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São Paulo, 2 de fevereiro de 2007 

 
Ao 
Ministério Público do Estado de São Paulo 
Promotoria de Justiça do Consumidor 
Rua Riachuelo, 115, 1º andar 
01007-000 
 
 

Ref. Representação – Denúncia de Publicidade Abusiva. 
 
 
Ilustre Representante da Promotoria de Justiça do Consumidor, 
 
o Instituto Alana vem, por meio da presente, apresentar representação em face de 
anúncio publicitário veiculado pela mídia televisiva para a promoção das sandálias 
‘Havaianas Kids’, que foi protagonizado pelo ator Kayky Brito. 
 
 
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 perante o consumismo ao qual são expostos 
(www.institutoalana.org.br). 
 

Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas ao consumismo 
na infância e na adolescência, assim como para apontar meios de minimizar e 
prevenir os prejuízos decorrentes do marketing infanto-juvenil criou o ‘Projeto 
Criança & Consumo’ (www.criancaeconsumo.org.br). 
 

Por meio do ‘Projeto Criança & Consumo’, o Instituto Alana procura 
disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre o impacto do consumismo 
na formação de crianças e adolescentes, fomentando a reflexão a respeito da força 
que a mídia e o marketing infanto-juvenil possuem na vida, nos hábitos e nos 
valores dessas pessoas ainda em formação. 
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As grandes preocupações do Instituto Alana são com os resultados 
apontados como conseqüência do investimento maciço na mercantilização da 
infância e da juventude, a saber: 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. 
 
III. A publicidade das sandálias ‘Havaianas Kids’. 
 

Para divulgar as sandálias ‘Havaianas Kids’, que é um produto infantil como 
o próprio nome diz, o anúncio ora questionado utilizou-se de cenas protagonizadas 
por meninas bastante novas e pelo ator Kaiky Brito com forte apelo sexual. 

 
No anúncio, uma garotinha [criança] perde uma de suas sandálias na praia e, 

enquanto suas amiguinhas caçoam dela por essa razão, surge um rapaz [adulto], no 
papel do homem desejado, procurando pela dona da sandália perdida. Ao encontra-
la, calça-lhe a sandália e dá um beijo em seu pé, chamando-a de princesinha. Tudo 
isso enquanto as demais menininhas suspiram e dizem o nome do ator, mostrando-se 
enciumadas e desejosas dessa mesma atenção dele. A dona da sandália perdida 
termina o filme sendo mostrada como vitoriosa. 

 
Não há dúvidas de que o filme em questão estimula a erotização precoce, não 

respeita a criança e passa valores distorcidos a ela.  
 
A propósito, o anexo laudo da psicóloga MARIA HELENA MASQUETTI é 

bastante claro: 
 
“(...) a mensagem, da forma como se insinua, é prejudicial ao 
desenvolvimento sexual saudável das mesmas por estimular nelas o interesse 
(de tom erótico) pelo sexo oposto, numa fase de sua vida em que isto não 
deve ocorrer (...).” 
 
 É bem verdade que o CONAR, ao julgar a Representação nº 247/06, sobre 

essa publicidade, recomendou seu arquivamento, nos seguintes termos: 
 
“Consumidores de São Paulo consideraram comercial de TV da Havaianas 
inadequado e deseducativo por apelar à sensualidade em cenas 
protagonizadas por crianças de pouca idade e por demonstrar deslealdade de 
uma criança em relação às outras. Na peça, um grupo de meninas brinca na 
praia e uma delas chega calçando apenas um pé do chinelo. As outras 
começam a rir, quando o ator Kaiky Brito chega com o pé de chinelo perdido 
e o calça na menina, surpreendendo todo o grupo. Quando o ator se vira para 
ir embora, as outras meninas jogam seus chinelos na direção dele, esperando 
tratamento igual.  
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Para a defesa, o comercial não apela para a sensualidade ou deslealdade entre 
as crianças, mas lembra para as meninas um conto de fadas, onde o ator seria 
o príncipe encantado levando o calçado perdido para a princesa. 
 
A relatora concordou com os argumentos, não vendo infração na peça. O 
arquivamento foi acordado por unanimidade de votos.”1 

 
Porém, é bem certo que essa decisão não foi acertada na medida em que o 

abuso é forte e facilmente verificável.  
 
MARIA HELENA MASQUETTI, em seu mencionado laudo, demonstra 

ainda que influências externas de sedução, como a ora analisada, no imaginário da 
criança, são capazes de provocar interrupções no seu desenvolvimento normal e 
diminuem a educabilidade infantil. Quanto à alusão da história dos ‘Sapatinhos de 
Cristal’, afirma: 

 
“Embora a idéia criativa do comercial insinue uma lembrança do conto de 
fadas em que o príncipe procura, até encontrar, a dona de um sapatinho de 
cristal, elegendo-a como sua amada, é importante ressaltar uma diferença 
fundamental: os pares românticos dos contos não são crianças e sim adultos, 
nos quais a criança se inspira para a aquisição de valores para sua vida adulta, 
da mesma forma com que ela observa, para imitar no futuro, o bem-vindo e 
exemplar tratamento amoroso entre seus pais.” 
 
Isso sem falar que, além de tudo o mais, o par romântico demonstrado inclui 

um adulto e uma criança! 
 
Daí porque o Instituto Alana vem pedir sejam tomadas as devidas 

providências legais em face do anunciante São Paulo Alpargatas, ainda que a 
referida publicidade não mais esteja sendo veiculada, mas para que essa conduta 
reprovável não se repita, sendo esse anunciante compelido a indenizar os prejuízos 
potenciais ou concretos já causados. 
 
 
II. Posição do Instituto Alana a respeito do marketing infantil. 
 

A publicidade ora questionada exagera no abuso e na ilegalidade em relação 
aos direitos da criança de ser protegida com prioridade de qualquer forma de 
exploração ou de violência.   

 

                                                 
1 Conforme informação disponível em seu site na internet. 
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Contudo, ainda que assim não fosse, por ser uma mensagem publicitária 
dirigida diretamente à criança, com a participação de personagens infantis, vendendo 
um produto feito para esse público, já seria passível de reprovação, pois, no país, o 
marketing infantil é ilegal. 
 

No Brasil, pela interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer 
que toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil é proibida, mesmo que 
na prática ainda sejam encontrados diversos anúncios voltados para esse público. 
 

A Constituição Federal ao instituir os direitos e garantias fundamentais de 
todos, homens e mulheres, promove os direitos e garantias também das crianças e 
adolescentes, assegurando os direitos individuais e coletivos à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, além de elencar os direitos sociais à educação, à saúde, 
ao lazer, à segurança, à proteção, à maternidade e à infância. 
 

No artigo 227, a Constituição Federal estabelece o dever da família, da 
sociedade e do Estado de assegurar “com absoluta prioridade” à criança e ao 
adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. Também determina que todas as crianças e adolescentes 
deverão ser protegidos de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
 

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os 
direitos dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito à sua integridade inclusive 
com relação aos seus valores, nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53, dentre outros. 
 

Também prevê, no seu artigo 76, as normas a serem seguidas pelas emissoras 
de rádio e televisão no tocante à programação, a fim de que dêem preferência a 
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas que respeitem os valores 
éticos e sociais da pessoa e da família. 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina a publicidade de forma 
específica, que, por competência delegada pela Constituição Federal à proteção do 
consumidor, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 
 

O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao marketing infantil, 
determina, no seu artigo 37, que a publicidade não pode se aproveitar da deficiência 
de julgamento e experiência da criança, sob pena de ser considerada abusiva e, 
portanto, ilegal. 
 



 5

Esse é o grande problema da publicidade 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 deficiência 
de julgamento e experiência da criança. 
 

O marketing que se dirige ao público infantil não é ético, 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 artimanhas, mas mesmo de 
praticar – inclusive por força legal – os atos da vida civil, como, por exemplo, firmar 
contratos de compra e venda2. 
 

Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que rege a publicidade no país 
é o ‘princípio da identificação da mensagem publicitária’, por meio do qual, nos 
termos do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, “a publicidade deve ser 
veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como 
tal”. 
 

Ora, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estudos realizados não só no 
Brasil, como no exterior, demonstrando que as crianças, assim consideradas as 
pessoas de até doze anos de idade, não têm condições de entender as mensagens 
publicitárias que lhes são dirigidas, por não conseguirem distinguí-las da 
programação na qual são inseridas, nem, tampouco, compreender seu caráter 
persuasivo. Além de misturarem fantasia com realidade, como no caso em tela. 
 

Daí tem-se que as crianças não conseguem identificar a publicidade como tal 
e, portanto, qualquer marketing que lhes seja dirigido viola também o princípio da 
identificação da mensagem publicitária, infringindo igualmente o disposto no artigo 
36 do Código de Defesa do Consumidor. 

 
Assim, toda e qualquer publicidade voltada ao público infantil, inclusive a ora 

questionada – que divulga produto infantil e é claramente dirigida às crianças –, é 
abusiva e ilegal porquanto viola o disposto nos artigos 36 e 37 do Código de Defesa 
do Consumidor, bem como as regras de defesa dos direitos da criança estatuídas na 
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 
 
 
                                                 
2 Conforme o seguinte dispositivo do Código Civil: 
“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I – os menores de dezesseis anos; (...)”. 
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IV. Conclusão 
 

Por essas razões, o Instituto Alana requer a adoção das providências 
cabíveis, a fim de que seja apurada a presente denúncia relativa à ilicitude do 
marketing infantil promovido para divulgar as sandálias ‘Havaianas Kids’, assim 
como para que o respectivo anunciante assuma o compromisso de não mais violar os 
direitos das crianças e para que seja fixada a devida reparação dos danos já 
provocados. 
 
 
 

Instituto Alana 

Isabella Vieira Machado Henriques 

Coordenadora do Projeto ‘Criança & Consumo’ 


