mas ela está com muitas goteiras. O Cascão se esconde
para se proteger e sonha com um baldinho falante de ‘Vedacit’ que começa a
explicar todo o processo de impermeabilização da casa com os produtos da
‘Vedacit’. Ao acordar, seu pai e seu avô vão arrumar a casa.
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http://www.vedacit.com.br/images/stories/infoteca/biblioteca/folhetos/outros/casinha_perfeita.pdf
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Nos quadrinhos, cada produto citado é ilustrado tal qual sua real
embalagem, como se personagem fosse, e seu nome é destacado em negrito e
itálico. A revistinha contém também passatempos, como caça-palavras dos
produtos da ‘Vedacit’ e enigmas sobre a marca e o tema da impermeabilização.
O folheto, mais curto, fala sobre a prevenção à dengue e apresenta no
verso o logo ampliado da ‘Vedacit’.
Segundo informações de sites23, a distribuição das revistas e folhetos foi
realizada gratuitamente em lojas de materiais de construção, em janeiro de
2010, através do site da ‘Vedacit’ (mediante solicitação) e em ação realizada
pela ‘Mídia em Foco – Inteligência Indoor’ no pedágio da Rodovia ImigrantesPiratiniga, em 22.6.2011, das 15h às 23h, - período de maior movimento -, na
qual promotoras uniformizadas distribuíram 30 mil exemplares de uma edição
da parceria ‘Turma da Mônica’-‘Vedacit’.

Site da Vedacit
O site da ‘Vedacit’ contém uma seção ‘Infoteca’ que permite consulta à
‘Biblioteca Vedacit’24, onde se encontram as campanhas realizadas pela parceria
entre a ‘Turma da Mônica’ e a marca de impermeabilizantes. Na página das
campanhas estão disponíveis os quatro exemplares descritos anteriormente,
22

http://www.vedacit.com.br/infoteca/biblioteca/1190-campanhas. Acesso em 1.2.2013.
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/25574. Acesso em 1.2.2013.
http://www.odiario.com/construir-e-decorar/noticia/234494/vedacitotto-e-turma-da-monica-contra-adengue. Acesso em 1.2.2013.
http://www.vedacit.com.br/formulario-dengue. Acesso em 1.2.2013.
24
http://www.vedacit.com.br/infoteca/biblioteca. Acesso em 8.2.2012.
23
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identificados pela imagem da capa de cada revistinha. Ao lado de cada exemplar
há uma pequena descrição sobre a história ou o motivo da edição.
As revistinhas podem ser inteiramente visualizadas online no formato
PDF ou salvas no computador do usuário e é possível ainda solicitar a versão
impressa do folheto sobre a dengue.

III.
A abusividade das estratégias de comunicação mercadológica dirigidas
às crianças desenvolvidas pelas empresas.

Direcionamento de comunicação mercadológica ao público infantil
Os conteúdos relatados apresentam o mesmo problema, que motiva a
presente Representação: são exemplos de comunicações mercadológicas
direcionadas ao público infantil.
O caráter publicitário desses conteúdos é bastante claro. Em todos os
exemplos - nas revistinhas, no outdoor e no site Climakids - os produtos da
marca Vedacit são divulgados em destaque, bem identificados e com exaltação
às suas qualidades positivas. Vedacit aparece como a única e definitiva solução
contra os problemas relativos à umidade, que são abordados somente nos
quadrinhos. Assim, o público-alvo da mensagem, que é a criança, não está
sendo informado genericamente sobre as más consequências da umidade e
possíveis prevenções, mas, ao invés disso, está sendo convencido de que se ele
zela pelo conforto e segurança de sua casa ou de qualquer de suas construções
deve adquirir os produtos Vedacit. Ou seja, o foco não é informar, mas sim
anunciar.
Quanto ao fato dessas publicidades serem direcionadas ao público
infantil, cabe observar os meios e elementos utilizados para a promoção dos
produtos Vedacit.
Via de regra, a comunicação mercadológica voltada a crianças apresenta
uma combinação de alguns elementos típicos: linguagem infantil, jingles alegres
e cativantes, personagens, bonecos, celebridades infantis, crianças,
representações de crianças, desenhos, animações, brincadeiras, jogos,
promoções, prêmios ou brindes colecionáveis. Esses itens, quando inseridos na
forma ou conteúdo de publicidades, conseguem captar atenção e simpatia dos
pequenos, incutindo-lhes o desejo ou preferência por determinado produto ou
serviço.
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Nesse sentido, os principais elementos infantis são, sem dúvida, as
personagens da Turma da Mônica. Por figurarem no cotidiano das crianças e
terem seu espaço bem sedimentado nesse universo, elas possuem o poder de
influenciar bastante os pequenos. Primeiro, chamam atenção deles para os
anúncios da Vedacit e depois conseguem atribuir simpatia aos produtos, que
parecem ter sido ‘escolhidos’ por essas personagens queridas, passando uma
imagem de confiança e qualidade.
No caso do outdoor, a simples presença da personagem infantil é
suficiente para configurar o direcionamento. Uma publicidade regular do
produto ‘Vedacit’ atingiria adultos de qualquer forma, porém, a inserção da
personagem infantil amplia a atenção das crianças, mais afeiçoadas às figuras
de histórias infantis. Se o objetivo fosse promover a marca apenas entre um
público de maior idade, outras estratégias de marketing poderiam ter sido
utilizadas de modo igualmente eficaz, sem afetar diretamente as crianças.
No caso das revistinhas, deve-se observar que não só a figura das
personagens foi explorada. Foi mantido exatamente o mesmo modelo de arte e
conteúdo das publicações regulares da Turma da Mônica, com historinhas
engraçadas, linguagem simples e acessível. A revistinha recebida como brinde
facilmente chega às mãos da criança, que pode estar acompanhando seus pais
em compras nas revendas em que foram distribuídos os exemplares ou mesmo
no carro, no caso da ação no pedágio da Rodovia Imigrantes-Piratiniga.
A semelhança das edições publicitárias com um exemplar comum da
revista reforça para a criança que o produto é de entretenimento e para os pais
que ele é adequado e voltado aos filhos. É bastante razoável imaginar que esse
formato de anúncio causará muito mais interesse às crianças do que aos
adultos, que em geral e massivamente não costumam acompanhar mais
publicações infantis, ainda que possam ter simpatia pelas personagens de
Maurício de Sousa.
Os passatempos com baixo grau de complexidade contidos nas
publicações só ajudam a reforçar a impressão de que a criança é o principal alvo
da ação, sendo difícil imaginar que a empresa esperasse que adultos lessem
histórias e fizessem passatempos infantis, para então serem conquistados. Só
resta a impressão bastante convicta de que esse é um modo não de fazer as
crianças comprarem os produtos, mas de que decorem, lembram e reproduzam
o nome da marca ‘Vedacit’, funcionando elas mesmas como anúncios
ambulantes.
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No caso do site Climakids, as reportagens verificadas no site Climatempo
e em blogs relacionados à ‘Turma da Mônica’ 25 não deixam dúvida de que seu
objetivo é, de fato, atingir o público infantil. O uso de muitas cores, desenhos e
a escolha de personagens da ‘Turma da Mônica’ para compor as seções e
atividades confirmam esse propósito. De tal modo, as inserções da ‘Vedacit’ e
seus produtos nas páginas de jogos atingirão necessariamente e exclusivamente
as crianças – público do site. Para justificar esse tipo de conteúdo num site
infantil, a Otto Baumgart, patrocinadora da ação, declarou que seu objetivo era
educacional, para “despertar o interesse na conservação da própria moradia e
do bem-estar da família, alertando sobre os riscos das infiltrações e doenças
causadas por um ambiente muito úmido”.
No entanto, a pura repetição do nome Vedacit nos jogos do site não pode
ser considerada adequada para este fim. Inexiste qualquer conteúdo
educacional quando se lê no jogo ‘Ordenar as Frases’ a mensagem “Os produtos
Vedacit estão em muitas construções garantindo segurança e proteção!”. Em
nenhum espaço no site há sequer a explicação de quais são os problemas
ocasionados pela umidade e mesmo como isso se relaciona aos produtos
Vedacit. O que se observa é apenas a tentativa de imprimir nas crianças a
memória da imagem e do nome da marca, para mais uma vez utilizá-las como
reprodutoras do anúncio ou influenciadoras das compras dos pais em algum
momento em que se depare de fato com os produtos em uma loja.
A junção do site e da revistinha conseguiria muito bem transformar uma
criança na própria revendedora ‘Vedacit’, perguntando para os pais, assim como
o Cascão em uma das publicações citadas, “Cadê os produtos Vedacit?”.
Motiva toda essa análise o fato de que esse tipo de estratégia de
comunicação mercadológica, que se direciona diretamente ao público infantil,
configura-se como abusiva, aproveitando-se da deficiência de julgamento e
experiência da criança, que não possui a percepção da real intenção publicitária
de venda de produtos, por trás dos anúncios e ofertas de brindes, o que é
agravado pelo fato de a revistinha observada não deixar claro para o público sua
intenção de anunciante, violando o princípio da identificação da mensagem
publicitária.

25

http://www.climatempo.com.br/noticias/117349/climakids/. Acesso em 27.2.2013.
http://turmadamonicajovemmania.blogspot.com.br/2012/10/clima-kids-turma-da-monica.html. Acesso
em 27.2.2013.
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Vulnerabilidade e hipossuficiência da criança
A criança é a pessoa que se encontra no ciclo inicial de sua existência, em
fase básica e acelerada de desenvolvimento físico, mental, psicológico e social.
Como consequência da pouca experiência de vida, em regra apresenta como
características a espontaneidade, a ingenuidade, a credulidade, a dependência,
dentre diversos outros aspectos que demonstram sua fragilidade. É com base
em sua educação e vivência que paulatinamente ela forma sua personalidade,
descobre habilidades, aprende o funcionamento do universo a sua volta, faz
raciocínios cada vez mais complexos e constrói um senso crítico próprio. A
infância se mostra, portanto, uma fase de notória vulnerabilidade do ser
humano, ao mesmo tempo que é fundamental para seu futuro.
Justamente por se encontrarem nesse peculiar processo de
desenvolvimento, as crianças são titulares de uma proteção especial,
denominada no ordenamento jurídico 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 PEREIRA:
“Como ‘pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’, segundo Antônio
Carlos Gomes da Costa, ‘elas desfrutam de todos os direitos dos adultos e que
sejam aplicáveis à sua idade e ainda têm direitos especiais decorrentes do fato
de:
- Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos;
- Não terem atingido condições de defender seus direitos frente às omissões e
transgressões capazes de violá-los;
- Não contam com meios próprios para arcar com a satisfação 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 tratar de seres em
pleno desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e sociocultural. 26”

Porém, quando no universo das relações de consumo e da comunicação
mercadológica, não só a criança, mas todo o consumidor é considerado
presumidamente vulnerável. Isso porque, como é o anunciante que detém
todas as informações acerca das reais características de seus produtos e
serviços, o consumidor fica submetido em um primeiro momento apenas à boafé no anunciante, tornando-se a parte mais fraca dessa relação jurídica. Os
pequenos, entretanto, continuam a carecer de especial tratamento, já que além
da vulnerabilidade como consumidores, contam também com a fragilidade
intrínseca da condição da infância. Assim, no universo das relações de consumo,

26

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.
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o público infantil será sempre considerado hiper-vulnerável, isto é,
hipossuficiente.
Sobre a diferença da vulnerabilidade e da hipossuficiência, ANTÔNIO
HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN esclarece:
“A vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou
pobres, educadores ou ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência é
marca pessoal, limitada a alguns - até mesmo a uma coletividade - mas nunca a
todos os consumidores”27.

Abordando a questão da proteção ao público infantil, assevera ainda que:
“A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou meramente
circunstancial. O Código, no seu esforço enumerativo, mencionou
expressamente a proteção especial que merece a criança contra os abusos
publicitários.
O Código menciona, expressamente, a questão da publicidade que envolva a
criança como uma daquelas a merecer atenção especial. É em função do
reconhecimento dessa vulnerabilidade exacerbada (hipossuficiência, então)
que alguns parâmetros especiais devem ser traçados. “28 (grifos inseridos)

Em concordância, JOSÉ DE FARIAS TAVARES, ao estabelecer quem são os
sujeitos infanto-juvenis de direito, observa que as crianças e os adolescentes
são “legalmente presumidos hipossuficientes, titulares da proteção integral e
prioritária29” (grifos inseridos).
Fortalecendo os argumentos que apontam para a criança como público
hipossuficiente, pouco apto a protagonizar nas relações de consumo, 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, expõe (doc.
11)30:
i.

A publicidade tem maior possibilidade de induzir ao erro as crianças até
os 12 anos, quando não possuem todas as ferramentas necessárias para
compreender o real;
27

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto. 7 .ED. São Paulo: Forense Universitária, 2001. Pag. 325.
28
In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, São Paulo,
Editora Forense, pp. 299-300.
29
In Direito da Infância e da Juventude, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2001, p. 32.
30
Parecer sobre PL 5921/2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘A Publicidade Dirigida ao
Público Infantil – Considerações Psicológicas’.
http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/publicacoes/publicacoesDocumentos/Cartilha_publ
icidade_infantil.pdf. Acesso em 14.5.2012.
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ii.

As crianças não têm a mesma capacidade de resistência mental e de
compreensão da realidade que um adulto; e
iii.
As crianças não estão com condições de enfrentar com igualdade de
força a pressão exercida pela publicidade no que se refere à questão do
consumo.

Ele também ressalta:
“Não tendo as crianças de até 12 anos construído ainda todas as ferramentas
intelectuais que lhes permitirá compreender o real, notadamente quando esse
é apresentado por meio de representações simbólicas (fala, imagens), a
publicidade tem maior possibilidade de induzir ao erro e à ilusão. (...) é certo
que certas propagandas podem enganar as crianças, vendendo-lhes gato por
lebre, e isto sem mentir, mas apresentando discursos e imagens que não
poderão ser passados pelo crivo da crítica.” (grifos inseridos)

Uma pesquisa realizada pelo sociólogo sueco ERLING BJURSTRÖM31 (doc.
12) acrescenta que somente por volta dos 8-10 anos as crianças conseguem
diferenciar publicidade de conteúdo de entretenimento e que somente após os
12 anos todas conseguem entender o caráter persuasivo da publicidade e fazer
uma análise crítica sobre sua mensagem comercial.
Outra pesquisa realizada acerca do tema, a ‘Infância Influente’ 32 (doc.
13), revela que crianças absorvem informações muito mais rápido. Assim,
apreendem grandes quantidades dessas informações sem qualquer filtro
interno, sujeitando-se somente a seletividade dos responsáveis ou da própria
mídia.
Ou seja, uma vez que as crianças como um todo não possuem o
discernimento necessário para compreender o caráter venal da publicidade,
tornando-se assim mais influciáveis do que adultos em geral, elas podem ser
presumidamente consideradas hipossuficientes.
Por se aproveitar do fato do desenvolvimento incompleto das crianças,
da sua natural credulidade e falta de posicionamento crítico para impor
produtos, a publicidade dirigida a crianças restringe significativamente a
possibilidade de escolha das crianças, substituindo seus desejos espontâneos
por apelos de mercado.

31

Children and television advertising – Swedish Consumer Agency Erling Bjurström, sociólogo
contratado pelo Governo Sueco em 1994-95.
http://biblioteca.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/children_tv_ads_bju
rstrom_port.pdf. Acesso em 3.4.2013.
32
Fonte: Pesquisa TNS Global, Infância Influente (2012).
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Verifica-se assim que a relação do público infantil com a comunicação
mercadológica é marcada pela extrema falta de isonomia, já que há exploração
da condição natural da infância e das suas características intrínsecas. Pode-se
dizer, portanto, que o direcionamento de comunicação mercadológica à criança
é antiético, imoral e também abusivo, por desrespeitar dispositivos de proteção
a criança expressos no ordenamento jurídico – como ainda será detalhado.

Impacto da Mídia
Ao passo que a hipossuficiência da criança diante da mídia é amplamente
comprovada por diversos estudos nas mais variadas áreas do conhecimento, a
prática de endereçar a comunicação mercadológica aos pequenos tem se
mostrado cada vez mais comum em meio ao mercado.
A criança brasileira assiste uma média de 5h 22m por dia de televisão33.
Elas também são as que mais passam tempo conectadas à rede mundial34.
Segundo pesquisa da Datafolha 35 (doc. 14), 57% das crianças entre 3 a 11 anos
acessam a internet e este número aumenta para 76% se forem consideradas as
crianças com idade entre 8 e 11 anos. Os sites mais acessados são de jogos online, que representam 40%. Com metade da população brasileira inclusa no
mundo digital, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas 36, observa-se que
o uso de sites e aplicativos como forma de publicidade para diversos segmentos,
inclusive crianças, tem se mostrado cada vez mais freqüente.
Esse grande consumo de mídia pela criança brasileira, aliado à excessiva
quantidade de anúncios nos veículos de comunicação e aos estudos que
revelam que bastam apenas 30 segundos de exposição para uma marca
influenciar uma criança37, permitem imaginar a dimensão do impacto das
marcas na vida dos pequenos atualmente.
Essa impressão é reiterada por pesquisas como a citada do Datafolha, em
que pais da cidade de São Paulo declararam que o maior influenciador dos
pedidos de seus filhos eram programas, personagens e propagandas de
televisão.

33

Ibope mídia – media Workstation - PNT (Painel Nacional de Televisão).
Pesquisa fabricantes de softwares Symantec, 2010.
35
Pesquisa encomendada pelo Instituto Alana sobre Consumismo Infantil e realizada pela Datafolha em
fevereiro de 2010:
http://biblioteca.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/Datafolha_consumis
mo_infantil_final.pdf. Acesso em 3.4.2013.
36
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/metade-da-populacao-brasileira-esta-incluida-nomundo-digital-diz-fgv.html. Acesso em 3.4.2013.
37
Fonte: Associação Dietética Norte-Americana – Borzekowski Robinson
34

21

É notório que os publicitários, como expertises de sua área, possuem
amplo conhecimento sobre o comportamento de seu público-alvo e, desse
modo, sabem de antemão que direcionando seu anúncio às crianças, obterão
maior sucesso na transmissão de sua mensagem e no convencimento ao
consumo de seus produtos, visto a vulnerabilidade dos pequenos e sua
condescendência com as informações apresentadas na publicidade. Com esse
objetivo, as empresas investem em pesquisas para saber qual a forma mais
eficiente de incutir no público infantil o desejo pelo produto anunciado e
ensiná-la a pedir insistentemente a seus pais ou responsáveis para que o
comprem.
A pesquisadora SUSAN LINN, em livro intitulado “Crianças do Consumo: A
infância Roubada”, discorre sobre uma pesquisa conduzida pela WESTERN
MEDIA INTERNACIONAL, nos Estados Unidos, sobre o “Fator Amolação” (The
Nag Factor). Trata-se de um estudo desenvolvido para ensinar as crianças a
“amolar” mais seus pais para conseguirem os produtos que querem. Um
comunicado feito pela WESTERN MEDIA INTERNACIONAL com o título: “The
Fine Art of Wining: Why Naggin is a kid´s Best friend” (em tradução livre: A arte
de choramingar: porque a amolação é a melhor amiga da criança) agrupava os
pais em diferentes tipos de categorias, de acordo com a propensão a ceder às
amolações. A autora descreve o impacto causado por este estudo:
“Talvez por ter descoberto que ‘o impacto da amolação das crianças é
estimado como responsável por 46% das vendas em negócios-chave
direcionados à criança’, o estudo Fator Amolação atraiu muito a atenção no
mundo publicitário, e diversas publicações descreveram detalhadamente o
estudo e a forma como foi conduzido.”38 (grifos inseridos)”

Pesquisa feita pelo canal especializado em programação infantil Cartoon
Network, “Kids Experts”39 (doc. 15), aponta que 27% das crianças entrevistadas,
para conseguir o produto que queriam, utilizavam o método de insistir com seus
pais para que comprassem o bem de consumo desejado, até que eles
acabassem cedendo.

A criança como promotora de vendas
Segundo dados da pesquisa “InterScience – Informação e Tecnologia
Aplicada” 40 (doc. 16), atualmente as crianças influenciam até 80% das compras
38

LINN, S. Crianças do Consumo A infância Roubada. Tradução Cristina Tognelli. 1ª ed. São Paulo:
Instituto Alana, 2006. p. 58.
39
http://biblioteca.alana.org.br/biblioteca/CriancaConsumo/Biblioteca2.aspx?v=6&pes=17. Acesso em
8.4.2013.
40
http://biblioteca.alana.org.br/biblioteca/CriancaConsumo/Biblioteca2.aspx?v=6&pes=14. Acesso em
8.4.2013.
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da casa (“38% influenciam fortemente” e “42% influenciam um pouco”). Ainda
de acordo com este estudo, as mães levam seus filhos para fazer compras com
elas, pois se sentem bem com isto, sentem “amor, alegria, companheirismo e
prazer”. As estatísticas apontam que 88,5 % 41 das crianças acompanham a
pessoa responsável pela compra, sendo exatamente esta a oportunidade para
pedirem os produtos que desejam.
Mas o problema não é só no momento em que os pais ou responsáveis
levam seus filhos às compras. Mesmo em casa, longe das tentadoras prateleiras
de mercados, que muitas vezes são arrumadas de maneira a atrair as crianças e
a deixar todos os produtos mais sedutores ao alcance de suas mãozinhas, as
crianças têm um poder de influência enorme para convencer os adultos a
consumirem o que querem.
As agências publicitárias sabem de antemão que dirigindo massivamente
suas publicidades, mesmo de produtos de uso adulto, para o público infantil,
terão forte impacto sobre as decisões de consumo da família, na medida em
que as crianças passam a literalmente promover o produto anunciado. Sobre o
tema, a Comissão Federal do Comércio (FTC) dos Estados Unidos, em 1999, já se
manifestou no sentido de que:
“a indústria deve proibir os planos de marketing que pretendam dirigir a
publicidade de produtos para adultos à audiência infantil.”42 (grifos inseridos)

As crianças são o meio encontrado pelos publicitários para apresentar,
aos pais, suas marcas. Se conseguem fazer com que se lembrem destas marcas
na hora da compra, então a chance de a criança pedir este produto a seus pais é
grande, por isso as agências publicitárias utilizam-se, no momento de produção
de suas peças, de elementos com os quais as crianças se identificam e têm
impressões positivas ao entrarem em contato.
Alegar que a publicidade em questão não seria direcionada à criança e,
portanto, não a afetaria, uma vez que o produto ofertado é de uso adulto e
adquirido, ou deveria ser, por adultos, é como negar a existência da enorme
pressão exercida pelas crianças na hora das compras da família. A título de
exemplo, vale lembrar a pesquisa Niños Mandan!43, realizada pela empresa TNS
em Julho de 2007. O estudo foi feito com o intuito de compreender melhor o
41

Pesquisa Nickelodeon Business Solution Research. 10 Segredos para Falar com as Crianças (Que você
esqueceu porque cresceu), 2007.
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poder que as crianças exercem nas escolhas de consumo das famílias, e as
conseqüências disto nas relações entre os membros do núcleo familiar. Os
dados indicam que cada vez mais esta influência se intensifica, o que faz com
que as crianças se sintam em uma posição de poder, resultando no
fortalecimento do sentimento de onipotência e do egocentrismo na criança. Em
consequência, os pequenos encontram dificuldades em lidar com a frustração
de ouvir um não e seus pais ou responsáveis, que apresentam também maiores
dificuldades em impor limites a eles.
As mensagens provenientes da mídia possuem um grande peso na
formação e elaboração dos referenciais de mundo de uma criança,
principalmente por um público que não tem ainda sua capacidade de resistência
aos apelos externos completamente desenvolvida. Considerando que, em
média, um terço do que provém da mídia é publicidade, esta ganha destaque no
debate quanto ao conteúdo televisivo veiculado, principalmente no tocante aos
valores difundidos, ganhando uma dimensão muito mais ampla por ser
veiculada por um meio de comunicação com grande alcance e receptividade nos
lares brasileiros. Mais ainda porque as crianças aprendem mais rapidamente o
conteúdo dos filmes publicitários que os adultos:
Dessa forma, as crianças insistem com seus pais ou responsáveis para
que comprem aquilo que desejam, sendo que nem sempre o que desejam é um
produto ou serviço destinado ao público infantil. Ainda de acordo com dados
desta pesquisa as crianças conhecem marcas e produtos destinados a outros
segmentos da população e os desejam, utilizando-se inclusive de artifícios como
a denominada técnica de chantagem emocional (cara de tristeza) para tanto.

O uso do entretenimento para transmissão de mensagens comerciais
Sobre as diversas publicidades que motivaram a denúncia, falou-se
constantemente do uso de meios de entretenimento e personagens infantis. A
relevância desses apontamentos refere-se ao fato de que elementos lúdicos
possuem determinante influência na opinião das crianças sobre produtos
anunciados, afastando sua razão crítica e apelando ao seu emocional.
Uma pesquisa realizada pela Nickelodeon Business Solution Research 44
intitulada ‘10 Segredos para Falar com as Crianças’ (doc. 17) revela em dois de
seus tópicos:
 Para prender a atenção delas (crianças), seja lúdico e divertido.
44

Pesquisa Nickelodeon Business Solution Research. 10 Segredos para Falar com as Crianças (Que você
esqueceu porque cresceu), 2007.
http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?v=6&pes=34. Acesso em 1.6.2012.
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 Um bom personagem comunica mais que mil palavras. As crianças
confiam nas personagens, se identificam com eles e os têm como
referência de valores.

Os resultados demonstram que a Nickelodeon, como uma empresa
especializada em comunicação com o público infantil, reconhece a fundamental
importância da linguagem de entretenimento e de figuras infantis para fazer
com que as crianças captem melhor as mensagens transmitidas.
Quanto à proporção da influência do uso dessas estratégias no público
infantil, o Professor YVES DE LA TAILLE, em parecer ao Conselho Regional de
Psicologia sobre o PL 5.921/ 2001 - que dispõe sobre a publicidade de produtos
e serviços dirigidos à criança -, expõe:
“Sendo as crianças de até 12 anos, em média, ainda bastante referenciadas
por figuras de prestígio e autoridade – não sendo elas, portanto, autônomas,
mas, sim, heterônomas – é real a força da influência que a publicidade pode
exercer sobre elas, força essa que pode ser sensivelmente aumentada se
aparecem protagonistas e/ou apresentadores de programas infantis.” (grifos
inseridos)

Nesse sentido, pretende-se que a criança seja seduzida por um dos
símbolos da marca, e assim começou seu processo de fidelização que pretendese, por parte da empresa, atingir o período do berço ao túmulo. Entende
NICOLAS MONTIGNEAUX:
“Mas as marcas que procuram seduzir e conquistar a fidelidade dos jovens
consumidores devem estabelecer com eles um relacionamento mais profundo
e mais durável. Não podem se contentar em ser conhecidas pelo maior número
possível de consumidores ou de veicular uma imagem de modernidade ou de
dinamismo. Para que a criança se sinta atraída pela marca ela deverá
desenvolver com a criança um verdadeiro e durável relacionamento.
(...)
Quando a marca ‘fala’ à criança, esta se sente conhecida e reconhecida. Está no
centro da relação, relação que a tranquiliza, visto que, assim, a criança existe
aos olhos da marca. Dessa maneira, a marca se aproxima da criança e faz
parte do seu cotidiano. A marca entende a criança, e, eventualmente, poderá
ajudá-la. Essa familiaridade com a marca dá tranquilidade à criança.
O relacionamento entre a marca e a criança não é uma comunicação em
sentido único. Supostamente, há uma troca, uma interatividade. A relação deve
ser entendida pela criança como algo vivo. A marca mobilizará a criança,
solicitará sua curiosidade e estimulará sua imaginação. A criança deverá se
colocar em ação, ler, descobrir, adivinhar, responder a questionamentos,
mostrar-se astuta: atitudes que, nessa idade, lhe dão muito prazer.
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Enfim, não se deve esquecer que, do ponto de vista da empresa, manter um
relacionamento satisfatório com os consumidores é ainda a melhor garantia de
conquistar sua fidelidade. 45” (grifos inseridos)

As personagens são, portanto, representantes das marcas, e mediadoras
entre a empresa e a criança. Além disso:
“Torna a marca mais acessível, mais compreensível e mais viva para a criança
ao criar um verdadeiro relacionamento. O personagem é a tradução da marca
(realidade física, conteúdos, valores...) em um registro (imaginário) que torna
possível uma cumplicidade e uma verdadeira conivência com a criança. O
personagem facilita a percepção da marca, ao representá-la fisicamente em
movimento (introduz vida, movimento) sobre um suporte vetor de imaginário e
de afetividade.”
(...)
O personagem é capaz, portanto, de transmitir à criança as diferentes
dimensões de sua identidade ou as características do produto sem que isso
exija da criança o menor esforço de compreensão.”46. (grifos inseridos)

Ainda, CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES, Mestre e Doutoranda em
Ciências da Comunicação pela ECA/USP, esclarece a forma de percepção da
criança frente a comunicação em sua dissertação intitulada ‘Perto do alcance
das crianças’.
“Nesse quesito, Brée e Cegarra (1994) apontam que no caso da memorização
das crianças é o nome da personagem que é estendido à marca e não o inverso,
isso demonstra que a chave de entrada da marca é muito mais a personagem
do que o produto. Para as crianças pequenas, a capacidade restrita de
compreensão de elementos semânticos, como o texto, demonstra uma maior
adesão aos elementos físicos, como as imagens. Já a memória visual,
representação sob a forma de ícones, produz melhor armazenamento e
recordação (HENKE, 1995; MIZERSKI, 1995; NEELEY; SCHUMANN, 2004). Ela
reconhece suas personagens preferidas e suas características, sejam nas
animações ou em histórias em quadrinhos aplicadas tanto nas embalagens
quanto nas propagandas de produtos. Esses produtos são caracterizados como
de sua preferência pela presença de personagens que pertençam ao seu
“mundo imaginário.” (BAHN, 1986; NEELEY, SCHUMANN, 2004) 47” (grifos
inseridos)

45

I Nicolas Montigneaux, Público-alvo: crianças – A força dos personagens e do marketing para falar
com o consumidor infantil. Trad. Jaime Bernardes. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 94.
46
Isleide Arruda Fontenelle, O nome da marca – McDonalds, fetichismo e cultura descartável, São Paulo:
Boitempo, 2002,, p. 116.
47
Dissertação de mestrado: Rodrigues, Carla Daniela Rabelo. Perto do alcance das crianças: o papel dos
personagens em propagandas de produtos de limpeza, apresentada ao DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES
PÚBLICAS, PROPAGANDA E TURISMO/ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES/USP.
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Desta forma, verifica-se que a criança, em seu processo de formação,
ainda não apresenta capacidade plena de desenvolver um pensamento crítico
em face da publicidade a ela dirigida, e acaba sendo convencida pelas
informações externas que lhe chegam, especialmente quando veiculadas por
figuras e símbolos familiares e de seu apreço, como são os personagens do seu
universo pueril. Aliás, a influência dessas figuras no universo infantil é bem
presente no cotidiano em geral, a exemplo das crianças que pedem por
materiais escolares, alimentos, livros, brinquedos, jogos e filmes porque contém
seus personagens favoritos de filmes, programas de televisão e etc.
Deve-se frisar que, no entanto, o carisma emitido por essas figuras não
assevera a qualidade dos produtos anunciados, a adequação ao público ou
mesmo a real necessidade de adquiri-los.
Mais uma vez se confirma a percepção de que a publicidade que se utiliza
de imagens e ícones infantis produz mais sucesso entre as crianças. O site
‘Climakids Turma da Mônica’ abusa dessas estratégias. Em primeiro lugar,
quando junta as propostas lúdicas de seus jogos – como ligar pontos, adivinhar
palavras, etc. – com anúncios e mensagens positivas dos produtos e do nome da
‘Vedacit’. As referências à marca são parte da brincadeira, estão no foco de
atenção da criança e não servem apenas para demonstrar o apoio da marca ao
site. Afinal, qual poderia ser o interesse de uma empresa em inserir seu nome
em um site de forma tão elaborada senão para promover-se entre os
pequenos?
Além disso, a mesma estratégia é usada quando os personagens da
Turma da Mônica são associados à marca ‘Vedacit’, quer em revistinhas, quer
em outdoors, quer em sites. Como foi dito, a criança confia nas personagens
infantis, acreditando, que os produtos anunciados por elas devem ser
valorizados. O produto, que nesse caso é da linha ‘Vedacit’, passa a adquirir
qualidades subjetivas, projetadas pela afeição da criança à personagem e ao
contexto lúdico em que a publicidade se apresenta.
Diante disso, questiona-se não somente o direcionamento de publicidade
ao público infantil, mas também a forma abusiva que é utilizada, que coloca as
mensagens comerciais de maneira que dificulta ou até impossibilita a percepção
da criança sobre o caráter mercadológico do conteúdo. Não se trata aqui de
proteção excessiva ou alienação da criança da dinâmica social, mas sim da
preservação da saúde da infância, considerando que os pequenos possuem
inteligência e esperteza diretamente relacionadas às suas experiências de vida
e grau de desenvolvimento cognitivo. Não se pode exigir ou esperar das
crianças, de modo geral, raciocínios mais complexos e conhecimento certo das
intenções persuasivas das empresas, assim como não se exige que alunos de
ensino fundamental entendam conteúdos de ensino superior.
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Produto direcionado inadequadamente a crianças

Como explanado, os produtos da linha Vedacit são compostos químicos
fabricados industrialmente para utilização na impermeabilização de
construções. As características de cada um podem ser conferidas na 7ª edição
do manual técnico “Impermeabilização de estruturas”, disponível no site da
marca48. Dentre as informações disponíveis, constam os equipamentos de
proteção individual necessários para manuseio de cada produto citado na
presente Representação:
VEDAJÁ: Avental de PVC, Luvas de borracha, Máscara com filtro para pó,
óculos de segurança
NEUTROLIN e VEDAPREN: Avental de PVC, Luvas de PVC e Óculos de
segurança
VEDACIT e BIANCO: Avental de PVC, Luvas de borracha e Óculos de
segurança
MANTA ASFALTICA: Botas, Luvas de raspa e Óculos de segurança
NEUTROL: Avental de PVC, Luvas de PVC, Máscara semifacial com filtro
adequado para vapores orgânicos e Óculos de segurança
O manual alerta ainda que todos os produtos devem ser mantidos longe
do alcance das crianças.
De forma complementar, a empresa responsável pela marca, quando
solicitada, fornece a “Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos”,
que mostra dados mais detalhados sobre a segurança no uso desses artigos. No
caso do produto Vedacit, a ficha (doc. 18) exibe:

48

http://www.vedacit.com.br/images/stories/infoteca/biblioteca/manuais/manual_imper.pdf. Acesso
em 1.11.2013.
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Todas essas informações chamam a atenção para o fato de que os
produtos da linha Vedacit oferecem potencial risco à saúde e exigem condições
específicas de trato e armazenamento, o que só pode ser compreendido e
realizado por um adulto.
Ocorre que as publicidades descritas anteriormente ignoram todo esse
rol de informações e, de forma desatenciosa ou mesmo irresponsável, não
alertam para a necessidade de cuidado no contato de um adulto com a linha
Vedacit e muito menos no contato da criança com os produtos. Elas sequer
destacam a verdadeira característica desses artigos como produtos químicos.
Nas campanhas da Turma da Monica em parceria com a Vedacit uma das
historinhas produzidas (“Férias Secas”) até menciona que o personagem do
Cascão não poderia ajudar seu pai na impermeabilização porque isso não seria
“trabalho de criança”. No entanto, em nenhum momento o produto em si se
coloca como justificativa para isso. Essa relação nem pode ser presumida, uma
vez que em outra historinha (“Amiguinhos Vedacit”) o baldinho amarelo de
Vedacit vira um personagem coleguinha do Cascão e, ao final dessa mesma
narrativa, o Cascão chega a manusear sozinho a embalagem do
impermeabilizante, a pedido de seus responsáveis.
Ou seja, nessas formas de anúncio, a mensagem de que Vedacit é um
produto químico que deve ser mantido longe das crianças fica em segundo
plano. Ao invés disso transmite-se ao leitor que Vedacit é simplesmente o amigo
que preserva o lar. Essa mesma caracterização do produto como uma
personagem amiguinha é vista no site do Climakids. No outdoor descrito vemos
também mais uma vez o Cascão, que representa uma criança, em contato com o
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impermeabilizante. Não resta dúvida, assim, que a simpatia e o contato entre
crianças e o produto químico é estimulado.
Esse tipo de conduta preocupa, na medida em que, de acordo com dados
da ASSOCIAÇÃO PRO TESTE “quando relacionados a produtos, os casos de
intoxicação têm como causa, principalmente, o uso de medicamentos (41%),
seguido pelo de produtos químicos (25%), e atingem principalmente crianças
com menos de cinco anos (76%).”49
Ainda de acordo com essa entidade, as crianças são as mais afetadas
quando se trata de acidentes de consumo:
“As crianças menores de 10 anos são as principais vítimas, com 39% dos casos
relatados, e seus acidentes são causados principalmente por produtos (95%),
sendo que 26% delas se acidentam com medicamentos; 16% com produtos de
limpeza; 13% com produtos químicos; e, 9% com alimentos/ bebidas.”50 (grifos
inseridos)

Os produtos da Vedacit pelo uso a que se destinam e suas propriedades
químicas certamente não são adequados para crianças, podendo causar danos à
saúde quando ingeridos, levados aos olhos, etc.
Em razão de a criança não ter a capacidade de julgamento plenamente
desenvolvida - em consequência de sua pouca idade - elas se tornam mais
suscetíveis à ocorrência de acidentes envolvendo tais produtos. A chance de
isso acontecer certamente aumentará, e muito, se a criança tiver recebido
comunicação publicitária sobre o produto ressaltando suas qualidades, e
incentivando-a a utilizá-lo.

IV.

A ilegalidade da publicidade dirigida à criança.
Proibição da publicidade dirigida à criança

A publicidade que se dirige ao público infantil não é ética, pois, por suas
inerentes características, vale-se de subterfúgios e técnicas de convencimento
perante um ser que é mais vulnerável — e mesmo presumidamente
hipossuficiente — incapaz não só de compreender e se defender de tais

49

Associação Pro Teste. Acidentes de Consumo – Mobilização e Prioridades para a Defesa do
Consumidor. Disponível em: <www.amb.org.br/apresenta_PAC.ppt>. Acesso em 14.5.2012.
50
Associação Pro Teste. Acidentes de Consumo – Mobilização e Prioridades para a Defesa do
Consumidor. Disponível em: <www.amb.org.br/apresenta_PAC.ppt>. Acesso em 14.5.2012.
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artimanhas, mas mesmo de praticar — inclusive por força legal — os atos da
vida civil, como, por exemplo, firmar contratos de compra e venda 51.
Além disso, no Brasil, a partir da interpretação sistemática da
Constituição Federal, dos Tratados Internacionais acerca dos direitos das
crianças e dos adolescentes, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do
Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que toda publicidade que se
dirija diretamente a criança é considerada abusiva, e, portanto ilegal.
A criança é titular da proteção integral, prevista no artigo 227 da
Constituição Federal, em razão de seu estágio de desenvolvimento biopsicológico ainda incompleto:
“Artigo 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a
alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade,
ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, alem de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.”

Com isso, nota-se que a proteção que se deve dar à criança e ao
adolescente não é dever exclusivo da família, configurando-se hoje também
como um dever social. Sobre o assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) é bastante claro quando expõe, em absoluta sintonia com o texto
constitucional:
“Artigo 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade corresponde:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais publicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.”
“Artigo 5º: Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.” (grifos inseridos)
51

Conforme o seguinte dispositivo do Código Civil:
“Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos; (...)”.
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Repisando a ideia expressa no artigo 227 do texto constitucional de que a
proteção da infância e adolescência é responsabilidade coletiva e compartilhada
pela família, sociedade e Estado, o artigo 4º do ECA deixa claro que nenhum
destes entes pode se escusar de atuar para a garantia da mencionada proteção
integral a todas as crianças e adolescentes. De acordo com DALMO DE ABREU
DALLARI:
“(...) são igualmente responsáveis pela criança a família, a sociedade e o Estado,
não cabendo a qualquer dessas entidades assumir com exclusividade as tarefas,
nem ficando alguma delas isenta de responsabilidade.”52

E no mesmo sentido continua o eminente jurista:
“Essa exigência [de se oferecer cuidados especiais à infância e adolescência]
também se aplica à família, à comunidade, e à sociedade. Cada uma dessas
entidades, no âmbito de suas respectivas atribuições e no uso de seus recursos,
está legalmente obrigada a colocar entre seus objetivos preferenciais o cuidado
das crianças e dos adolescentes. A prioridade aí prevista tem um objetivo
prático, que é a concretização de direitos enumerados no próprio artigo 4º do
Estatuto, e que são os seguintes: direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”53

Ainda sobre o assunto, é importante lembrar que essa responsabilidade
direcionada à sociedade envolve obrigações positivas e negativas: o dever de
agir efetivamente para evitar danos e prejuízos à infância e ao saudável
desenvolvimento de pessoas com idade entre zero e dezoito anos, e também o
dever de se abster de praticar atos que possam lesionar tão relevante bem
jurídico que é a própria proteção integral.
Nesse sentido, é importante pensar na atuação das agências de
publicidade e anunciantes que, enquanto entidades privadas integrantes da
sociedade têm o mesmo dever de promover a proteção integral e de se
absterem de realizar ações que venham ofender este princípio.
Ou seja, os atores sociais arrolados são responsáveis solidariamente pelo
bem-estar de crianças e adolescentes, devendo impedir que sofram com
negligências, discriminações, violências ou explorações de quaisquer ordens,
inclusive mercadológica. Cada um desses atores tem uma responsabilidade
diferenciada, mas igualmente importante. Assim, pais devem zelar para que
52

Cury, Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários jurídicos e
sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 37.
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Op. Cit., p. 41.
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seus filhos tenham uma alimentação saudável, empresas não devem promover
campanhas publicitárias direcionadas a crianças e o Estado deve fiscalizar a
atuação do setor privado e também desenvolver políticas públicas capazes de
garantir o saudável desenvolvimento infantil, conforme preconiza o artigo 7º do
ECA:
“Artigo 7º: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.” (grifos inseridos)

Observe-se, ainda, que o desenvolvimento saudável e harmonioso
depende do respeito à infância, com a preservação dos valores, da identidade e
dignidade dos pequenos, de acordo com o preconizado no artigo 17 do ECA:
“Artigo 17: O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais.” (grifos inseridos)

Ainda sobre o tema, o artigo 71 do ECA garante às crianças e
adolescentes o pleno acesso à informação, à cultura e outros produtos e
serviços que estejam adequados à sua idade e à sua condição de pessoa em
especial processo de desenvolvimento. Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“Declara ainda o art. 71, ECA o direito da criança e do adolescente a
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A
prevenção, porém, não se esgota nas circunstâncias previstas no art. 71, ECA.
Admitiu o legislador estatutário que outras medidas de prevenção geral e
especiais fossem adotadas, desde que não contrariassem os princípios da Lei nº
8.069/90.
(...)
A prevenção indicada nos arts. 70 a 73, ECA é caracterizada como prevenção
primária, ao determinar no art. 701, ECA que é dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 54”

A publicidade que se direciona indevidamente às crianças ofende seus
direitos, pois induz a formação de valores distorcidos e hábitos de consumo
inconsequentes. Ao antecipar a entrada da criança no mundo adulto, por meio
do consumo, contribui para o encurtamento da infância, cerceando o
desenvolvimento livre e saudável.

54
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Acerca da proteção devida à infância, é importante também trazer à baila
os dispositivos presentes na Convenção Sobre os Direitos da Criança, aprovada
pela Organização das Nações Unidas, em 1989 e ratificada em 1990 pelo Brasil.
Em seu Preâmbulo, reforça a idéia de que a criança necessita de proteção
especial, justificando esta necessidade:
“(...) Tendo em mente que, como indicado na Declaração sobre os Direitos da
Criança, a criança, em razão da sua falta de maturidade física e mental,
necessita da proteção e cuidados especiais, incluindo proteção judiciária
apropriada antes e depois do nascimento.”55 (grifos inseridos)

Esse documento também determina em seu artigo 3º que a
responsabilidade pelo bem-estar da criança deve ser compartilhada entre
família, sociedade e Estado.
Reconhecendo o importante papel da mídia e sua intensa influência na
formação dos pequenos, a Convenção atribui aos Estados-parte o papel de
encorajar os meios de comunicação a difundir informações que sejam
consideradas benéficas à sociedade e à criança e estabelecer limites a essa
difusão quando as informações mostrarem-se prejudiciais:
“Artigo 17: Os Estados-partes 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 física e mental. Para este fim, os Estados-partes:
a) Encorajarão os meios de comunicação a difundir informações e dados de
benefício social e cultural à criança e em conformidade com o espírito do ‘artigo
29.’
(...)e) Promoverão o desenvolvimento de diretrizes apropriadas à proteção da
criança contra informações e dados prejudiciais ao seu bem-estar, levando em
conta as disposições no artigo 13 e 18.” (grifos inseridos)

A criança deve estar protegida de quaisquer conteúdos midiáticos que
possam comprometer o seu saudável desenvolvimento. A publicidade dirigida à
criança promove antecipadamente a sua entrada no mundo adulto do consumo,
sem que ela tenha os instrumentos necessários para compreender a complexa
lógica das relações de consumo. Com isso, sua autonomia e liberdade de
escolha restam comprometidas e a criança fica mais vulnerável e propensa a
incorporar valores distorcidos ou mesmo hábitos de consumo inconsequentes e
pouco saudáveis, o que pode desencadear problemas como consumismo,
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estresse familiar, obesidade, sobrepeso e outros transtornos alimentares,
violência, erotização precoce, dentre outros.
Em que pese a relevância do tema da proteção de crianças perante a
comunicação mercadológica, tal não é explicitado no Estatuto da Criança e do
Adolescente ou na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
mas apenas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em razão disso é que se
impõe com ainda mais firmeza a necessidade de se fazer sempre uma
interpretação sistemática, relacionando todos estes diplomas legais.
O CDC estabelece em seu artigo 6º, quais são os direitos básicos do
consumidor:
“Artigo 6º: São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;
IX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” (grifos
inseridos)

Com relação à publicidade, o artigo 36 do CDC, estabelece o princípio da
identificação mensagem publicitária, nesses termos:
“Artigo 36: A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor,
fácil e imediatamente, a identifique como tal.” (grifos inseridos)
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O objetivo desse dispositivo legal é proporcionar ao consumidor que
assiste ao comercial a possibilidade de identificá-lo como tal, garantindo-lhe
meios de proteção contra seu caráter persuasivo, para que possa realizar as
escolhas de consumo que realmente deseja, e não as que é induzido a realizar.
Se a criança não consegue entender o caráter persuasivo da publicidade
(e em alguns casos nem mesmo diferenciá-la do conteúdo televisivo, ou
entender que o site acessado tem cunho publicitário), conclui-se que ela, por
isso mesmo, não a identifica de forma fácil e imediata.
Adicionalmente, a análise do artigo 37, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor, aponta para a abusividade da publicidade dirigida a crianças, pois,
sempre que a mensagem publicitária explora a deficiência de julgamento e
experiência das crianças para promover a venda de produtos, será considerada
abusiva, nos termos da lei.
“Artigo 37: É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
(...)
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar
de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.” (grifos inseridos)

Toda comunicação mercadológica utilizada para a promoção da linha de
produtos da marca Vedacit contrariam o dispositivo reproduzido acima, pois
acabam sendo direcionados ao público infantil, com clara intenção de trazer um
público mais jovem para o seu consumo, sendo, portanto, abusivos, em razão
de a criança — que está em um estágio peculiar de desenvolvimento biopsicológico — não conseguir entender a publicidade de maneira clara.
Ao tratar do tema e especialmente do artigo 37 do CDC, a edição n° 115
de outubro 2007 da Revista do IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, foi
contundente:
“O Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro que é
proibida toda publicidade enganosa que (...) se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança. Antes dos 10 anos, poucas conseguem
entender que a publicidade não faz parte do programa televisivo e tem como
objetivo convencer o telespectador a consumir. Dessa forma, comerciais
destinados a esse público são naturalmente abusivos e deveriam ser
proibidos de fato.” (grifos inseridos)
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Toda a publicidade abusiva é ilegal, nos termos do artigo 37, §2º do
Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas
palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES, “ofende a ordem pública,
ou não é ética ou é opressiva ou inescrupulosa” 56.
A abusividade patente reflete-se no direcionamento da mensagem às
crianças, sendo, portanto, esta categoria de publicidade proibida, por todos os
fatores já apontados. Nesta mesma linha de raciocínio, tratando-se de práticas
que devem ser reprimidas, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor
define o que e vedado ao fornecedor:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista
sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços.” (grifos inseridos)

Assim, é vedado ao fornecedor direcionar a publicidade de seus produtos
à criança, pois essa desconhece o caráter persuasivo da publicidade. Esse é o
grande problema da comunicação mercadológica voltada ao público infantil no
país — que a torna intrinsecamente carregada de abusividade e ilegalidade —,
porquanto o marketing infantil se vale, para seu sucesso, ou seja, para conseguir
vender os produtos que anuncia e atrair a atenção desse público alvo,
justamente da capacidade de julgamento não plenamente desenvolvida e da
falta de experiência da criança que lhe possibilite ter um maior senso crítico.
Com relação a essa abusividade, cumpre ressaltar que toda publicidade
utilizada pela Representada valeu-se da deficiência de julgamento e experiência
da criança, motivo que caracteriza essa estratégia como antiética e ilegal.
Assim, ante o exposto, resta evidente que direcionar publicidade a
crianças é prática comercial abusiva e ilegal, além de antiética, que deve ser
amplamente combatida.

VI.

Conclusão.

Por tudo isso, é bem certo que as publicidades da marca Vedacit,
desenvolvidas pelas empresas Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A. (‘Otto
Baumgart’), detentora da referida marca, a Climanet Serviços de Internet Ltda.
(‘Climatempo Internet’) e a Maurício de Sousa Produções S/A (MSP), ao
veicularem diversas estratégias de comunicação mercadológica de produtos
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químicos diretamente direcionadas ao público infantil, afrontam os direitos de
proteção integral da criança — atacando suas vulnerabilidades, sua
hipossuficiência presumida —, além de violar o arcabouço legislativo em vigor
que regulamenta as respectivas práticas.
Diante do exposto, o Instituto Alana vem repudiar a forma como têm
sido anunciados os produtos às crianças no site de internet, revistas em
quadrinhos e outdoores, e, por conseguinte, solicitar a este ilustre Ministério
Público do Estado de São Paulo que sejam tomadas as medidas cabíveis para
que se coíbam estas nocivas práticas comerciais, a fim de que as empresas
cessem com tais abusividades e ilegalidades, assim como reparem os danos já
causados às crianças de todo o país.

Cordialmente,

Instituto Alana
Projeto Criança e Consumo

Isabella Vieira Machado Henriques
Diretora de Defesa e Futuro

Ekaterine Karageorgiadis
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