
 

 
 

São Paulo, 19 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
À 
Allie Comercial Ltda. 
A/c: Departamento Jurídico 
Rua Comendador Miguel Calfat, 307. 
Vila Nova Conceição 
São Paulo - SP 
04537 081 
 
                                       

 
 
 

                 Ref.: Apresentação do Projeto Criança e Consumo e Solicitação de 
esclarecimentos.  

   
 

 
 
Prezados Senhores, 
 
em atenção à comunicação mercadológica1 desenvolvida por meio do site da 
empresa Allie Comercial Ltda. para disponibilização e oferta de seus produtos e 
serviços, o Instituto Alana serve-se da presente missiva para: (i) apresentar seu 
Projeto Criança e Consumo; (ii) relatar dados sobre as conseqüências da 
publicidade dirigida às crianças e o problema do consumismo na infância; e (iii) 
enviar materiais e documentos pertinentes ao tema do consumismo infantil. 
 
 
 

                                                 
1 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 e do adolescente no âmbito das relações de consumo e perante 
o consumismo ao qual são expostos [www.institutoalana.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 
[www.criancaeconsumo.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 envolva crianças e acerca do impacto do consumismo 
na sua formação, fomentando a reflexão a respeito da força que a mídia, a 
publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas ao público infantil possuem 
na vida, nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em formação.  
 
 
 

As grandes preocupações do Projeto Criança e Consumo são com os 
resultados apontados como consequência do investimento maciço na 
mercantilização da infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de 
obesidade infantil; a violência na juventude; a sexualidade 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 — incluindo-se a publicidade — que 
seja dirigida às crianças — assim consideradas as pessoas de até 12 anos de idade, 
nos termos da legislação vigente2 —, a fim de, com isso, protegê-las dos abusos 
reiteradamente praticados pelo mercado. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 - “Art. 2º Considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade”. 
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II. Comunicação mercadológica desenvolvida pela empresa Allie Comercial 
Ltda. para disponibilização e oferta de seus produtos e serviços.  

 
 

No âmbito de sua atuação institucional, o Projeto Criança e Consumo teve 
conhecimento do site http://www.allieprincesas.com.br que apresenta os serviços 
disponibilizados pela empresa Allie Comercial Ltda.3, cujo público-alvo é composto 
majoritariamente por crianças do sexo feminino de 0 a 8 anos de idade.  
 

Em breve análise do site, foi possível verificar que a comunicação 
mercadológica dirige-se eminentemente às crianças, notadamente ao se utilizar de 
recursos gráficos atrativos a este público-alvo, como por exemplo: o site foi 
produzido em tonalidades de rosa, lilás, branco e azul claro e conta com imagens 
de castelo, pássaro, borboleta, coração, etc.; recursos gráficos que atraem 
particularmente as meninas. Além disso, conforme trecho em destaque, os serviços 
ofertados são direcionados a crianças com idade entre 0 e 8 anos de idade. É o que 
se pode notar das imagens abaixo reproduzidas: 

 
 

 
 

                                                 
3 http://www.allieprincesas.com.br. Acesso em 13.4.2011. 
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Embora nesta seção do site aparentemente a comunicação é feita para os 
pais, toda a forma (cores, desenhos etc.) parecem se dirigir às pequenas. Em 
outras seções do site, como naquela que abre o site “Era uma vez”, há dicas para 
que as internautas mirins tornem-se “princesas”. A confusão continua quando em 
outra de sua página percebe-se que é feito um convite para as crianças reservarem 
o seu dia de princesa, conforme se observa no lado inferior direito da mensagem 
abaixo, em lilás: 
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Ou seja, o site não deixa claro para quem se refere a comunicação 

mercadológica, ora se dirigindo ao público-alvo usuário dos serviços ofertados 
(meninas de 0 a 8 anos), ora aos seus pais.  
 

 
III. O impacto negativo da publicidade dirigida a crianças. 

 
 

A mensagem confusa do site, aliada ao fato de que ele é todo construído em 
cores e imagens atrativas às pequenas contribui significativamente para impactar 
mais profundamente as crianças, menos críticas em relação à publicidade em razão 
de se encontrarem em um peculiar processo de desenvolvimento físico e 
psicológico. 

 
Assim, a forma de comunicação utilizada pela empresa constitui-se em clara 

tentativa para se aproximar do público infantil, fazendo com que este desenvolva 
intimidade com a loja, induzindo as pequenas a desejarem consumir os serviços 
ofertados. Sabe-se que as crianças, hoje em dia, são grande usuárias das mais 
diversas mídias, acessando a internet com bastante regularidade. Conforme mostra 
pesquisa realizada em agosto pelo Ibope Nielsen Online-NetView: 
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“No Brasil, das mais de 32,3 milhões de pessoas que usam a internet em 
casa, 14% são crianças de 2 a 11 anos de idade - o que representa cerca de 
4,5 milhões de menores on-line. 
Esse número representa um crescimento de mais de 10% em relação a agosto 
do ano passado, quando eram cerca de 4 milhões de crianças on-line. O total 
de usuários domésticos de internet era de quase 29 milhões. 
Nas redes sociais, os menores de 11 anos já são 10% dos usuários, de acordo 
com estudo também do Ibope Nielsen Online-NetView, divulgado em agosto. 
Os adultos entre 25 e 34 anos, por exemplo, representam quase três vezes 
esse valor. 
A televisão reina absoluta na vida da criança até os três anos, mas, depois 
disso, elas passam a ser atraídas pela internet, que disputa a atenção com o 
videogame, o tocador de MP3 e o celular. 
Nos EUA, o número de crianças com celular cresceu 68% nos últimos cinco 
anos, de acordo com estudo da MRI divulgado em janeiro. Segundo os dados, 
20% dos pequenos de 6 a 11 anos têm um telefone móvel.”4 

 
 

Assim, o que se nota é que a estratégia de comunicação utilizada pelo site 
disponibilizado por esta empresa visa atingir tanto os responsáveis quanto as 
crianças –- senão quase que exclusivamente as pequenas. Esta não é uma prática 
isolada, embora anti-ética e também contestável do ponto de vista legal. 
 

Na atual sociedade de consumo, muitas empresas realizam estratégias de 
marketing visando atingir as crianças ou as crianças e seus pais e com isso acabam 
disseminando idéias e valores consumistas, promovendo a supervalorização da 
aparência em oposição ao respeito à personalidade humana e à diversidade, bem 
como hábitos que antecipam fases do desenvolvimento, trazendo para a infância 
preocupações que não correspondem a esta faixa etária, como: maquiagem, moda 
e namorados, por exemplo. Não se pode impor estes valores e comportamentos às 
crianças, pois se corre o risco de formar adultos que tratem suas relações pessoais 
como se fossem relações de consumo, ou seja, serão adultos que se relacionarão 
com outras pessoas como se estas fossem objetos. 

 
Além disso, é preocupante notar como as crianças absorvem mais 

intensamente os valores e idéias difundidas por meio da publicidade. Por se 
encontrarem em particular processo de desenvolvimento -- tendo ainda uma 
imaturidade emocional e intelectual, particularmente no que se refere à análise 
crítica de conteúdos de mídia e publicidade –- são mais vulneráveis à comunicação 
mercadológica como um todo e acabam absorvendo, irrefletidamente, 
comportamentos e valores que nem sempre estão de acordo com uma ética 
humanista e de respeito às diferenças. Não por outra razão a legislação 
consumeirista (artigo 37, § 2º do Código de Defesa do Consumidor) veda 
expressamente a exploração desta maior vulnerabilidade infantil com o objetivo de 
promover a venda de produtos e serviços por meio da publicidade. 
 

                                                 
4 Ibope Nielsen Online-NetView. Divulgado em Folha de São Paulo, 29.9.2010. 
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Ante ao exposto e tendo em vista os graves problemas advindos da 
mercantilização da infância e do direcionamento de publicidade aos pequenos, 
solicitam-se maiores esclarecimentos sobre a forma de publicidade e de 
comunicação mercadológica dirigida aos pais e às crianças desenvolvida por esta 
empresa.  
 

Por fim, o Instituto Alana, por meio do seu Projeto Criança e Consumo, 
aguarda manifestação de V. Sas. acerca dos questionamentos feitos e coloca-se à 
disposição para detalhar melhor suas ações e preocupações, inclusive por meio de 
contato presencial, a fim de prestar suas contribuições para a proteção da infância 
no âmbito das relações de consumo. Na oportunidade, aproveita, finalmente, para 
encaminhar os seguintes materiais: (i) um exemplar da série “Criança e Consumo 
Entrevistas” e (ii) o documentário “Criança, a alma do negócio”, dirigido por Estela 
Renner e produzido por Marcos Nisti.  
 
  Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Instituto Alana 
Projeto Criança e Consumo 

 
 
 
 
 

Isabella Vieira Machado Henriques               Tamara Amoroso Gonçalves 
Coordenadora           Advogada 

               OAB/SP nº 155.097                                    OAB/SP nº 257.156 
 
 
 
 

Marília Nunes Lima 
Acadêmica de Direito 

 


