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Ilust re Represent ant e da Fundação PROCON,

o ,QVWLWXWR $ODQD (docs. 1 a 3)  vem, por meio dest a, apresent ar
Represent ação em face das empresas Arcos Dourados Comércio de Aliment os
Lt da. (“ McDonald’ s” ) e Habib’ s Lt da. Me (“ Habib’ s” ), em virt ude de
est rat égias de market ing consubst anciadas na divulgação de anúncios
publicit ários t ransmit idos pela mídia t elevisiva e t ambém em sit e na Int ernet .
Referida est rat égia de comunicação se dá visando à promoção e
comercialização de produt os criados exclusivament e ao público infant il, como
brinquedos, em det riment o dos aliment os. Tant o os comerciais como o sit e
são dirigidos de f orma pat ent e a crianças e est imulam a f ormação de valores
dist orcidos por crianças, como o mat erialismo excessivo e hábit os aliment ares
não-saudáveis.
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O ,QVWLWXWR$ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que desenvolve
at ividades educacionais, cult urais, de foment o à art iculação social e de
def esa dos direit os da criança e do adolescent e no âmbit o das relações de
consumo
e
perant e
o
consumismo
ao
qual
são
expost os
[www.inst it ut oalana.org.br].
Para divulgar e debat er idéias sobre as quest ões relacionadas ao
consumo de produt os e serviços por crianças e adolescent es, assim como para
apont ar meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrent es da
comunicação mercadológica1 volt ada ao público infant o-j uvenil criou o
3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR [www.criancaeconsumo.org. br].
Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre os direit os do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescent es e
acerca do impact o do consumismo na sua f ormação, foment ando a reflexão a
respeit o da força que a mídia e a comunicação mercadológica infant o-j uvenil
possuem na vida, nos hábit os e nos valores dessas pessoas ainda em formação.
As grandes preocupações do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR são com os
result ados apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na
mercant ilização da infância e da j uvent ude, a saber: o consumismo, a
incidência alarmant e de obesidade infant il; a violência na j uvent ude; a
sexualidade precoce e irresponsável; o mat erialismo excessivo e o desgast e
das relações sociais; dent re out ros.
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Inicialment e, cumpre esclarecer que o Inst it ut o Alana encaminhou
Not ificação (doc. 4) a ambas as Represent adas na qual relat ou as abusividades
comet idas pelas promoções e pelas mensagens comerciais veiculadas.
McDonald’ s respondeu a essa Not ificação em 4.2.2010 (doc. 5) alegando
serem os dados e inf ormações apresent adas “ em complet a insubsist ência” e
“ sem qualquer f undament o” .

1

O t ermo ‘ comunicação mercadológica’ compreende t oda e qualquer at ividade de
comunicação comercial para a divulgação de produt os e serviços independent ement e do
suport e ou do meio ut ilizado. Além de anúncios impressos, comerciais t elevisivos, VSRWV de
rádio e EDQQHUV na int ernet , podem ser cit ados, como exemplos: embalagens, promoções,
PHUFKDQGLVLQJ, disposição de produt os nos pont os de vendas, et c.
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Habib’ s respondeu (doc.6) em 24.2.2010, por meio de manifest ação em
que, apesar de conceder diversas informações relevant es sobre a preparação
de seus aliment os, em nenhum aspect o esclareceu os pont os quest ionados na
Not ificação, como a veiculação de comunicação mercadológica de aliment os
dirigida a crianças e a produção de desej os e necessidades relacionando
diversão e ent ret eniment o a consumo. Ademais, chegou a enviar 10 cart õesconvit e (doc. 6-A) oferecendo seis versões selecionáveis de ref eições grat uit as
para que, de acordo com a empresa, o Proj et o Criança e Consumo conhecesse
“ a qualidade dos produt os Habib’ s” 2.
Em virt ude das negat ivas das empresas em cessar com as prát icas
abusivas, bem como o ent endiment o por elas declarado — do qual o ,QVWLWXWR
$ODQD discorda — de que sua comunicação mercadológica observaria direit os
básicos est abelecidos no Código de Defesa do Consumidor e no Est at ut o da
Criança e do Adolescent e, a present e Represent ação se faz necessária.
,,,
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As empresas aliment ícias ora represent adas compart ilham da prát ica de
oferecer à venda, ao público infant il, promoções t radicionalment e compost as
de: sanduíche, acompanhament o e bebida, acrescidas de brinquedo; ou duas
esfihas, bat at as frit as, suco, e um brinquedo. São denominadas no McDonald’ s
e no Habib’ s de “ McLanche Feliz” e “ Kit Habib’ s” , respect ivament e. Os
brinquedos ofert ados são colecionáveis e represent am personagens famosos
do ideário inf ant il, int egrant es de desenhos animados ou filmes.
As promoções int egram o cardápio usual das empresas, sendo que a
comunicação mercadológica ref erent e a t ais promoções é sempre dirigida
diret a e exclusivament e ao público infant il, conforme se pode observar nos
anúncios a seguir descrit os. No ent ant o, a quant idade de calorias cont ida nos
aliment os que fazem part e da promoção t radicional não corresponde a um
valor razoável para ser habit ualment e digerido em uma ref eição por crianças
— ainda mais se f or observado que a informação nut ricional de aliment os por
McDonald’ s corresponde a valores padronizados de acordo com referências de
uma diet a adult a, enquant o Habib’ s nem disponibiliza t abelas de composição
e rot ulagem nut ricional de seus produt os aos client es.
Os anúncios publicit ários, no ent ant o carregam out ra impropriedade em
sua veiculação a crianças: dedicam-se quase que exclusivament e à
apresent ação de imagens irreais e f ant asiosas dos brindes fornecidos, bem
como de moment os de diversão, alegria e inclusão social de crianças-modelos,
muit as vezes em det riment o at é mesmo dos próprios aliment os ofert ados.
Além disso, a est rat égia de comunicação mercadológica adot ada para a
venda das ref eridas promoções inclui, além de comerciais t elevisivos, sit es na
int ernet , banners, anúncios nas lanchonet es e embalagens at raent es ao
2

Referidos cart ões não foram ut ilizados e seguem anexos a est a Represent ação.
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público infant il. Assim, incorrem as empresas em prát ica reprimida pela
legislação brasileira, qual sej a a realização de publicidade abusiva dirigida às
crianças.
A seguir, faz-se a descrição dos filmes publicit ários veiculados
cont inuament e por McDonald’ s e Habib’ s ora obj et o dest a Represent ação,
bem como as suas respect ivas est rat égias de comunicação mercadológica:

0F'RQDOG·V²0F/DQFKH)HOL]



O McLanche Feliz, promoção que t em eminent ement e como públicoalvo crianças, possui opções de mont agem que consist em em: hambúrguer,
cheeseburger ou ‘ McNugget s’ , somado a ‘ cenourit as’ ou ‘ McFrit as’ e uma
bebida — água de coco, achocolat ado, bebida de frut a da marca ‘ Del Valle’ ou
refrigerant e. A “ surpresa” — ou sej a, o brinquedo concedido a cada McLanche
Feliz comprado — é exclusiva (ou sej a, não pode ser adquirido em out ros
lugares); efêmera (são subst it uídos por out ra série de brinquedos com cert a
periodicidade) e colecionável (não há apenas um brinquedo disponível, mas
diversos deles que, j unt os, fazem part e de um conj unt o único comprado em
part es).


O primeiro comercial (doc. 7) ora em quest ão, veiculado durant e o
Fest ival Int ernacional de Cinema Inf ant il nas principais salas de cinema em
São Paulo e t ransmit ido em meio t elevisivo at é o mês de Dezembro de 2009, é
mais longo do que um filme publicit ário usual e abusa da veiculação de
imagens de parceria, amizade e diversão ent re crianças em relação aos
aliment os of ert ados nas redes de lanchonet es McDonald’ s ou a suas próprias
inst alações. Trat a da promoção “ Traga um amigo” e t em duração de 34
segundos (rot eiro abaixo t ranscrit o):
São veiculadas imagens de meninos pequenos andando de biciclet a um
ao lado do out ro enquant o, ao fundo, vê-se os ‘ arcos dourados’ do
McDonald’ s. Uma pessoa abre o guarda-sol vermelho e amarelo
enquant o dois meninos à mesa ingerem, aparent ement e muit o f elizes,
sanduíches da lanchonet e com cumplicidade. Vários meninos passeiam
j unt os e se divert em, depois se sent am em escadas de ent rada de uma
casa. Nest e moment o, o palhaço ‘ Ronald Mcdonald’ , mascot e da rede
de f ast f ood, aparece e brinca com um garot inho, enquant o os out ros
riem vendo-os brincar. Depois, surge o palhaço em volt a de uma
fogueira à noit e com dois meninos, cant ando músicas abraçado a eles;
t ambém maquia uma menina em frent e a um espelho róseo cheio de
lâmpadas. Por fim, há uma t ela azul na qual se dobra a quant idade de
embalagens de McLanche Feliz, seguida de uma imagem de dois garot os
t rocando copos de refrigerant e e depois os ‘ arcos dourados’ em fundo
vermelho com a frase: “ Amo muit o t udo isso” .
Enquant o t ais cenas são reproduzidas, o narrador diz: “ Já percebeu que
quando você quer o seu irmão é o seu melhor amigo? E que às vezes a
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sua melhor amiga é que é uma irmã de verdade? Isso a gent e só
descobre dando risada j unt os. Cont ando segredos, f azendo nada um do
lado do out ro. Pra ficar mais t empo j unt os t em at é a promoção ‘ Traga
um amigo’ ! É assim: Na compra do seu McLanche Feliz, o do seu amigo
sai pela met ade do preço; Afinal, amigos f oram f eit os para ficar
j unt os!”
O segundo comercial ora quest ionado (doc. 7) t rat a da promoção
“ Agarradinhos” (que cont ou com cerca de GH] versões dist int as), veiculada
durant e o mês de Novembro de 2009 pela rede e que t eve divulgado o
comercial a seguir relat ado:
À noit e, o palhaço ‘ Ronald Mcdonald’ , dent ro de uma espécie de
planet ário, usa um t elescópio gigant e. Nesse edifício, cheio de baús e
acessórios, Ronald aparece como que procurando algo no céu com o
inst rument o. Ent ão surge uma série de brinquedos em f orma de animais
em miniat ura, bem como as crianças encaixando-os em diversos
lugares, como lápis, roupas e at é livros e mochilas. Um menino, em
part icular, possui diversos dest as mascot es. Depois, surge Ronald de
novo olhando pelo t elescópio, e as imagens dos brinquedos em
diferent es versões sendo mirados. O logo: “ Agarradinhos em você” é
most rado na t ela, bem como o do McDonald’ s com os arcos dourados
em fundo vermelho. Abaixo, a frase “ Amo muit o t udo isso” .
Enquant o t al sit uação se desenrola, o narrador declara: “ Sabe o que o
Ronald Mcdonald encont rou com seu super t elescópio? Fof uras do out ro
mundo! Cachorrinhos, porquinhos e gat inhos! Uma t urminha muit o
querida e agarradinha! Filhot es que vão com você em t odos os lugares.
Est e mês, no McLanche Feliz, ‘ The dog, t he cat , t he pig’ . É só escolher
o que faz mais o seu t ipo e agarrar essa diversão!”
Já no mês de Dezembro, com a est réia da película de ficção cient ífica
“ Avat ar” a Represent ada t ambém se ut ilizou do ent ret eniment o para
impulsionar as vendas de seus produt os. Como se pode ver abaixo, o cent ro da
comunicação mercadológica da empresa eram os brindes que represent avam
personagens do filme:
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A part ir dos element os const it ut ivos da página virt ual da empresa, a
presença de RLWR brinquedos diferent es, bem como a de demais inst rument os
de convenciment o e sedução como descrições das “ surpresas” e o comercial
veiculado em t elevisão levam a crer que, mais do que a comida fabricada pela
rede, o que se quer comercializar são os brinquedos, os moment os de
felicidade e o bem-est ar supost ament e proporcionados no espaço da rede e
pelo aliment o.
O últ imo comercial, por fim, referent e à promoção do mês de Fevereiro
do corrent e ano, corresponde aos brindes licenciados do programa t elevisivo
“ Chaves” , cuj a coleção cont a t ambém com RLWR it ens. Não há, durant e t odo o
comercial, qualquer referência ao produt o aliment ício em t ese of ert ado:
Cenário fant asioso. No t et o da sala, a imagem do espaço com planet as
e est relas. As paredes são coloridas, com um quadro para desenho
pendurado. Há diversas est ant es com obj et os guardados, como livros e
brinquedos, aparent ement e; t ambém é possível not ar uma mesa ao
cent ro, com papéis e lápis com os quais as crianças desenham, uma
pilha de livros no cant o inf erior esquerdo e, no cant o inf erior direit o,
um sorriso de boca vermelha no qual se lê “ Mundo feliz” .
O palhaço Ronald gest icula como se realizasse algum t ipo de mágica, e
depois que uma menina desenha balões no quadro, est es se
t ransf ormam em reais, com pó brilhant e. A menina se most ra
encant ada. Depois, enquant o o palhaço se sent a com um menino em
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uma polt rona, t ransforma o sol que a menina est á agora desenhando
em realidade, fazendo com que ele proj et e luz sobre as crianças que
assist em a t udo maravilhadas.
Um menino desenha um livro e olha para Ronald, com expect at iva. Est e
t ransf orma o livro em realidade, o segura gest icula em sua direção,
como que aprovando. Leva, ent ão, at é o cent ro do grupo de polt ronas e
as crianças o seguem. Ele abre o livro e se comport a como se fosse ler
uma hist ória.
A imagem é modificada e surge, ent ão, a embalagem de McLanche
Feliz, sem qualquer referência ao aliment o que, dever-se-ia supor, é
seu cont eúdo principal. Há apenas imagens de t odos os it ens que são os
brindes dest e mês. A imagem muda novament e e aparecem em cena
crianças brincando, rindo e se divert indo com as “ surpresas” , nas quais
est as most ram o que podem fazer. Por fim, t odos os oit o brinquedos
disponíveis aparecem, seguidos pelo famoso M amarelo em fundo
vermelho, com o slogan “ Amo muit o t udo isso.”
Enquant o t ais imagens se desenrolam, o narrador diz: “ O que eles vão
apront ar dest a vez no mundo feliz do Ronald Mcdonald? Opa! Por essa
você não esperava. E mais legal é que t odo mundo pode part icipar da
brincadeira! Nest e mês, no McLanche Feliz, Chaves e sua t urma. Afinal,
diversão em equipe é muit o melhor. Só no McDonald’ s!”
Como se not a, os comerciais dedicam-se à veiculação de imagens que
em nada se ref erem aos aliment os supost ament e ofert ados, e sim a valores,
sit uações e est ados de espírit o que sut ilment e são at ribuídos como de fácil
aquisição a part ir do que é consumido na rede de aliment os. No que t oca ao
últ imo filme publicit ário descrit o, em t odos os seus 30 segundos de duração
não há sequer nenhuma imagem ou menção aos aliment os que, em t ese,
seriam os it ens principais da promoção McLanche Feliz. O narrador f ala de
diversão e há imagens de crianças vendo sonhos e f ant asias se t ransf ormarem
em realidade, mas não há indicação de que se t rat e de uma rede de produt os
aliment ícios ou mesmo de que os bens anunciados e ofert ados são comida!
Isso se t orna mais claro ainda ao acessar o endereço elet rônico da
empresa, que em segundo plano dedica-se aos aliment os da promoção. A
página inicial ut iliza efeit os visuais e gráficos para fabricar, nos pequenos, o
desej o de adquirir os brinquedos, os quais supost ament e seriam acessórios,
secundários ao lanche.
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A veiculação, em página inicial do endereço elet rônico, de imagens dos
brinquedos relega t ambém a segundo plano as inf ormações nut ricionais ou
imagens dos aliment os que compõem a promoção, cuj a visualização se
encont ra disponível a part ir do acesso a aba no cant o superior esquerdo da
t ela — enquant o as abas que direcionam a maiores inf ormações quant o aos
brinquedos e à visualização do comercial de TV encont ram-se na part e
superior cent ral da página:
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Cabe observar, ademais, o palhaço em figura infant il e uma espécie de
selo no cant o superior da página com um sorriso de palhaço e o slogan “ Mundo
feliz” . Um espaço dest inado a brincadeiras e a fest as que poderiam ser
realizadas em lanchonet es da rede t ambém ganham espaço na área virt ual
denominada “ crianças” :
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Dest a forma, percebe-se que, ao associar diversão, ent ret eniment o,
bens mat eriais como brinquedos e inserção social à ingest ão de aliment os na
sua grande maioria com alt os t eores de sal, gordura e açúcares, McDonald’ s
cria uma lógica de consumo prej udicial e incent iva a formação de valores
dist orcidos, bem como a f ormação de hábit os aliment ares prej udiciais à
saúde.
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A rede de lanchonet es brasileira Habib’ s ut iliza a mesma est rat égia de
comunicação desenvolvida e amadurecida por McDonald’ s: condiciona a venda
de aliment os à aquisição de brinquedos exclusivos, de alt a rot at ividade e
colecionáveis, de modo a seduzir uma parcela de pot enciais consumidores —
crianças — a adquirir em excesso os aliment os of ert ados pela empresa.
Sua promoção denominada Kit Habib’ s consist e em duas esfihas, uma
porção de bat at as frit as e um copo de suco de laranj a. Ao adquirir t ais
produt os, ganha-se uma “ surpresa” como bônus. At ualment e, t al surpresa
consist e no ganho de um dos  brinquedos disponíveis, relacionados à
promoção “ Que bicho é esse?” e possui a seguint e descrição:
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Num cenário imaginário e colorido, com cogumelos e flores, t endo uma
loj a do Habib’ s ao f undo, crianças comem e se divert em com bichinhos
de brinquedo. Uma delas brinca com um deles, enquant o out ra vê a
cobra falsa se mexer ao lado da borbolet a. A aranha desce da t eia, e
meninas grit am; a libélula desce de uma folha e cai nas mãos de um
menino sorrident e; a j oaninha dá uma cambalhot a enquant o o menino
que a observa t ambém o f az; depois, o sapo mexe as pat as enquant o
uma garot a bat e seus pés à beira de um lago; um menino muit o alegre
coloca uma mosca na pont a do nariz; o j abut i e o caracol andam
enquant o duas meninas se divert em observando-os; um caranguej o
caminha de lado, e uma garot a dança ao mesmo rit mo; um rapaz libera
o besouro, que balança as asas; e o out ro posiciona o pat o em seu
nariz, que por sua vez o bica.
Apenas por fim surge a imagem do lanche relat ivo à promoção
mencionada: duas esfihas, uma porção de bat at as frit as e um copo de
suco de laranj a — cont udo, ao lado do aliment o, ilust ram-se os 16 t ipos
diferent es de brinquedos a serem adquiridos j unt o com o lanche.
Enquant o isso ocorre, veicula-se o j ingle: “ Borbolet inha na cozinha faz
esfiha pra cobrinha/ a aranha chegou e pediu um pedaço/ do céu veio
a libélula/ Chegou! Tá bom demais/ a j oaninha chegou pela chaminé/ o
sapo não ent rou porque não lava o pé/ a mosca t a moscando, uhuu!/ o
j abut i e o caracol t ambém, uh!/ O caranguej o que só anda de lado
disse pro besouro que paga, paga o pat o” . O narrador, ent ão, diz: “ Kit
Habib’ s ‘ Que bicho é esse?’ São diversos bichinhos para o seu filho
brincar. Habib’ s feliz” .
Conf orme se pode perceber, apesar de ser dit o ao fim pelo narrador
“ São diversos bichinhos para o seu filho brincar” , o comercial t em t odos os
indicat ivos que caract erizam uma comunicação mercadológica dirigida
GLUHWDPHQWH a crianças: explora bast ant e o cenário fant asioso e colorido;
possui crianças como modelos mirins; t em animais como mascot es; o j ingle se
baseia em uma cant iga infant il e a promoção t em crianças como público-alvo.
Assim como McDonald’ s, Habib’ s t em por est rat égia a veiculação, em
det riment o dos aliment os em ofert a, de imagens de diversão, ent ret eniment o
e inclusão social. A ilust ração dos produt os aliment ícios, feit a nos segundos
finais do anúncio, cria claro cont rast e ent re a idéia de promoção de aliment os
e promoção de valores que poderiam, em t ese, ser adquiridos a part ir dos
aliment os.
Todos esses element os criam vínculos ident it ários com as crianças e
const roem sit uações aspiracionais, de fabricação de desej os de consumo. Por
mais que não saibam o que precisa ser consumido, absorvem que a aquisição
de t odos os brinquedos é prement e e essencial a sua felicidade, ou para a
reprodução das sit uações apresent adas. Ist o se t orna ext remament e
prej udicial se f or levado em cont a o fat o de que est e não se t rat a de mero
bem de consumo como out ro qualquer, e sim aliment o — element o
fundament al na alt eração de parâmet ros de saúde e bem-est ar.
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Como se not a, o dest aque concedido a element os infant is e de grande
apelo perant e crianças, e a promoção dos produt os que em t ese são o obj et o
principal de ofert a apenas nos segundos finais do anúncio indicam que a
int enção da empresa, mais do que anunciar produt os a adult os, é fabricar em
crianças o desej o de adquirir a coleção dos brinquedos disponíveis. Essa
condut a, aliada à supressão int encional de caract eríst icas essenciais do
produt o, revest e-se de abusividade, como será em seguida demonst rado.
,,,
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Nos dias at uais a exposição de crianças à t elevisão acont ece cada vez
mais precocement e. Segundo a pesquisa Nickelodeon Business Solut ion
Research, realizada em 2007, 85,5% das crianças assist em t elevisão
diariament e (doc.8).
Apesar de uma programação t elevisiva feit a especialment e para
crianças cont ribuir significat ivament e para que seus pais e cuidadores se
sint am mais propensos a deixá-las em frent e às t elas, ela não
necessariament e respeit a os devidos cuidados que devem ser t idos ao se expor
os pequenos à t elevisão.
Segundo a Associação Americana de Psicologia3, em relat ório
desenvolvido em 2004 sobre publicidade dirigida a crianças, é uma t endência
nos espaços de mídia o cresciment o de serviços de ent ret eniment o que visem
um público-alvo específico. Nest e mesmo passo, a quant idade de canais de
t elevisão e programações dest inadas exclusivament e a crianças vêm ganhando
espaço: os canais inf ant is pagos. No ent ant o, assim como as TVs abert as,
veiculam nos int ervalos dos programas diversos t ipos de mensagens comerciais
— as quais muit as vezes ut ilizam as mesmas ferrament as visuais e emocionais
que encant am e capt uram a at enção dos pequenos durant e a t ransmissão dos
programas.
O mesmo relat ório chegou à conclusão de que a t elevisão é o meio
predominant e de se veicular market ing dirigido aos pequenos — a criança
“ média” est adunidense, por exemplo, chegaria a ver mais de 40.000
comerciais por ano. Exat ament e em virt ude de se haver uma grande exposição
desse público durant e a programação a eles exclusivament e dest inada, e ao
t empo dedicado por crianças brasileiras em frent e a TVs (Segundo o IBOPE
Media Workst at ion, no ano de 2008 o t empo médio de exposição à TV de
3

ht t p: / / www.alana.org.br/ banco_arquivos/ arquivos/ docs/ bibliot eca/ pesquisas/ Report _APA.p
df
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crianças das classes ABCDE é de 04:54:00 ent re 4 a 11 anos de idade.
Enquant o isso, passam apenas 03:86:00 de seu t empo, em média, nas
escolas4), a forma mais eficient e de se garant ir que eles sej am af et ados pelo
market ing se dá a part ir do meio t elevisivo.
De acordo com NICOLAS MONTIGNEAUX5, crianças, em seu processo de
desenvolviment o, começam a part ir dos 7 anos, aproximadament e, a não
apenas vivenciar e de cert a forma compreender frust rações e angúst ias pelas
quais passam como t ambém a elaborar quest ionament os exist enciais (por
exemplo, “ quem sou eu?” , “ que é que eu faço aqui na t erra?” , dent re out ros).
O imaginário, a fant asia t ão comuns em programas infant is ou formas de
ent ret eniment o desempenham função t erapêut ica, pois at uam como válvula
de escape em um moment o no qual os pequenos t êm inf ormações demais para
absorver.
Por cont a disso, est a forma de linguagem e format o de mídia t êm sido
apropriados pela indúst ria publicit ária, como uma forma de se inculcar
desej os e necessidades de consumo em crianças: a válvula de escape é ent ão
t ransf ormada em meio de se fabricar ímpet os consumist as. Em vez de meio de
absorção f acilit ada de informações necessárias a um amadureciment o
saudável, o imaginário e o fant asioso se convert em em formas de
t ransf ormação de consumo excessivo em ferrament a de compensação.
O que se pode ent ender, a part ir das mensagens comerciais divulgadas,
é que não há qualquer produt o sendo anunciado t axat ivament e; e sim valores,
est ilos de vida e comport ament os. Em verdade, aos produt os se dá a nat ureza
única de inst rument o, meio para se at ingir t ais valores e est ilos de vida. Dest a
forma incut e-se em crianças a idéia de que, para ser algo é necessário t er
det erminado produt o.
Crianças, por est arem em processo de desenvolviment o bio-psicológico,
não possuem capacidade de posicionament o crít ico e de discerniment o e
abst ração suficient es para apreender e diferenciar a realidade da sit uação
apresent ada na comunicação mercadológica: ao ver em mensagens
comerciais, como linguagem, a mesma ut ilizada em meios de ent ret eniment o
(como desenhos animados, filmes de animação e f ant asia, e cont os de f adas),
elas absorvem t al familiaridade inconscient ement e, criando vínculos afet ivos
que impulsionam a associação ent re consumo, felicidade e sat isfação. Dest a
forma, quant o mais bens mat eriais se adquire, por mais t empo e de forma
mais int ensa se produzem est ados de cont ent ament o e bem-est ar.
De acordo com a Associação Americana de Psicologia, em relat ório
sobre a comercialização da infância, a publicidade volt ada ao público infant il
evit a qualquer t ipo de apelo ao racional, enf at izando sua apreciação por si
própria. Ou sej a: ao apelar a efeit os e f errament as comuns de um programa
4

De acordo com est udo elaborado pela Fundação Get úlio Vargas em 2009. Font e:
ht t p: / / www.fgv.br/ cps/ art igos/ Conj unt ura/ 2009/ lc936c.pdf
5
Mont igneaux, Nicolas. Público-alvo: crianças – a força dos personagens e do market ing para
falar com o consumidor infant il. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
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ou de qualquer cont eúdo ou produt o cult ural que propicie diversão e
felicidade, a publicidade e a comunicação mercadológica ut ilizam-nos para, a
part ir de t ais ef eit os e sent iment os, criar uma at mosf era de confiabilidade e
se omit ir de qualquer informação real sobre o produt o anunciado — o que se
t orna ainda mais grave e nocivo quando t al bem vendido é, na verdade,
produt o aliment ício com alt os t eores de sal, gordura e açúcares ou bebidas de
baixo valor nut ricional.
A comunicação mercadológica ut iliza t ais inst rument os exat ament e por
saber que esses mecanismos de sedução de crianças é muit o mais eficient e do
que uma inf ormação clara e concisa sobre o produt o. No ent ant o, não são os
pequenos capazes de compreender que os subt erf úgios ut ilizados pelas
mensagens comerciais os at rai aos produt os ofert ados por caract eríst icas
out ras que não as que ef et ivament e o formam e são import ant es, e sim as
const ruídas pela marca para criar um senso de familiaridade e ident idade.
Tais mecanismos são abusivos e se aproveit am da capacidade de j ulgament o e
da inocência da criança.
A conot ação dada pelo público infant il t ant o ao cont eúdo de programas
infant is quant o aos comerciais é int eirament e influenciada pelo seu
desenvolviment o cognit ivo — ou sej a, com det erminada idade não t êm os
pequenos capacidade de analisar, compreender e crit icar o que est á sendo a
eles t ransmit ido.
Também conforme o mesmo est udo realizado pela Associação
Americana de Psicologia, um indivíduo consegue t er uma compreensão
madura de anúncios publicit ários quando adquire duas habilidades
fundament ais: (i) o poder de discernir em um nível de percepção cont eúdo
comercial de cont eúdo não-comercial; e (ii) o poder de at ribuir int enção
persuasiva à publicidade e at ribuir um cert o cet icismo à int erpret ação de
mensagens comerciais a part ir de t ais conheciment os.
De acordo com ERLING BJÜRSTROM6, cont udo,

DV FULDQoDV DVVLP

FRQVLGHUDGDV DV SHVVRDV GH DWp  DQRV GH LGDGH QmR WrP FRQGLo}HV GH
HQWHQGHU DV PHQVDJHQV SXEOLFLWiULDV TXH OKHV VmR GLULJLGDV SRU QmR
FRQVHJXLUHP

MXVWDPHQWH

GLVWLQJXLODV

GD

SURJUDPDomR

QD

TXDO

VmR

LQVHULGDVQHPWDPSRXFRFRPSUHHQGHUVHXFDUiWHUSHUVXDVLYR

.

A fant asia é vínculo de ident ificação com os pequenos. A linguagem
fant asiosa e os efeit os lúdicos, assim como, por exemplo, personagens de
animações e filmes são canais de comunicação diret os com o público infant il,
t ransmit indo idéias que não exigem da criança qualquer t rat ament o cognit ivo
além da percepção. Os sent iment os de confiança e f amiliaridade são
irresist íveis e inelut áveis, o que faz com que as crianças, j á acost umadas com
a linguagem ut ilizada e o f ormat o da mensagem, absorvam-na sem dificuldade
ou reservas, da forma que lhes é apresent ada. At ribut os emocionais, muit o
6
Bj urst röm, Erling, ‘ Children and t elevision advert ising’ , Report 1994/ 95: 8, Swedish
Consumer Agency
ht t p: / / www.konsument verket .se/ document s/ in_english/ children_t v_ads_bj urst rom. pdf.
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mais próximos e mais palat áveis pelas crianças, são apresent ados em
det riment o dos f uncionais — ou sej a, os anúncios se most ram t ot alment e
alheios à ut ilidade ou funcionalidade do bem ou serviço anunciado.
O advogado, Mest re e Dout or em Direit o pela Pont ifícia Universidade
Cat ólica de São Paulo FABIANO DEL MASSO7 dissert a sobre como a manipulação
feit a pelos meios de comunicação t olhe a liberdade dos indivíduos e aliment a
uma est rut ura econômica que visa única e exclusivament e o desenvolviment o
da cult ura de consumo exagerado e da criação de desej os e necessidades:
“ Como descreve Philippe Bret on: ‘ 2UD

D SULPHLUD HWDSD GH WRGD

PDQLSXODomRFRQVLVWHMXVWDPHQWH HPID]HURLQWHUORFXWRUFUHUTXHp
OLYUH·

Em segundo plano, a manipulação não permit e ao int erlocut or qualquer
at o de resist ência e indagação; daí a necessidade de ser
obrigat oriament e camuflada. As possíveis resist ências são colocadas e
rebat idas pelo próprio manipulador. Mas o mais import ant e é o que
exist e por t rás da ut ilidade do produt o a ser vendido: a sat isfação do
desej o do consumidor.
(...)
$ QHFHVVLGDGH p SURGX]LGD MXQWR FRP D VDWLVIDomR Mas t em-se
conheciment o suficient e dos mecanismos ut ilizados na comunicação
para que o poder não sej a exercido como inst rument o de dominação?
O que possibilit aria ent ão o uso maciço desse discurso legit imador do
dominador que f alsament e at ribui a condição de esclarecido ao
dominado? Os meios de t ransmissão: rádio, revist as, cinema, t elevisão,
podem funcionar como criadores indust riais de qualquer coisa e de
t odos eles somos apenas suj eit os passivos, manipulados de acordo com
a classificação geralment e definida para a implant ação dos produt os
cult urais.
A conclusão, port ant o, como queriam Adorno e Horkheimer é: ‘ 7DQWR
WpFQLFDTXDQWRHFRQRPLFDPHQWHDSXEOLFLGDGHHDLQG~VWULDFXOWXUDO
VHFRQIXQGHP

.’ ” (grifos inseridos)

O recept or, nos at os comunicat ivos, depende sobret udo dos seus
sent idos para part icipar da comunicação. Ent ret ant o, os sent idos são mais
poderosos do que seu est ado de consciência, que permit e a compreensão dos
sinais e símbolos. A consciência proporciona apenas a compreensão de part e
das mensagens que ef et ivament e recebe.
No que t oca à comunicação mercadológica de aliment os dirigida a
crianças, vem se t ornando uma condut a recorrent e de empresas a ut ilização
de imagens, j ingles, endereços elet rônicos e f errament as que t êm como
obj et ivo, primordialment e, a veiculação de valores ou (des)valores, est ados
de espírit o e sit uações que, de acordo com as mensagens t ransmit idas, seriam
alcançáveis a part ir da ingest ão dos aliment os of ert ados pelas empresas.

7

,Q Direit o do consumidor e publicidade clandest ina: uma análise da linguagem publicit ária.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
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Ao cont rário do que poderia ser esperado, os produt os que em t ese
seriam anunciados quedam em segundo plano, em det riment o de ilust rações
de brinquedos, cenas de animação. Isso pode ser inferido não apenas das
mensagens comerciais veiculadas em meio t elevisivo e elet rônico — que pouco
ou nada veiculam imagens ou informações sobre os lanches ofert ados — como
t ambém dos cart azes disponíveis nas lanchonet es, que apenas põem em foco
os próprios “ brindes” , e as páginas dos sít ios na int ernet .
Essa est rat égia adot ada por anunciant es de aliment os se t ornou t ão
recorrent e e peculiar que ganhou uma nova denominação: HDWHUWDLQPHQW, ou
sej a, mescla ent re aliment ação e ent ret eniment o. De acordo com PABLO JOSÉ
ASSOLINI8, est udioso do t ema:
“ 6H

D SXEOLFLGDGH SRU VL Vy Mi LQIOXHQFLD R S~EOLFR LQIDQWLO D

SRVVLELOLGDGH GH SURSRUFLRQDU HQWUHWHQLPHQWR j H[SHULrQFLD GH
FRQVXPRpFDSD]GHSRWHQFLDOL]iOD

. A est rat égia t em crescido muit o,
principalment e na indúst ria de aliment os. (...) Segundo Linn (2006,
p.133) nos últ imos anos, a lit erat ura de market ing cent rou-se na
necessidade de a comida ser ‘ divert ida’ . A indúst ria de aliment os
refere-se ao fenômeno como ‘ eat ert ainment ’ (comert iment o).(...)
A idéia de proporcionar ent ret eniment o no at o de consumir um produt o
aliment ício t orna-se ainda mais at raent e quando envolve um
personagem que faz part e do cot idiano das crianças, como um herói de
t elevisão, por exemplo. Isso porque a criança, em nossa sociedade, t em
a TV como uma mídia familiar. A pequena reprodução do herói no
brinde permit e que ela revej a seus personagens favorit os. Melhor do
que isso: ela ainda pode levá-lo para casa, para que possa fazer part e
de suas brincadeiras. (...)
As referências que grande part e do público infant il t em sobre
aliment ação est ão diret ament e ligadas ao que são apresent adas para
ela na TV, na int ernet e em out ros meios t ecnológicos. E RTXHpSRVWR
HP

GHVWDTXH

SHOD

SURSDJDQGD

QmR

p

R

YDORU

QXWULFLRQDO

GRV

DOLPHQWRV PDV D FDSDFLGDGH GH HQWUHWHU GH WRUQDU R FRWLGLDQR GD
FULDQoDPDLVGLYHUWLGR

.” (grifos inseridos)

A associação ent re diversão e consumo de produt os aliment ícios —
principalment e se est es possuem alt os t eores de sal, gordura e açúcares — é
ext remament e prej udicial na formação física e psicológica de crianças na
medida em que influencia ingest ão excessiva e habit ual de t ais aliment os e
pode ocasionar dist úrbios aliment ares, o que por sua vez provoca profundo
impact o no sist ema de Saúde Pública do Brasil: a obesidade t em se t ornado
um problema crescent e no país, at ingindo cada vez mais brasileiros, desde a
infância.
Ao se veicular de forma cont ínua e persist ent e comunicação
mercadológica que, devido ao format o e discurso ut ilizados, favorece a
8

Font e:
ht t p: / / www.alana.org.br/ banco_arquivos/ arquivos/ docs/ bibliot eca/ art igos/ O%20eat ert ainm
ent %20-%20aliment ando%20as%20crianças%20na%20sociedade%20de%20..pdf

17

associação ent re diversão e consumo de aliment os, as Represent adas se
aproveit am da ainda não desenvolvida capacidade de j ulgament o e abst ração
de crianças e as est imula a consumir excessivament e produt os com alt os
t eores de sal, gordura e açúcares por t rat á-los como inst rument os para
aquisição de est ados de espírit o e de ent ret eniment o.
O cresciment o da epidemia de obesidade, que t raz consigo muit as
out ras associadas –- como hipert ensão e problemas cardiovasculares – é
alarmant e, inclusive na inf ância. Corrobora-se assim, o aument o vert iginoso
dos gast os do Est ado Brasileiro com o sist ema de saúde pública e de
seguridade social, vist o que mais e mais cidadãos se t ornam incapacit ados
para o t rabalho em razão das diversas doenças associadas à obesidade. Gast os
que poderiam ser evit áveis caso a população t ivesse adequado acesso a
informações nut ricionais que lhe permit issem a escolha de uma diet a
saudável. De acordo com ROSELY SICHIERI e SILEIA DO NASCIMENTO9, os cust os
diret os de hospit alização e percent ual est imado at ribuído a sobrepeso e
obesidade no Sist ema Único de Saúde em 2001 chegaram a US$
841.273. 181, 00.
Aliado à imagem, a linguagem fant asiosa e lúdica dos anúncios
publicit ários ora represent ados criam uma sut il mensagem de f ormação de
desej os e necessidades impossível de ser compreendida por crianças, pois
convence não apenas pela associação de at ribut os emocionais supracit ados
aos produt os aliment ícios — muit as vezes nem sequer mencionados — como
pela t ransição ent re realidade e fant asia. Isso a t orna muit o mais complexa, e
ainda mais abusiva.


$FULDQoDFRPRSURPRWRUDGHYHQGDV



Os filmes publicit ários e a comunicação mercadológica desenvolvida
nos endereços elet rônicos, com t odos os element os j á descrit os, são
obviament e dirigidos a crianças e as colocam como prot agonist as na promoção
dos bens de consumo ofert ados pelas empresas. Trat a-se, ent ão, de crianças
falando com crianças. Tal est rat égia adot ada pelas Represent adas obedece a
um moviment o muit o comum da indúst ria publicit ária: a t ransf ormação de
crianças em agent es promot ores de consumo, supost ament e livres para
escolher de f orma independent e o que desej am adquirir.
Ao t rat ar as crianças como modelos infant is nas suas mensagens
comerciais, as Represent adas as ut ilizam como promot oras de vendas na
const rução de desej os e necessidades perant e os espect adores mirins, ou at é
como imposit oras de padrões de condut a e valores condicionadores de
inclusão social. As crianças sent em que, para fazerem part e de cert o grupo ou
9

O cust o da obesidade para o Sist ema Único de Saúde. Perspect ivas para as próximas
décadas. In: Jornadas Cient íficas do NISAN: Núcleo Int erdepart ament al de Segurança
Aliment ar e Nut ricional/ coord. José August o de A.C. Taddei. – Barueri, SP: Minha Edit ora,
2007. P. 108.
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para se sent irem incluídas no seu meio social, é necessário que se comport em
e adquiram exat ament e o mesmo que as crianças-modelo sorrident es que
aparecem nas mensagens comerciais.
A at ribuição, aos pequenos, de caract eríst icas de indivíduos apt os a
serem t rat ados como consumidores não é coerent e com seu est ágio de
mat uração — t ant o legal como psicologicament e. É pacífico o ent endiment o
nos âmbit os da psicologia e da pedagogia de que um indivíduo menor de 12
anos passa necessariament e por processo de mat uração e desenvolviment o
durant e est es primeiros anos de vida, e não t em capacidade de compreensão,
discerniment o e abst ração similares aos de um adult o. Aliás, a convergência
de opiniões nest e sent ido concorreu para a formação de legislação que
compreendesse a criança como um ser vulnerável que necessit a de prot eção,
o que favoreceu um regrament o específico nest e sent ido — o Est at ut o da
Criança e do Adolescent e.
O uso de crianças como int erlocut oras da publicidade é reflexo de uma
t endência at ual. Não é por acaso que cada vez mais as publicidades est ão não
apenas sendo dirigidas a elas, como t ambém as t em como prot agonist as,
mesmo que digam respeit o a produt os ou serviços volt ados ao público adult o.
O poder de influência das crianças na hora das compras chega, hoj e, a 80%em
relação a t udo o que é comprado pela família, de aut omóveis e roupas,
passando inclusive pelo próprio imóvel do casal – segundo pesquisa da
Int erscience realizada em out ubro de 200310.
A comunicação mercadológica dirigida à criança e a influência exercida
por ela em seu comport ament o e desenvolviment o t êm sido t ema de diversos
debat es e pesquisas em t odo o mundo. A pesquisa realizada pelo canal de
t elevisão especializado em programação infant il Nickelodeon (Nickelodeon
Business Solut ion Research. Ano: 2007 – doc.9) chega à conclusão, no Segredo
nº 10, que a “ Criança é uma Esponj a” , reconhecendo que os pequenos
absorvem t udo o que vêem e ouvem por meio da publicidade, e que são
prof undament e vulneráveis à mensagem por ela veiculada.
Ant e t ais const at ações, imperioso é not ar que as crianças são
ext remament e vulneráveis a t odo t ipo de publicidade e de comunicação
mercadológica, bem como se deixando influenciar facilment e pelos mais
diversos t ipos de anúncios e acabam, por t abela, por influenciar seus pais e
cuidadores a adquirirem os bens por elas desej ados — f at o do qual as
empresas se valem para promover a venda de seus produt os.
Isso se dá de f orma mais perniciosa ainda ao se reflet ir sobre os
inst rument os de persuasão e convenciment o ut ilizados pela comunicação
mercadológica — o que cert ament e cont ribui para engordar est at íst ica da
Nielsen, que em pesquisa em 50 países const at ou que brasileiros são os que

10

ht t p:/ / www.int erscience.com.br/ sit e2006/ index.asp
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mais confiam na publicidade t elevisiva:

FHUFDGHWrP´WRWDOFRQILDQoDµ

HQTXDQWR´FRQILDPGHDOJXPDIRUPDµ

11

.

No caso ora cont est ado, a ut ilização de crianças nos anúncios
publicit ários apresent ados12 — conferindo a est es linguagem ingênua e
infant il, mas t ambém at it udes que denot am ext roversão, popularidade e
diversão, por isso alt ament e apelat iva principalment e aos seus pares —, bem
como o direcionament o das mensagens comerciais a esse público-alvo,
possibilit a uma t ot al aproximação e ident ificação com as crianças
t elespect adoras, o que ainda segundo a ref erida pesquisa da Int erscience, é
um grande fat or influenciador na compra, chegando a uma t axa de 38% em
produt os usados ou indicados por um amigo.
No que t oca à est rat égia de comunicação mercadológica elaborada por
McDonald’ s e Habib’ s, é pat ent e o int uit o de sedução de crianças a part ir não
apenas da linguagem infant il, dos cenários coloridos e fant asiosos, mas
t ambém da ut ilização de at ores mirins para const ruir um sent ido de
ident ificação em t elespect adores.
Tornam-se paradigmát icas as cenas nas quais as crianças compram os
produt os aliment ícios ofert ados por McDonald’ s e são represent adas em
companhia apenas de amigos nas lanchonet es da rede, VHPTXDOTXHUHVSpFLH
GH VXSHUYLVmR SDUHQWDO ou nas quais a presença do palhaço Ronald, vínculo
ident ificat ório com a marca, faz a relação ent re moment os de f ant asia,
ent ret eniment o e companheirismo com os produt os anunciados — os
brinquedos, e não os aliment os. Trat a-se de delegação de um poder de
escolha inadequado para a idade dos pequenos, ext remament e vulneráveis à
comunicação mercadológica e aos apelos ao consumo. No que t oca à
const ant e veiculação de imagens das “ surpresas” anunciadas, t em-se uma
clara indução ao erro a crianças, que pelas mensagens comerciais podem
apenas inferir serem, em realidade, os brinquedos e os est ados de espírit o
que os acompanham os produt os anunciados.

11

Font e: ht t p:/ / blogs.abril. com.br/ blogdoj j / 2009/ 07/ brasileiros-confiam-na-publicidaderevela-pesquisa-nielsen. ht ml  acesso em 06.10.2009)
12
Sobre a ut ilização de crianças em comerciais t elevisivos como at rat ivo de vendas, discorre
com propriedade o falecido professor t it ular do Depart ament o de Comunicação da
Universidade de Nova York, NEIL POSTMAN, em ‘ O Desapareciment o da Infância’ ao const at ar
que as crianças:
“ são habit ualment e e desavergonhadament e usadas como int érpret es de dramas em
comerciais. Numa única noit e cont ei nove produt os diferent es para os quais uma criança
servia de garot o ou garot a-propaganda. Ent re os produt os havia salsichas, imóveis, past as de
dent es, seguros, det ergent es e uma cadeia de rest aurant es. Os t elespect adores americanos
evident ement e não acham inusit ado ou desagradável que as crianças os inst ruam nas glórias
da América dos grandes negócios, t alvez porque como as crianças são admit idas cada vez mais
em aspect os da vida adult a, lhes pareceria arbit rário excluí-las de um dos mais import ant es:
vender. De qualquer modo, t emos aqui um novo sent ido para a prof ecia que diz que uma
criança os conduzirá.” - POSTMAN, Neil. O Desapareciment o da Inf ância, Edit ora Graphia,
138.
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Inserido nesse processo de adult ificação da infância, ant ecipam-se
t ambém out ros processos. Exemplo disso é o fat o de que, at ualment e a
publicidade enxerga na criança um verdadeiro nicho de mercado e a considera
consumidora, embora de acordo com a lei as crianças e adolescent es de at é
16 anos de idade não possam prat icar plenament e os at os da vida civil, como
cont rat os de compra e venda13.
Como se not a, mesmo não t endo aut onomia suficient e para f irmar
cont rat os civis nem para exercer livrement e sua vont ade de cont rat ar (porque
ainda em processo de formação), os pequenos são bombardeados pela mídia
de forma cont ínua, o que lhes gera: vont ade cada vez maior de consumir os
“ obj et os de desej o” apresent ados; insat isfação ao t erem seus pedidos
at endidos por pais ou cuidadores — o que, no caso, corresponderia ao
moment o no qual se complet a a coleção de brinquedos disponibilizados, que
pode chegar a 16 unidades, clarament e enquadrando um consumo excessivo
que pode se t ornar nocivo no que t oca a aliment os com alt os t eores de sal,
gordura e açúcares —, ao surgirem novos “ sonhos de consumo” ou uma nova
coleção e se sent irem impelidos em se submet er aos apelos da comunicação
mercadológica; e frust ração ao nem sempre poderem ver suas vont ades
sat isfeit as.
Isso é ainda mais pat ent e no universo da comunicação mercadológica
de aliment os acompanhados de brinquedos, devido à exclusividade,
rot at ividade e carát er colecionável dos brinquedos oferecidos como surpresas.
Nunca cessará a possibilidade de aquisição de novos brinquedos e de formação
de novas compilações, sem cont udo ser possível comprá-los em out ro lugar
que não as lanchonet es das respect ivas redes. No caso de quem se
disponibiliza a pagar por um preço relat ivament e mais caro para consumir as
“ surpresas” em separado, t em a aquisição dest es limit ada a cinco produt os.
Assim, percebe-se que a publicidade comercial dirigida a crianças
cont ribui para promover uma mudança radical nas relações familiares, na
medida em que coloca a criança como um suj eit o ext remament e demandant e
e com poder real de pressionar seus pais para comprarem, ao mesmo t empo
em que coloca os pais submissos a esses caprichos.
Sobre est a import ant e mudança social, na qual crianças são inseridas
na sociedade de consumo sem nem ao menos poderem se colocar como
suj eit os independent es e plenament e maduros para, a part ir do discerniment o
e senso crít ico, realizarem escolhas, discorre a pesquisadora e economist a
MONICA MONTEIRO DA COSTA BORUCHOVITCH:
“ $

LGpLD GD LQIkQFLD QD ,GDGH 0tGLD QmR SRGH VHU VHSDUDGD GD

LQIkQFLD

QD

VRFLHGDGH

GH

FRQVXPR

SRLV

D

LQG~VWULD

GR

HQWUHWHQLPHQWRTXHpRQGHVHORFDOL]DD PtGLDSDUDFULDQoDV EXVFD
FRQVXPLGRUHV $ PtGLD p SDUWH IXQGDPHQWDO GD HQJUHQDJHP TXH

13

Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:

´$UW6mRDEVROXWDPHQWHLQFDSD]HVGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
,²RVPHQRUHVGHGH]HVVHLVDQRV  µ

.
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PDQWpP D VRFLHGDGH GH FRQVXPR e D PtGLD TXH QRV ID] FRQKHFHU
FRLVDV TXH QHP VDEtDPRV TXH H[LVWLDP QHFHVVLGDGHV TXH QmR
VDEtDPRV TXH SRVVXtDPRV H YDORUHV H FRVWXPHV GH RXWUDV IDPtOLDV
VRFLHGDGHVHFRQWLQHQWHV

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

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

VLJQLILFDWLYD

UHVJXDUGDGRV

VH

PXGDQoD

WUDQVIRUPDP

LQGLYtGXRV
HP

TXH

LQGLYtGXRV

SUHFLVDYDP

TXH

SUHFLVDP

VHU
VHU

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

Est as inf ormações são hoj e ent regues diret ament e pelas
grandes corporações às crianças.
A mídia precisa at ingir diret ament e a criança para que est a sej a
aut ônoma o suficient e para desempenhar o papel de exigir dos adult os
brinquedos no Dia da Criança, por exemplo, pois, sem essa supost a
aut onomia infant il, o discurso da mídia “ exij a brinquedos no dia da
criança” ficaria enfraquecido. 14” (grifos inseridos)

E ainda cont inua a pesquisadora, acerca do poder de influência das
crianças na hora das compras:
“ São crianças inf ormadas. São consumidores. Apesar de não exercerem
diret ament e a compra t êm grande poder de influenciar o que será
consumido pela família e são público alvo para milhões de dólares
invest idos mensalment e em publicidade. No ent ant o, ao mesmo t empo,
são crianças ainda f rágeis diant e das ilusões do mundo midiát ico.
Crianças que ainda mist uram realidade com a realidade t elevisionada e
t em grande dificuldade em separar o que gost am do que não gost am na
t elevisão nossa de t odos os dias. 15”
14

Dissert ação de mest rado: Boruchovit ch, Monica Mont eiro da Cost a. Tese de mest rado
int it ulado: A programação infant il na t elevisão brasileira sob a perspect iva da criança,
apresent ada ao DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA -  Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica/
PUC/ RJ
(ht t p: / / www.maxwell.lambda. ele.puc-rio.br/ cgibin/ db2www/ PRG_0651.D2W/ SHOW?Mat =&Sys=&Nr=&Fun=&CdLinPrg=pt &Cont =4040:pt ),
páginas 30 e 31.
15
Dissert ação de mest rado: Boruchovit ch, Monica Mont eiro da Cost a. Tese de mest rado
int it ulado: A programação infant il na t elevisão brasileira sob a perspect iva da criança,
apresent ada ao DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA -  Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica/
PUC/ RJ
(ht t p: / / www.maxwell.lambda. ele.puc-rio.br/ cgibin/ db2www/ PRG_0651.D2W/ SHOW?Mat =&Sys=&Nr=&Fun=&CdLinPrg=pt &Cont =4040:pt ),
página 31.
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Dest a maneira, ao falar diret ament e com crianças, McDonald’ s e
Habib’ s at ribuem a elas um poder de receber t ais mensagens, serem por elas
sensibilizadas e reproduzirem os apelos gerados perant e seus pais e
cuidadores, comport ament os para os quais não est ão preparadas a exercer
plenament e por est arem ainda em desenvolviment o. Dest a forma, a
fidelização do consumidor se realiza em carát er t ríplice: diret ament e, sobre a
criança; indiret ament e sobre os pais; e pot encialment e sobre o consumidor
que a criança se t ornará quando adult a.
O ent endiment o do público infant il t ant o em relação ao cont eúdo de
programas infant is quant o aos comerciais é int eirament e influenciado pela
fase de desenvolviment o cognit ivo em que se encont ram. Em det erminada
idade não t êm os pequenos capacidade de analisar, compreender e crit icar o
que est á sendo a eles t ransmit ido. Esse foi, inclusive, um dos argument os
ut ilizados t ant o para o est abeleciment o de um sist ema de classificação
indicat iva de cont eúdo de mídia quant o para a criação de emissoras
t elevisivas que veiculassem cont eúdo exclusivament e dest inado a crianças.
Quando mensagens comerciais se ut ilizam não só de linguagem infant il
como de ferrament as visuais que exercem grande poder e influência sobre
esse público, bem como de at ores mirins para promover o produt o anunciado,
a est rat égia se most ra clara: j ust ament e aproveit ar-se da ainda não
desenvolvida capacidade de discerniment o, abst ração e j ulgament o dos
pequenos para fabricar desej os e necessidades, e, assim, est imular o consumo
excessivo, bem como a formação de valores dist orcidos.


$GLVVHPLQDomRGHYDORUHVGLVWRUFLGRVRX´>GHV@YDORUHVµ



Rest a claro que o obj et ivo das empresas, ao vincular a aliment os os
brinquedos desej ados, colecionáveis, de ofert a limit ada e de const ant e
at ualização t emát ica, é fazer com que a maior quant idade possível de
promoções sej a consumida; um incent ivo t ão claro à const rução de valores
equivocados, como a necessidade de sat isf ação de desej os imediat os,
consumismo e comport ament os aliment ares pouco saudáveis, e ao consumo
habit ual e exagerado de produt os com alt os t eores de sal, gordura e açúcares,
que podem concorrer para a f ormação de dist úrbios aliment ares como a
obesidade infant il.
Em razão de ser o público-alvo da série de comerciais principalment e
infant il — como se pode inferir dos próprios efeit os visuais, da linguagem
ut ilizada na comunicação e das personagens const ruídas —, é necessário se
levar em cont a cert os pressupost os referent es a sua capacidade de absorção
de t ais mensagens comerciais, e ao seu desenvolviment o cognit ivo e biopsíquico.
Realizar comunicação mercadológica a adult os e assim, promover os
produt os que podem ser livrement e produzidos por elas ofert ados faz part e do
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rol de direit os e faculdades de McDonald’ s e Habib’ s; o livre comércio de
produt os saudáveis ou danosos à saúde, desde que lícit os e que obedeçam à
regulament ação específica é um direit o. Conforme alega McDonald’ s em sua
manifest ação j á supracit ada, a empresa possui um “ diversificado cardápio” ,
com saldas, wraps, iogurt es, dent re out ros, e é sua prerrogat iva f azê-lo.
No ent ant o, quando a comunicação mercadológica de produt os — sej am
aliment os saudáveis ou não — dirige-se a crianças, incit ando-as a consumi-los
a part ir de element os do mundo do ent ret eniment o, da ut ilização de
personagens licenciados, brindes e at ores mirins, revest e-se t al condut a de
abusividade (conforme o supracit ado, a comunicação mercadológica dirigida a
crianças aproveit a-se da sua não desenvolvida capacidade de discerniment o,
abst ração e senso crít ico) — principalment e ao t rat ar-se de mensagens
comerciais que incit am à formação de valores dist orcidos, em uma f ase na
qual não est ão os espect adores apt os para avaliá-los e decidir pela sua adoção
ou não.
Em consonância com a conclusão da pesquisa de ERLING BJÜRSTROM,
sobre o processo de mat uração de crianças e adolescent es e a influência dist o
na absorção de mensagens comerciais, t ambém ent ende o Conselho Federal
de Psicologia, que, represent ado pelo psicólogo RICARDO MORETZOHN, por
ocasião da audiência pública realizada na Câmara dos Deput ados Federais,
ocorrida em 30.8.2007, manifest ou-se da seguint e f orma16:
“ Aut onomia int elect ual e moral é const ruída paulat inament e.

eSUHFLVR

HVSHUDUHPPpGLDDLGDGHGRVDQRVSDUDTXHRLQGLYtGXRSRVVXD
XP UHSHUWyULR FRJQLWLYR FDSD] GH OLEHUiOR GR SRQWR GH YLVWD WDQWR
FRJQLWLYR TXDQWR PRUDO GD IRUWH UHIHUrQFLD D IRQWHV H[WHULRUHV GH
SUHVWtJLR H DXWRULGDGH

. Como as propagandas para o público infant il
cost umam ser veiculadas pela mídia e a mídia cost uma ser vist a como
inst it uição de prest ígio, é cert o que seu poder de influência pode ser
grande sobre as crianças. Logo, H[LVWHDWHQGrQFLDGHDFULDQoDMXOJDU
TXHDTXLORTXHPRVWUDPpUHDOPHQWHFRPRpHTXHDTXLORTXHGL]HP
VHU

VHQVDFLRQDO

QHFHVViULR

GH

YDORU

UHDOPHQWH

WHP

HVVDV

TXDOLGDGHV

.” (grifos inseridos)

Por ainda est arem const ruindo seus valores, os pequenos ident ificam e
reproduzem o ambient e e os exemplos com que convivem — e aprendem —,
acrescent ando suas próprias variações. Apenas com o passar do t empo e com
a mat uração int elect ual é possível diferenciar modos de comport ament o de
out ras pessoas e o adot ado por si próprio, t endo como base noções de cert o e
errado. O cont at o com imperat ivos de consumo e mensagens sedut oras que
não est imulam apenas a compra excessiva como t ambém a ingest ão habit ual e
exagerada de cert o t ipo de aliment os para poder adquirir brinquedos,
diversão e inclusão social não é saudável a um ser em processo de mat uração
int elect ual e const rução de ident idade.

16

Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 08/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
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É bem cert o que o mot ivo do desej o de compra de produt os of ert ados
em comunicação mercadológica, por crianças, não será paut ada pela sua
necessidade, qualidade dos bens ou por um cálculo racional que avalie
ut ilidade, capacidade financeira e demais crit érios f undament ais à aquisição
razoável e lógica de produt os. O ímpet o consumist a, nos pequenos, cria-se
pela vont ade de serem inseridos nest e mundo de f ant asia e ent ret eniment o
apont ado pela comunicação mercadológica ut ilizada pelas empresas, bem
como pela necessidade de aquisição de brinquedos que, em t ese, seriam
brindes, aspect os secundários ao consumo dos aliment os e que no ent ant o
ganham preponderância pat ent e, conf orme se pode perceber pelas mensagens
comerciais descrit as.
A sensação de liberdade propost a pelo filme publicit ário de Habib’ s,
sem qualquer t ipo de supervisão parent al, é seguida, em plano de fundo, por
uma idéia de que isso se daria possível apenas nas sedes da empresa; o j ingle,
espécie de adapt ação de uma cant iga inf ant il, t ambém remont a moment os de
familiaridade e diversão ent re crianças; e, por fim, a presença de meninos e
meninas em idade aparent ement e pré-escolar como modelos mirins cria um
vínculo aspiracional e sit uações paradigmát icas que fazem com que se desej e
reproduzir os moment os veiculados, at é como uma forma de inclusão social. A
“ aquisição” de t ais sensações apenas seria possível a part ir do consumo do
combo “ Kit Habib’ s” .
No que t oca aos anúncios publicit ários de McDonald’ s, t ambém os
produt os aliment ícios ganham carát er secundário, de mera ferrament a para se
possuir o principal — que seriam os moment os de diversão ent re amigos, os
inúmeros brinquedos disponíveis, e t ambém a sensação de liberdade. O
comercial que t rat a do descont o na compra de um segundo McLanche Feliz,
promove a concepção de que o espaço sediado pela rede de lanchonet es se
insere como o local de encont ro, confrat ernização ent re amigos. No ent ant o,
em nenhum moment o at ent a para as qualidades e caract eríst icas do lanche
promovido em si e que aparece em carát er acessório cont inuament e.
A mensagem comercial referent e à publicização dos “ Agarradinhos”
t ambém relega os aliment os a segundo plano, resolvendo-se por veicular
quase int egral at enção aos brinquedos anunciados. Há imagens de crianças
não usando um, mas vários deles — na mochila, em roupas, em mat eriais
escolares, et c. Dest a forma, est imula-se as crianças que assist em a t ais
anúncios a ver o aliment o of ert ado — quando sequer vist o como algo que
precisa ser consumido, devido ao seu deliberado esqueciment o quant o a
veiculação de suas imagens nos filmes publicit ários — como ferrament a de
obt enção do real mot ivo da compra: os brinquedos, e aquisição de est ados de
espírit o (conforme j á foi descrit o supra, esse é o cerne da est rat égia de
eat ert ainment ).
No mais, a comunicação mercadológica dirigida ao público infant il
cont inuament e abusa da capacidade de j ulgament o e abst ração ainda em
desenvolviment o dos pequenos para criar neles a necessidade do consumo
com recompensa. Isso pode ser int erpret ado nos “ moment os felizes” de cada
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comercial, bem como nos slogans “ Habib’ s Feliz” , “ McLanche Feliz” , et c., e
nas const ruções de sit uações de confrat ernização e ent ret eniment o.
Uma criança, est imulada por t al condut a, não adquire os produt os
devido a um raciocínio amadurecido que leve em cont a necessidade, ut ilidade
e propriedades do bem ofert ado; e sim pela sensação de confort o, de
compensação ganha inculcada pela comunicação mercadológica. Assim, o
consumo excessivo é est imulado a part ir de uma recompensa a ser dada aos
pequenos.
Est e est ímulo ao consumismo desde a t enra inf ância cont ribui para
formar hábit os de consumo exagerados e inconseqüent es, causadores de riscos
e danos não apenas ao ser humano individualment e considerado — o que inclui
dist úrbios aliment ares, que vêm se colocando como prat icament e uma
epidemia — como t ambém à sociedade e ao planet a como um t odo, haj a vist a
que os padrões de consumo at ualment e propost os não são ambient alment e
sust ent áveis.
Port ant o, merece preocupação a publicidade dirigida ao público
infant il, pelo f at o de promover o consumismo e out ros valores que não
necessariament e são aqueles que os pais desej am passar a seus filhos. Quando
est a mensagem publicit ária est á inserida em meio à programação infant il,
com maior probabilidade de ser vist a por crianças, t orna-se ainda mais
preocupant e.

$LQGXomRDRHUURSHODV5HSUHVHQWDGDV²2VDOLPHQWRVQmRVmR
DQXQFLDGRV>@

Conf orme se pode perceber pelos filmes publicit ários ora denunciados,
pouco ou nada de t empo e at enção se dá aos aliment os que em t ese seriam o
obj et o de of ert a das empresas Represent adas. Quase t odos os comerciais t êm
como t ema cent ral a relação ent re as marcas e int egração social, diversão,
amizade, ent ret eniment o. E t udo isso se dá em t empo prat icament e int egral.
Não apenas nas mensagens comerciais t al peculiaridade pode ser
inferida. As embalagens dos produt os t ambém não apresent am o aliment o: O
seu invólucro deixa de ser simples recipient e que armazena e prot ege o
produt o e se t orna prat icament e um bem de consumo por si mesmo. A caixa
colorida, com imagens de personagens animados, j ogos e mensagens “ f ala”
com a criança prat icament e como um brinquedo. De acordo com JANAYNA
VELOZO, em art igo publicado na Revist a Brasileira de Design da Inf ormação17:

17

Influência do design de embalagens no consumo do lanche infant il de fast -foods: uma
análise comparat iva ent re McDonald’ s, Habib’ s e Bob’ s. Revist a Brasileira de Design da
Informação. Disponível em:
ht t p: / / www.designemart igos.com.br/ wp-cont ent / uploads/ 2010/ 01/ j anaynaInfluência_do_design_de_embalagens_no_consumo_do_lanche_infant il_de_f ast -foods.pdf 
(Acessado em 23.2.2010)
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“ Personagens e mascot es, bem como indivíduos não-fict ícios, como
ícones do esport e e est relas de filmes, são ut ilizados nas embalagens
infant is. At ravés da personificação imediat a, são diret ament e
orient ados à criança e seu mundo, gerando na criança a absorção de
caract eríst icas do indivíduo represent ado.
A ut ilização de diferent es format os, cores, t ext uras e ilust rações que
compõem o design de uma embalagem visa ao reconheciment o, por
part e das crianças, de sua linguagem, at ravés da ut ilização de
element os pert encent es ao mundo infant il. O obj et ivo desse t ipo de
abordagem é envolver a criança nas suas at ividades aliment ares,
segundo Cook (2005), solidificando a relação do ‘ comer’ com o
‘ brincar’ , at ravés do resgat e das at ividades de pint ura e manipulação
de formas realizadas em idade pré-escolar.”
Segundo a mesma aut ora, após uma análise comparat iva ent re as
embalagens de combos inf ant is de Habib’ s, Bob’ s e McDonald’ s, apesar dos
invólucros dest a serem mais agradáveis ao público infant il devido às suas
propriedades (int erage mais com o crianças, adéqua-se a ambos os sexos, t em
caract eríst icas
visuais
agradáveis,
normalment e
possui
at rat ivos
informacionais como hist órias, j ogos, et c.), possuem graves problemas no que
t oca a dados sobre os aliment os que cont êm e a informações nut ricionais
dest es.
Da mesma forma o endereço elet rônico das empresas dedica at enção
aos brinquedos que serviriam de brinde às promoções infant is, e novament e o
que se percebe é que os aliment os ficam relegados a segundo plano. Há mais
t ecnologia e f oco no anúncio dos brinquedos do que em dissert ar sobre os
aliment os, sua qualidade e inf ormação nut ricional.
No que t oca às próprias lanchonet es, as empresas dedicam uma grande
part e de suas áreas a um “ espaço para crianças” , cheios de brinquedos,
diversão e ent ret eniment o — prat icament e um parque de diversões. O
aliment o por elas ingerido adquire carát er secundário, como se fosse apenas
um det alhe na “ brincadeira” disponibilizada pelo lugar e pelas Represent adas.
A part ir daí, após a análise das est rat égias de comunicação
mercadológica de McDonald’ s e Habib’ s, pode-se inferir que as Represent adas
induzem os espect adores infant is a erro ao anunciar a eles valores, est ados de
espírit o, diversão e at é mesmo brinquedos, quando na verdade são
responsáveis pela venda de produt os aliment ícios.
Uma criança, que j á possui dificuldades de compreensão de mensagens
publicit árias devido ao seu processo de mat uração não concluído, j á as
absorve de f orma incomplet a e sem o devido j ulgament o, o que f az com que
sua ingenuidade sej a usada, de forma abusiva, a favor da venda de produt os.
Cont udo, quando é induzida a erro quant o ao produt o consumido, suas
propriedades e caract eríst icas, a publicidade que provoca t al ent endiment o é
revest ida de maior ilegalidade por ser enganosa.
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O hábit o de consumo, que, assim como qualquer out ra condut a
realizada e inserida no meio social, D SULRUL seria uma at it ude polít ica, de
cidadania, com uma série de valores, aceit ações e rej eições quant o à
nat ureza do produt o implicados, t orna-se um fim em si mesmo — ou, at é pior:
uma condut a t ot alment e desvirt uada de seus obj et ivos principais e de suas
implicações, quais sej am, no caso de aquisição de produt os aliment ícios, o
conheciment o mínimo sobre as conseqüências da ingest ão de t ais bens e a
forma como agirão no bem-est ar e saúde de seus consumidores.
NÉSTOR GARCIA CANCLINI, diret or do Depart ament o da Universidade
Aut ônoma Met ropolit ana do México dissert a sobre o t ema com propriedade e
sobriedade18:
“ Se o consumo t ornou-se um lugar onde freqüent ement e é difícil
pensar, é pela liberação do seu cenário ao j ogo pret ensament e livre, ou
sej a, feroz, das forças de mercado. Para que se possa art icular o
consumo com um exercício reflet ido da cidadania, é necessário que se
reúnam ao menos est es requisit os: a) uma ofert a vast a e diversificada
de bens e mensagens represent at ivos da variedade int ernacional dos
mercados, de acesso f ácil e equit at ivo para as maiorias; b LQIRUPDomR
PXOWLGLUHFLRQDO H FRQILiYHO D UHVSHLWR GD TXDOLGDGH GRV SURGXWRV
FXMR

FRQWUROH

VHMD

HIHWLYDPHQWH

H[HUFLGR

SRU

SDUWH

GRV

FRQVXPLGRUHV FDSD]HV GH UHIXWDU DV SUHWHQV}HV H VHGXo}HV GD
SURSDJDQGD

; c) part icipação democrát ica dos principais set ores da
sociedade civil nas decisões de ordem mat erial, simbólica, j urídica e
polít ica em que se organizam os consumos: desde o j ulgament o dos
especuladores que escondem produt os de primeira necessidade at é os
que administ ram informações est rat égicas para a t omada de decisões.
(VWDV Do}HV SROtWLFDV SHODV TXDLV RV FRQVXPLGRUHV DVFHQGHP j
FRQGLomR GH FLGDGmRV LPSOLFDP XPD FRQFHSomR GR PHUFDGR QmR
FRPR VLPSOHV WURFD GH PHUFDGRULDV PDV FRPR SDUWH GH LQWHUDo}HV
FXOWXUDLV PDLV FRPSOH[DV

. Da mesma maneira, o consumo não é vist o
como a mera possessão de obj et os isolados, mas como a apropriação
colet iva, em relações de solidariedade e dist inção com out ros, de bens
que proporcionam sat isfações biológicas e simbólicas, que servem para
enviar e receber mensagens. ” (grifos inseridos)
Dest a forma, as comunicações mercadológicas realizadas por
McDonald’ s e Habib’ s incorrem em dupla abusividade: (i) ao veicular
comunicação mercadológica dirigida ao público infant il, aproveit ando-se da
sua ainda em desenvolviment o capacidade de abst ração, senso crít ico e
j ulgament o; e (ii) ao t ransmit ir, visando promover-se, informações sobre
consumo de aliment os realizado de forma irreal (como uma f errament a),
vinculando-o a est ados de espírit o, inserção social e aquisição de out ros bens
cont ribuindo para o cerceament o da f ormação de indivíduos como seres
cidadãos.
18

,Q Consumidores e cidadãos: conf lit os mult icult urais da globalização. 6 ed. Rio de Janeiro:
Edit ora UFRJ, 2006.
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As Represent adas int erf erem na própria educação de crianças,
principalment e ao apresent ar suas lanchonet es como espaços de int eração e
confrat ernização sem qualquer supervisão parent al. Ademais, o que t ambém
revest e t al condut a de ilegalidade é a indução a erro promovida pela
publicidade de aliment os das empresas: a indicação de que se t rat a de ofert a
de lanches é deficient e e os brinquedos são muit o mais anunciados do que a
própria comida fabricada pelas redes.
Quando a indução ao erro pelos consumidores é ut ilizada como uma
forma de se est imular o consumo dos produt os f abricados, j á se incorre em
uma violação ao direit o do consumidor. Quando os produt os cuj a aquisição em
excesso est á sendo est imulada são aliment os, os danos causados não são
apenas à liberdade de escolha e compra de um produt o do adquirent e, mas
t ambém a sua própria int egridade física, que podem t er ef eit os perdurando
pelo rest o da vida.
Causa-se ainda maior agravo se t al mensagem enganosa se dirige a
crianças, indivíduos em processo de desenvolviment o que podem ser
influenciados, desde a mais t enra idade, a um consumo desenf reado e por
compensação — a fidelização pela marca produzida a part ir de uma coopt ação
para o consumo que propaga mensagens enganosas, abusivas e dist orcidas.
Crianças crêem que não conseguiram o que foi propalado em comerciais não
porque o produt o não concede o que promet eu, mas porque seu consumo não
foi suficient e.
A eficiência de t al est rat égia j á pode ser comprovada. Como se not a, a
adoção de est rat égias de PDUNHWLQJ, ainda que diversas do t radicional
comercial t elevisivo, é t ão ou mais problemát ica para o desenvolviment o
saudável da criança. As empresas e agências de publicidade sabem de
ant emão quais as melhores formas de se comunicar e de cat ivar uma criança
— e t êm sucesso em seus int ent os. De acordo com est udo realizado pela
Universidade St anf ord19:
“ Tudo feit o pelo McDonalds t em melhor paladar, crianças em idade
pré-escolar disseram em um est udo que demonst ra vigorosament e
como a publicidade pode enganar as glândulas salivares dos j ovens.
At é cenoura, leit e e suco de maçã t inham melhor paladar quando
est avam embrulhados no f amiliar pacot e de Arcos Dourados.
O est udo envolvia pequenos que provavam a mesma comida do
Mcdonalds em embalagens da empresa e em embalagens sem nome.
Est as sempre perdiam no t est e de paladar.
‘ A criança vê o símbolo do Mcdonalds e começa a salivar, ’ disse Diane
Levin, uma especialist a em desenvolviment o infant il que promove
19
Font e: Comida com embalagem de Mcdonalds t em melhor gost o, na opinião de crianças –
Universidade de St anf ord. Not ícia fornecida por The Seat t le Times.com. Tradução livre. Link:
KWWSVHDWWOHWLPHVQZVRXUFHFRPKWPOQDWLRQZRUOGBZHEPFGRQDOGVKWPO
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campanhas cont ra a publicidade volt ada a crianças. Ela não t eve papel
algum na pesquisa.
Levin disse que esse f oi ‘ o primeiro est udo que conheço que most rou
t ão simples e clarament e o que est á ocorrendo com (market ing volt ado
a) as crianças. ’
O aut or do est udo, Dr. Tom Robinson, disse que a percepção de paladar
das crianças foi ‘ fisicament e alt erada pela marca. ’ O pesquisador da
Universidade St anf ord afirmou, ademais, que é not ável como crianças
t ão j ovens j á são t ão influenciadas pela propaganda.
O est udo envolveu 63 crianças de classes menos favorecidas ent re 3 e 5
anos da Califórnia. Robinson acredit a que os result ados seriam
similares com crianças de famílias mais ricas.”
Ademais, cabe inf ormar que, em sua cont ra-not ificação, McDonald’ s
alega que “ garant e ao consumidor o direit o de conhecer exat ament e a
composição nut ricional dos aliment os que adquirem, possibilit ando, assim,
uma escolha conscient e do consumidor para que faça uma refeição saudável e
balanceada” (sic). No ent ant o, a inf ormação nut ricional dos produt os
aliment ícios que compõem os combos McLanche Feliz e Kit Habib’ s, t ant o nas
redes de lanchonet es como nas embalagens e endereço elet rônico são
anunciadas com base em um valor diário de 2000 quilocalorias. Ora, est a é a
quant idade energét ica recomendada a um adult o — e isso é sequer ressalt ado.
No que t oca a crianças, as necessidades de nut rient es e energias requerem
valor diverso para seu desenvolviment o e cresciment o saudável.
Como a massa corporal das crianças é menor que a dos adult os, os
produt os aliment ícios volt ados ao público infant il devem t er rot ulagem e
informação nut ricional condizent es a part icularidades do público-alvo, de
modo que se possa compreender os ef eit os que est es podem provocar no seu
organismo e int egridade física. A Agência de Vigilância Sanit ária — ANVISA, em
seu endereço elet rônico, elaborou rot ulagem com base em pesquisas e
crit érios cient íficos que podem servir de parâmet ro a empresas que fabricam
aliment os dirigidos a crianças20:
(QHUJLD1XWULHQWHV
(QHUJLD
&DUERLGUDWRV
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*RUGXUD6DWXUDGD
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)DL[DV(WiULDV

7-11 meses

1-3 anos

4-6 anos 

7-10 anos

NFDO

NFDO

NFDO 

NFDO 

112 g
11 g
29 g
8g
5g
200 mg

157 g
13 g
35 g
11 g
7g
225 mg

217 g
19 g
48 g
16 g
10 g
300 mg

262 g
34 g
58 g
19 g
13 g
400 mg

A part ir da visualização dessa t abela, pode-se compreender as
disparidades ent re valores de nut rient es e energia recomendados a adult os e
20

ht t p:/ / www.anvisa.gov. br/ aliment os/ rot ulos/ crianca.ht m
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os recomendados a crianças, principalment e em quant idade. É freqüent e o
caso de aliment os que podem ser consumidos de forma razoável por adult os
sem int erferir em saúde e, no ent ant o, são ext remament e prej udiciais caso
sej am ingeridos de f orma habit ual e/ ou excessiva por crianças. Dest a forma,
as Represent adas induzem os consumidores ao erro t ambém por
disponibilizarem informação nut ricional baseada em valores de ingest ão diária
a adult os no que t oca a produt os dirigidos a crianças, levando os consumidores
a compreender que t ais aliment os seriam adequados ou at é saudáveis para
pessoas menores de 12 anos de idade.
As Represent adas, em especial McDonald’ s, ao alegarem que haveria
supost ament e escolha conscient e pelo consumidor, olvida-se que um dos
pressupost os f undament ais à liberdade de escolha é o acesso a informações
suficient ement e precisas sobre a quant idade, caract eríst icas, composição,
qualidade e preço dos produt os ofert ados, de modo a poder selecionar o que
consome de forma racional – direit o básico do consumidor garant ido no art igo
6º do Código de Def esa do Consumidor. Nas palavras de JOSÉ GERALDO BRITO
FILOMENO21, em coment ário ao Código:
“ Trat a-se, repit a-se, do dever de informar bem o público consumidor
sobre t odas as caract eríst icas import ant es de produt os e serviços, para
que aquele possa adquirir produt os, ou cont rat ar serviços, sabendo
exat ament e o que poderá esperar deles.”
Dest a forma, quando se t em uma est rat égia de comunicação
mercadológica que nem menciona os produt os principais em t ese ofert ados
(apenas os brinquedos), de que f orma se pode t er qualquer inf ormação que
permit a ao consumidor amplos poderes de escolha sobre o próprio produt o
que consome? Não se f az valer, com efeit o, um dos direit os básicos
est abelecidos na legislação consumeirist a.
Ut ilizar como forma de divulgação de produt os meios impróprios a
crianças — no caso, os anúncios publicit ários —, que lidam com sit uações
fant asiosas e irreais para seduzi-las é um meio inconseqüent e de t rat ar a
publicidade. A sit uação se t orna ainda mais grave e prej udicial quando o
produt o não é um simples bem de consumo, e sim um aliment o que, conforme
j á supracit ado, promove mudanças por vezes drást icas e indeléveis no
organismo de quem o consome.

21 21

Código Brasileiro de Def esa do Consumidor coment ado pelos Aut ores do Ant eproj et o, São
Paulo, Edit ora Forense.
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Ent ende-se por segurança aliment ar, a realização do direit o de t odos
ao acesso regular e permanent e a aliment os de boa qualidade, em quant idade
suficient e, sem compromet er o acesso a out ras necessidades essenciais, t endo
como base prát icas aliment ares promot oras de saúde, que respeit em a
diversidade cult ural e que sej am social, econômica e ambient alment e
sust ent áveis22.
Referido conceit o se relaciona não só ao combat e à desnut rição como
t ambém ao cont role do consumo de aliment os obesogênicos, t ão prej udiciais
à saúde quant o a f ome. Assim, busca-se evit ar a má nut rição, sej a est a pela
ingest ão insuficient e de calorias e de nut rient es, sej a pelo excesso de
calorias, gorduras, sais e açúcares.
O Brasil, agora, passa por um processo peculiar e verificado em poucos
países: a t ransição nut ricional. Há t ransf ormação de um grupo maj orit ário que
sofre de carência calórico-prot eica, com decréscimo em 72%, passando de
26,6% em 1975 para 7,7% em 1996. Ao mesmo t empo, a incidência de
obesidade em crianças e adolescent es passou de 4,1% para 13,9%, at ingindo
uma média de 15%no país — quant o ao sobrepeso, est e j á é um mal que aflige
30% da população inf ant il brasileira23. De acordo com est udo elaborado por
MALAQUIAS BATISTA FILHO e ANETE RISSIN24:
“ Ao mesmo t empo em que declina a ocorrência de desnut rição em
crianças e adult os num rit mo bem acelerado,aument a a prevalência de
sobrepeso e obesidade na população brasileira. A proj eção dos
result ados de est udos efet uados nas últ imas t rês décadas é indicat iva
de um comport ament o clarament e epidêmico do problema. Est abelecese, dessa forma, um ant agonismo ent re t endências t emporais de
desnut rição e obesidade, definindo uma das caract eríst icas marcant es
do processo de t ransição nut ricional no país. ”
Segundo o professor Dout or em Pediat ria e Saúde Pública do
Depart ament o de Saúde Mat erno Infant il da universidade Federal do Ceará,
ALMIR DE CASTRO FILHO, apenas 25,2% das crianças ent re 2 e 5 anos e 38,3%
das crianças ent re consomem frut as, legumes e verduras em sua diet a
aliment ar. Tal índice é alarmant e, principalment e se for levado em cont a

22

Conforme definição elaborada pela Food and Agricult ure Organizat ion (FAO/ OMS) e
apresent ada no sít io do Minist ério do Desenvolviment o Social e Combat e à Fome:
ht t p: / / www.mds. gov.br/ programas/ seguranca-aliment ar-e-nut ricional-san (acesso em
18.11.2009)
23
Fonte: ht t p:/ / www.scielo.br/ pdf/ csp/ v19s1/ a19v19s1.pdf H
ht t p: / / www.universia.com.br/ mat eria/ imprimir.j sp?id=8666 (acesso em 18.11.2009)
24
ht t p:/ / www.scielo.br/ scielo.php?script =sci_art t ext &pid=S0102-311X2003000700019
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que, na segunda faixa et ária, 26,6% alegaram consumir balas, biscoit os
recheados e out ros doces de cinco a set e vezes por semana. 25
De acordo com pesquisa divulgada no Int ernat ional Journal of Obesit y
em 200926, crianças que vêem comerciais de aliment os e bebidas com
carência de nut rient es e alt os t eores calóricos escolhiam e comiam mais
dest es aliment os do que frut as para o lanche do que crianças que não foram
expost as a essas mensagens; a pesquisa t ambém chegou à conclusão de que a
limit ação de anúncios publicit ários dirigidos a crianças causaria redução de
índices de massa corporal em t orno de 400.000 em 2, 4 milhões de crianças, o
que t eria como média uma redução de 0,17 por criança. Os gast os em saúde
evit ados com t al redução de anúncios publicit ários at ingiria nos Est ados
Unidos o valor de U$ 1.30.000,00.
Enquant o isso, as redes de fast -f ood crescem cada vez mais:
Mcdonalds, maior cadeia de rest aurant es do mundo, at ingiu apenas no
primeiro t rimest re de 2008 um lucro maior do que o prognost icado pelos
analist as: o lucro líquido da empresa alcançou U$ 946,1 milhões, enquant o no
mesmo período de 2007 cont abilizava U$ 762,4 milhões27.
A part ir de t ais dados é possível corroborar um paralelo: o
desenvolviment o econômico das cadeias de f ast -food est á int rinsecament e
relacionado ao cresciment o dos índices de sobrepeso e obesidade ent re
crianças e adolescent es. A maximização de lucro daquelas depende
necessariament e do aument o do mercado consumidor, que se cat ivado desde
a infância, t ant o melhor. Ocorre que os aliment os of ert ados pelas cadeias de
fast -food não cont ribuem para garant ir uma aliment ação saudável às crianças,
ao cont rário, possibilit am a det erioração da saúde dest as. Ainda se agrava t al
sit uação ao divulgarem informações enganosas sobre os produt os ofert ados —
t ant o no que t oca à nat ureza dos bens quant o a suas caract eríst icas
essenciais.
Apesar de diversas pesquisas apont arem para o carát er mult ifat orial
das causas de incidência de dist úrbios aliment ares, t orna-se pacífico no meio
acadêmico a relação ent re comunicação mercadológica de aliment os nãosaudáveis e o aument o nos índices de sobrepeso e obesidade.
Como demonst ração de t al convergência de opiniões, pode-se cit ar,
t ambém, est udo realizado pela Universidade de Oxf ord em 2009, que afirma:
a quest ão a ser est udada não é se a comunicação mercadológica leva a
obesidade e sobrepeso infant is, e sim o quant o. Tant o a exposição à
publicidade t elevisiva quant o sobrepeso e obesidade t êm alt a correlação com
25



Not ícia publicada no Correio Brasiliense (DF) em 23/ 09/ 2009


ht t p: / / www.alana.org.br/ banco_arquivos/ arquivos/ docs/ bibliot eca/ pesquisas/ Int _J_Obest _2
009_Magnus%20A%20et %20al.pdf
27
Gazet a
Mercant il,
Empresas
&
Negócios,
23/ 4/ 2008,
link:
ht t p: / / www.gazet amercant il.com.br/ int egraNot icia.aspx?Param=6%2c0%2c+%2c1788320%2cY
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o t empo gast o em frent e à TV, formas de criação permissivas por pais e
cuidadores e exposição a out ras formas de market ing. De acordo com t al
pesquisa, se a publicidade de aliment os veiculada na TV fosse reduzida de 80
minut os por semana a zero, crianças est adunidenses pesariam 2,1% menos do
que a média at ual. A obesidade seria reduzida de 17, 8% para 15,2% ent re
meninos e de 15,9%para 13, 5%para meninas28.
A comunicação mercadológica de aliment os com alt os índices de sal,
gordura e açúcares se most ra prej udicial por não apenas veicular valores
dist orcidos — dent re eles o consumo excessivo —, como por t rat ar de um t ema
essencial: não são simples bens de consumo sendo anunciados, mas obj et os
que int erferem precipuament e na saúde dos indivíduos que os adquirem.
Aliment os não podem ser avaliados como apenas algo a ser adquirido, mas
como part e fundament al da const rução de saúde e bem-est ar de indivíduos.
Segundo pesquisa elaborada pelo Minist ério da Saúde em convênio com
a Universidade de Brasília (UNB) em 2008, mais de 70% das campanhas
publicit árias veiculadas em t elevisão e veículos impressos é de aliment os dit os
não-saudáveis29. Ora, de acordo com o professor da Faculdade de Saúde
Pública da USP CARLOS AUGUSTO MONTEIRO30, aliment os ult raprocessados
t endem a apresent ar concent rações de sal, gordura e açúcares excessivas e
prej udiciais à saúde; t ambém apresent a alt a concent ração energét ica e
escassez de fibras.
A conveniência e f acilidade de se ingerirem t ais aliment os, j á pront os e
que não precisam ser cozidos, lavados ou minimament e preparados (daí o
surgiment o da expressão “ fast food” ) f az com que t ais produt os t enham
grande apelo perant e o consumidor, not adament e na correria dos grandes
cent ros urbanos e mais ainda quando anunciados. Dest a f orma, o que se vê é
um est ímulo, pelos meios de comunicação a part ir da veiculação de
mensagens comerciais, de formação de hábit os aliment ares não-saudáveis e
corrupção de cult uras t radicionais de part ilha e preparo de refeições a part ir
da apresent ação de f avoráveis como a prat icidade de consumo, rapidez no
preparo e a criação de nexo cust o-benefício.
Nest e âmbit o, McDonald’ s e Habib’ s concorrem na formação de hábit os
aliment ares insalubres nos pequenos, pois, visando à maximização de lucros,
promovem o consumo habit ual e exagerado de produt os não saudáveis a part ir
de est rat égias de comunicação mercadológica abusivas e enganosas que
apenas de f orma acessória realment e of ert am o bem de consumo.
O cresciment o dos índices de obesidade na infância, que t raz consigo
muit as doenças não cont agiosas associadas –- como problemas
cardiovasculares -– é, como apont ado acima, alarmant e. Com isso aument am
vert iginosament e os gast os do Est ado brasileiro com o sist ema de saúde
28

ht t p:/ / eurpub.oxfordj ournals.org/ cgi/ reprint / 19/ 4/ 365.pdf
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ht t p: / / www.meioemensagem.com.br/ novomm/ br/ Cont eudo/ index.j sp?Em_TV_e_revist as__al
iment os_nao_saudaveis_sao_maioria
30
ht t p:/ / cienciaecult ura.bvs.br/ pdf / cic/ v61n4/ 20.pdf
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pública e de Seguridade Social, vist o que mais e mais cidadãos se t ornam
incapacit ados para o t rabalho em razão das diversas doenças associadas à
obesidade. Gast os que poderiam ser evit áveis caso a população t ivesse
adequado acesso a informações nut ricionais que lhe est imulassem a escolha
de uma diet a saudável.

,9

$LOHJDOLGDGHGDFRQGXWDGDV5HSUHVHQWDGDV

$KLSRVVXILFLrQFLDSUHVXPLGDGDVFULDQoDVQDVUHODo}HVGHFRQVXPR

As crianças, por se encont rarem em peculiar processo de
desenvolviment o, são t it ulares de uma prot eção especial, denominada no
ordenament o j urídico brasileiro como a dout rina da ‘ prot eção int egral’ .
Assim, por cont a da especial fase de desenvolviment o bio-psicológico
das crianças, quando sua capacidade de posicionament o crít ico frent e ao
mundo ainda não est á plenament e desenvolvida, nas relações de consumo nas
quais se envolvem serão sempre consideradas hipossuficient es.
Nesse sent ido JOSÉ DE FARIAS TAVARES31, ao est abelecer quem são os
suj eit os inf ant o-j uvenis de direit o, observa que as crianças e os adolescent es
são ´OHJDOPHQWHSUHVXPLGRVKLSRVVXILFLHQWHVWLWXODUHV GDSURWHomRLQWHJUDO
HSULRULWiULDµ (grifos inseridos).
Por serem presumidament e hipossuficient es no âmbit o das relações de
consumo, as crianças t êm a seu favor a garant ia de uma série de direit os e
prot eções, valendo ser observado, nesse exat o sent ido, que a exacerbada
vulnerabilidade em f unção da idade é preocupação expressa do Código de
Defesa do Consumidor, que no seu art igo 39, inciso IV proíbe, como prát ica
abusiva, o fornecedor valer-se da ´IUDTXH]D RX LJQRUkQFLD GR FRQVXPLGRU
WHQGR HP YLVWD VXD LGDGH VD~GH FRQKHFLPHQWR RX FRQGLomR VRFLDO SDUD
LPSLQJLUOKHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVµ

(grifos inseridos).

Por se aproveit ar do f at o do desenvolviment o incomplet o das crianças,
da sua nat ural credulidade e falt a de posicionament o crít ico para impor
produt os, a publicidade dirigida a crianças rest ringe significat ivament e a
possibilidade de escolha das crianças, subst it uindo seus desej os espont âneos
por apelos de mercado e as induzindo ao consumo excessivo por meio de
imperat ivos e mensagens comerciais que confundem e induzem ao erro.

31

,Q

Direit o da Infância e da Juvent ude, Belo Horizont e, Edit ora Del Rey, 2001, p. 32.
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A Const it uição Federal ao inst it uir os direit os e garant ias f undament ais
de t odos, homens e mulheres, promove os direit os e garant ias t ambém das
crianças e adolescent es, assegurando os direit os individuais e colet ivos à vida,
à liberdade, à segurança e à propriedade, além de elencar os direit os sociais à
educação, à saúde, ao lazer, à segurança, à prot eção, à mat ernidade e à
infância.
No art igo 227, a Const it uição Federal est abelece o dever da família, da
sociedade e do Est ado de assegurar ´FRP DEVROXWD SULRULGDGHµ à criança e ao
adolescent e os direit os à vida, à saúde, à aliment ação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao respeit o, à liberdade e à
convivência f amiliar e comunit ária. Também det ermina que t odas as crianças
e adolescent es deverão ser prot egidos de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
No mesmo sent ido, o Est at ut o da Criança e do Adolescent e est abelece
os direit os dessas pessoas em desenvolviment o e o respeit o a sua int egridade
inclusive com relação aos seus valores, nos art igos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53,
dent re out ros.
Da mesma f orma que a Cart a Magna, o Est at ut o da Criança e do
Adolescent e est abelece medidas posit ivas de prot eção à infância e
adolescência, responsabilidade colet iva e compart ilhada por Est ado, f amília e
sociedade civil.
Sobre o carát er priorit ário da prot eção concedida à criança,
respeit ando seu desenvolviment o e necessidades, dissert a DALMO DE ABREU
DALLARI32:
“ É preciso não perder de vist a, afinal, que o direit o de ser pessoa deve
incluir a possibilidade de crescer como pessoa, o que é fundament al
sobret udo para a criança. O cresciment o físico, psíquico, moral e
espirit ual, f az part e da ordem nat ural das coisas, j amais devendo ser
obst ado. Bem ao cont rário disso, é preciso que a criança receba
prot eção, aj uda e est ímulo para que cresça, a fim de que possa
realizar-se plenament e como pessoa e int egrar-se na comunhão
humana.”
Já o art igo 71 do Est at ut o garant e às crianças e adolescent es o pleno
, à cult ura e out ros produt os e serviços que est ej am
DGHTXDGRV j VXD LGDGH e à sua condição de pessoa em especial processo de
desenvolviment o.
DFHVVR j LQIRUPDomR

Vale ser mencionada aqui a idéia de garant ia do melhor int eresse da
criança. Segundo int erpret ações as mais aut orizadas de j urist as especialist as
32

,Q

O direit o da criança ao respeit o. São Paulo: Summus, 1986.
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em infância e adolescência, as ações que at ingem as crianças e adolescent es
— prat icadas por part iculares ou pelo poder público — devem ser levadas a
cabo t endo-se em vist a o melhor int eresse da criança.
De acordo com est e princípio de at endiment o ao melhor int eresse da
criança, deve-se levar em cont a, no moment o da aplicação da lei, da criação
de polít icas públicas para a inf ância e adolescência e de desenvolviment o de
ações do poder público e privado, o at endiment o a t odos os seus direit os
fundament ais, o que inclui uma infância livre de pressões e imperat ivos
comerciais.
Assim, não é demais reafirmar que, com a garant ia da prot eção int egral
e da primazia do melhor int eresse da criança, espera-se proporcionar à
criança e ao adolescent e um desenvolviment o saudável e feliz, livre de
violências e opressões - aí incluídas as diversas formas de exploração
econômica - conf orme preconiza o t ext o const it ucional e o ECA.
A exposição de crianças à mídia deve favorecer o seu pleno
desenvolviment o físico, ment al e emocional e não prej udicá-lo, o que
infelizment e ocorre quando da inserção de publicidade a elas dirigidas,
principalment e quando além de se valerem da ingenuidade e da ainda não
desenvolvida capacidade de j ulgament o das crianças, induzem-nas ao erro
quant o ao produt o anunciado e of ert ado.
Mas o Est at ut o da Criança e do Adolescent e não disciplina a publicidade
de forma específica. Em cont rapart ida, a Const it uição Federal expressament e
delega a prot eção ao consumidor à lei própria, no caso o Código de Defesa do
Consumidor.
E como será abaixo demonst rado, por cont a da int erpret ação
sist emát ica dos disposit ivos ora mencionados da Const it uição Federal, do
Est at ut o da Criança e do Adolescent e, bem como do Código de Defesa do
Consumidor a seguir cit ado, pode-se considerar que o direcionament o de
qualquer publicidade ao público menor de 12 anos de idade j á é considerado
abusivo e ilegal pelo ordenament o j urídico posit ivado no país.
$DEXVLYLGDGHHDHQJDQRVLGDGHGDVHVWUDWpJLDVSXEOLFLWiULDVGDV
5HSUHVHQWDGDV



O Código de Defesa do Consumidor, no t ocant e ao público infant il,
det ermina, no seu art igo 37, §2º, que a publicidade não pode se aproveit ar da
deficiência de j ulgament o e experiência da criança, sob pena de ser
considerada abusiva e, port ant o, ilegal. A violação a t al disposit ivo, pelas
Represent adas, é pat ent e. Ao se dirigir a crianças, com cenas que ilust ram
diversão, felicidade e brinquedos, mas não os aliment os of ert ados, as
Represent adas se aproveit am da vulnerabilidade das crianças para est imular a
venda de seus produt os.

37

Toda a publicidade abusiva é ilegal, nos t ermos do art igo 37, §2º do
Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas
palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES33, ´RIHQGH D RUGHP
S~EOLFD RX QmR p pWLFD RX p RSUHVVLYD RX LQHVFUXSXORVDµ. Da mesma f orma,
pode-se ent ão, concluir, que t oda a publicidade dirigida a crianças é abusiva
e, port ant o, ilegal.
Da mesma forma é ilegal a publicidade enganosa, que se concret iza no
art igo 37, §1º, do Código de Def esa do Consumidor:
“ § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação
de carát er publicit ário, int eira ou parcialment e f alsa, ou, por qualquer
out ro modo, PHVPR SRU RPLVVmR FDSD] GH LQGX]LU HP HUUR R
FRQVXPLGRU D UHVSHLWR GD QDWXUH]D FDUDFWHUtVWLFDV,
qualidade,
quant idade, propriedades, origem, preço e quaisquer out ros dados
sobre produt os e serviços.” (grifos inseridos)
No que t oca à enganosidade por indução ao erro, est abelece ANTÔNIO
HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN:
“ 2

OHJLVODGRU

GHPRQVWURX

FRORVVDO

DQWLSDWLD

SHOD

SXEOLFLGDGH

HQJDQRVD

. Compreende-se que assim sej a. Esse t raço pat ológico afet a
não apenas os consumidores, mas t ambém a sanidade do próprio
mercado. 3URYRFD HVWi SURYDGR XPD GLVWRUomR QR SURFHVVR
GHFLVyULR GR FRQVXPLGRU OHYDQGRR D DGTXLULU SURGXWRV H VHUYLoRV
TXHHVWLYHVVHPHOKRULQIRUPDGRSRVVLYHOPHQWHQmRIDULD

.
(...)
Em linhas gerais, o novo sist ema pode ser assim resumido: não se exige
prova de enganosidade real, bast ando a mera enganosidade pot encial
(‘ capacidade de indução ao erro’ ); é irrelevant e a boa-f é do
anunciant e, não t endo import ância o seu est ado ment al, uma vez que a
enganosidade, para fins prevent ivos e reparat órios, é apreciada
obj et ivament e; DOHJDo}HVDPEtJXDVSDUFLDOPHQWHYHUGDGHLUDVRXDWp
OLWHUDOPHQWH YHUGDGHLUDV SRGHP VHU HQJDQRVDV R VLOrQFLR ³ FRPR
DXVrQFLD GH LQIRUPDomR SRVLWLYD ³ SRGH VHU HQJDQRVR

(...).” (grifos

inseridos)
As mensagens comerciais produzidas por McDonald’ s e Habib’ s incorrem
em violação à legislação consumeirist a na medida em que lesionam direit os
básicos e fundament ais do consumidor, como o respeit o à saúde e a
t ransparência das relações de consumo, bem como o direit o a informação
adequada sobre os produt os of ert ados e especificação de suas caract eríst icas
principais, bem como a divulgação sobre o consumo adequado de bens e
serviços, conforme definido no próprio Código de Defesa do Consumidor:

33

,Q A publicidade ilícit a e a responsabilidade civil das celebridades que dela part icipam, São
Paulo, Edit ora Revist a dos Tribunais, Bibliot eca de Direit o do Consumidor, volume 6, p. 136.
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“ Art . 4º A Polít ica Nacional das Relações de Consumo t em por obj et ivo
o DWHQGLPHQWR GDV QHFHVVLGDGHV GRV FRQVXPLGRUHV, o respeit o à sua
GLJQLGDGH VD~GH
e segurança, a prot eção de seus int eresses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
WUDQVSDUrQFLD e harmonia das relações de consumo,
at endidos os
seguint es princípios:

I - reconheciment o da vulnerabilidade do consumidor no mercado
de consumo;

Art . 6º São direit os básicos do consumidor:
II - D HGXFDomR H GLYXOJDomR VREUH R FRQVXPR DGHTXDGR GRV
SURGXWRV H VHUYLoRV, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade
nas cont rat ações;
III - DLQIRUPDomRDGHTXDGDHFODUDVREUHRVGLIHUHQWHVSURGXWRV
H VHUYLoRV, com especificação corret a de quant idade, caract eríst icas,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresent em (...).” (grifos inseridos)
Ora, t ant o McDonald’ s quant o Habib’ s violam diret riz basilar
est abelecida no código consumeirist a, qual sej a a t ransparência nas relações
de consumo, por não explicit arem os produt os que est ão sendo ofert ados. O
mesmo se dá com a prot eção da saúde, ao est imularem o consumo habit ual e
excessivo de produt os com alt os t eores de sal, gordura e açúcares associandoos a brinquedos, diversão e inclusão social com o fim de increment arem suas
vendas.
É necessário que a publicidade de cert os produt os obedeça a um
mínimo de informações sobre o que se anuncia, levando-se em cont a que não
apenas deve t er inf ormações quant o a propriedades inerent es ao produt o
quant o a, minimament e, saber o que se anuncia. No caso das Represent adas,
a forma como se dá a est rat égia de promoção comercial dos aliment os é t ão
relegada a segundo plano em relação ao anúncio de brinquedos, surpresas e
valores, est ados de espírit o que a indução ao erro quant o ao que se
disponibiliza para mercado pelas empresas realment e se t orna pat ent e.
A publicidade que as Represent adas dirigem ao público infant il não é
ét ica, pois, por suas inerent es caract eríst icas, vale-se de subt erf úgios e
t écnicas de convenciment o perant e um ser que é mais vulnerável — e mesmo
presumidament e hipossuficient e —, incapaz não só de compreender e se
def ender de t ais art imanhas, mas mesmo de prat icar (inclusive por força
legal) os at os da vida civil, como, por exemplo, firmar cont rat os de compra e
venda conf orme j á supracit ado.
É preciso que a criança sej a preservada do bombardeio publicit ário em
sua infância, de maneira que possa desenvolver-se plenament e e alcançar a
mat uridade da idade adult a com capacidade de exercer plenament e seu
direit o de escolha.
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Mas não é só. Um dos princípios f undament ais que regem a publicidade
no país é o ‘ princípio da ident ificação da mensagem publicit ária’ , por meio do
qual, nos t ermos do art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor, ´D
SXEOLFLGDGH GHYH VHU YHLFXODGD GH WDO IRUPD TXH R FRQVXPLGRU IiFLO H
LPHGLDWDPHQWHDLGHQWLILTXHFRPRWDOµ

.

Ora, os anúncios publicit ários anexos e descrit os acima dão espaço para
apresent ação do produt o ef et ivament e ofert ado em apenas segundos, ou nem
isso. Daí se percebe que, mais uma vez, há violação a um direit o básico do
consumidor, t ext o normat ivo declarado no supracit ado art igo 36. McDonald’ s
e Habib’ s deliberadament e veicularam os comerciais de modo que mais se
parecessem a desenhos animados ou fant asias do que a mensagens comerciais
de aliment os.
Daí t em-se que, devido às crianças não conseguirem ident ificar os
filmes publicit ários como mensagens comerciais de aliment os, as empresas
Represent adas violam t ambém o princípio da ident ificação da mensagem
publicit ária, infringindo igualment e o dispost o no art igo 36 do Código de
Defesa do Consumidor.
Cabe, ademais, observar que a sociedade como um t odo vem se
manifest ando no combat e à comunicação mercadológica abusiva. Isso se
most ra pat ent e na aprovação, pela Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deput ados, do t ext o apresent ado pela deput ada federal Maria do
Carmo Lara, um dos subst it ut ivos ao Proj et o de Lei nº 5.921/ 2001, que prevê
a proibição de publicidade dirigida à criança e a rest rição de publicidade
dirigida ao adolescent e34.
Segundo o cit ado t ext o subst it ut ivo, ent ende-se por publicidade
dirigida à criança a que possui pelo menos uma das seguint es caract eríst icas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linguagem infant il, efeit os especiais e excesso de cores;
t rilhas sonoras de músicas infant is ou cant adas por vozes de criança;
represent ação de criança;
pessoas ou celebridades com apelo ao público infant il;
personagens ou apresent adores inf ant is;
desenho animado ou de animação;
bonecos ou similares;
promoção com dist ribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou
com apelos ao público infant il;
promoção com compet ições ou j ogos com apelo ao público infant il.

34

O Proj et o de Lei ainda est á em fase de apreciação na Câmara dos Deput ados. Foi aprovado
nos t ermos do subst it ut ivo do Deput ado Osório Adriano na Comissão de Desenvolviment o
Econômico, Indúst ria e Comércio. Ant es de ser vot ado em Plenária, o t ext o deve ser analisado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informát ica e pela Comissão de
Const it uição, Just iça e Cidadania.
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A assunção de que é abusiva t oda e qualquer publicidade que possua as
caract eríst icas ant eriores demonst ra que, como represent ant es da nossa
sociedade, os deput ados fizeram valer a vont ade de t odos os órgãos e
inst it uições sociais pela prot eção a um desenvolviment o da infância e da
adolescência, livre de abusos e explorações da sua ainda não desenvolvida
capacidade de abst ração e de raciocínio crít ico.
Com isso, t endo-se em vist a que a publicidade dirigida ao público
infant il não é ét ica, é ilegal e ofende a prot eção int egral de que são t it ulares
t odas as crianças brasileiras, é necessária a ref ormulação de prát icas
comerciais, de modo que visando à defesa de uma inf ância livre de
exploração, sej am suprimidas prát icas de market ing a elas dirigidas.
&RPXQLFDomRPHUFDGROyJLFDGHSURGXWRVDOLPHQWtFLRV3DUkPHWURVOHJDLV
H[LVWHQWHV

Há necessidade de prot eção da criança e do adolescent e das
conseqüências negat ivas produzidas pela publicidade abusiva, bem como de
dist úrbios aliment ares — ocasionados, dent re out ros fat ores, pela ingest ão
const ant e de aliment os obesogênicos. Isso se most ra uma iniciat iva adot ada
em âmbit o int ernacional, por diversos Est ados e organizações int ernacionais.

Conf orme pesquisa desenvolvida pelo Inst it ut o Kaiser Family em
200735,nos Est ados Unidos, crianças de 2 a 7 anos vêem uma média de 17
minut os de anúncios de diversos t ipos de produt os por dia (13. 904 anúncios
por ano, sendo cerca de 4.400 referent es a aliment os), ao passo que a média
ent re crianças de 8 a 12 anos é de 37 minut os (30. 155 anúncios por ano, sendo
cerca de 7. 600 ref erent es a aliment os). Segundo nut ricionist as e agências
governament ais, a maioria dos anúncios de aliment os que crianças e
adolescent es assist em corresponde a produt os que devem ser consumidos com
moderação, ou em pequenas porções.

Out ro est udo elaborado pelo mesmo Inst it ut o, t ambém nos Est ados
Unidos, em 200636, apresent a a apreensão de pais ou responsáveis sobre como
a mídia influencia o comport ament o de seus filhos: cerca de 23% deles
classifica a exposição dos pequenos aos meios de divulgação publicit ária de
cont eúdo inadequado como uma ent re suas principais preocupações, e 51% a
vê como um grande mot ivo de inquiet ação.

Também PAULA CAROLINA NASCIMENTO, em t ese de dout orado
apresent ada ao Depart ament o de Psicologia e Educação da Universidade de
São Paulo, discorre sobre a influência da t elevisão nos hábit os aliment ares de
35
36

ht t p:/ / www.kff.org/ ent media/ upload/ 7618.pdf 
ht t p:/ / www.kff.org/ ent media/ upload/ 7638.pdf 
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crianças e adolescent es37. A dout ora pôde comprovar como os est rat agemas
publicit ários volt ados ao público infant il geram desast rosas conseqüências.

Seu est udo concluiu que cerca de 82% dos comerciais t elevisivos
sugeriam o consumo imediat o de aliment os, e em 78% as personagens os
ingeriam imediat ament e; cerca de 24% dos alunos que os assist iam apresent ou
sobrepeso ou obesidade, e assist ir à t elevisão mais de 2 horas por dia est eve
associado ao aument o de IMC (Índice de Massa Corporal) ent re os meninos.
Exat ament e em virt ude do f at o de dist úrbios aliment ares como
sobrepeso e obesidade est arem se t ornando uma epidemia global, a
Organização Mundial de Saúde aprovou, no início de 2009, um document o
elaborado por cient ist as que recomenda a Est ados a adoção de medidas de
rest rição e cont role da publicidade de aliment os dirigida ao público infant il 38.
De acordo com report agem realizada pela revist a Cart a Capit al, o document o
vem sendo discut ido em diversas consult as públicas realizadas pelo mundo,
inclusive no país.

No Brasil, há avanços t ambém na discussão sobre marcos legais no que
t oca à comunicação mercadológica de aliment os dirigida a crianças. O
Conselho Nacional de Saúde, em Resolução nº. 408/ 2008 (doc. 10), resolveu:

“ 8) Regulament ação da publicidade, propaganda e inf ormação sobre
aliment os, direcionadas ao público em geral e em especial ao público
infant il, FRLELQGR SUiWLFDV H[FHVVLYDV TXH OHYHP HVVH S~EOLFR D
SDGU}HV GH FRQVXPR LQFRPSDWtYHLV FRP D VD~GH H TXH YLROHP VHX
GLUHLWRjDOLPHQWDomRDGHTXDGD

9) Regulament ação das
direcionadas ao público

;

prát icas
infant il,

de

market ing

HVWDEHOHFHQGR

de

aliment os

FULWpULRV

TXH

SHUPLWDP D LQIRUPDomR FRUUHWD j SRSXODomR D LGHQWLILFDomR GH
DOLPHQWRV VDXGiYHLV

, o limit e de horários para veiculação de peças
publicit árias, a SURLELomR GD RIHUWD GH EULQGHV TXH SRVVDP LQGX]LU R
FRQVXPR e o uso de frases de advert ência sobre riscos de consumo
excessivo, ent re out ros.” (grifos inseridos)

Também no Congresso Nacional a garant ia do direit o à segurança
aliment ar vem sendo mot ivo de const ernação, o que faz com que
cont inuament e se discut a uma forma de se fazerem observar os parâmet ros
legais j á exist ent es. Em virt ude disso, est á em f ase de apreciação o Proj et o
de Lei nº. 150/ 09, da senadora Marisa Serrano (doc. 11), que dent re out ras
normas est abelece:

37
38

ht t p:/ / www.t eses.usp.br/ t eses/ disponiveis/ 59/ 59137/ t de-21092007-145239/ .
ht t p:/ / www.cart acapit al.com.br/ app/ mat eria.j sp?a=2&a2=6&i=4314
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“ Art . 23-C. A propaganda, a publicidade e out ras prát icas semelhadas
cuj o obj et o sej a a divulgação ou promoção de aliment os com
quant idades elevadas de açúcar, de gordura sat urada, de gordura
t rans, de sódio, e de bebidas com baixo t eor nut ricional deverão
observar as seguint es det erminações:
I – soment e poderão ser veiculadas em rádio ou t elevisão ent re vint e e
uma e seis horas;
II – serão acompanhadas de mensagens de advert ência sobre os riscos
associados ao consumo excessivo de aliment os;
III – QmR SRGHUmR VXJHULU SRU PHLR GR XVR GH H[SUHVV}HV RX GH
TXDOTXHURXWUDIRUPDTXHRDOLPHQWRpVDXGiYHORXEHQpILFRSDUDD
VD~GH

IV – QmR SRGHUmR VHU GLUHFLRQDGDV jV FULDQoDV H DRV DGROHVFHQWHV,
sej a mediant e a ut ilização de imagens ou personagens associados a
esses públicos-alvo, sej a por meio de sua vinculação a brindes,
brinquedos, filmes, j ogos elet rônicos ou por out ros meios a eles
dirigidos (...).” (grifos inseridos)

Conf orme se pode inferir, não apenas a mobilização de polít icos,
j urist as e sociedade civil cont inuament e reforça a import ância do cont role da
comunicação mercadológica de aliment os dirigida a crianças, como t ambém
j á se apresent am inst rument os normat ivos válidos e vigent es em t errit ório
nacional. Nesse sent ido, a post ura adot ada por diversos órgãos
governament ais é louvável, porém necessit a ser mais efet iva e incisiva.

McDonald’ s, ademais, j unt o a out ras 23 empresas do set or aliment ício,
formalizou Compromisso Público perant e a Associação Brasileira de Indúst rias
de Aliment ação (ABIA) e Indúst ria Brasileira de Anunciant es (ABA), no qual se
obriga a rest ringir a publicidade de aliment os e bebidas a crianças. Apesar de
o Compromisso (doc.12) t er ent rado em vigor em 31.12.2009, é necessário
que sej a repensada a forma como seu compromisso foi elaborado e o quão
sat isfat ória e eficaz é a aut orregulament ação.

Além de t udo, a própria empresa não cumpre o compromisso individual
que elaborou (doc. 13 - Folha de S. Paulo); de acordo com as diret rizes 6 e 8:

“ 6 - Most rar o McLanche Feliz complet o, com leque de opções em
porções de t amanho apropriado a crianças;
(...)
8 – Se o brinquedo f or part e da série, comunicar clarament e como a
série poderá ser obt ida.”
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Como se pode perceber pelos anúncios descrit os supra, t ais crit érios
não foram seguidos. Ademais, é possível not ar que as rest rições feit as por
McDonald’ s carecem de ef et ividade, na medida em que a empresa ut iliza
dados cient íficos de forma confusa para apresent ar seu combo McLanche Feliz
como saudável e nut rit ivo e permit ir que, em qualquer de suas formas e
composições, sej a anunciado a crianças. No ent ant o, a falt a de clareza do
document o dificult a o cont role a ser exercido pelo próprio consumidor quant o
a real observância desse acordo, induzindo-o a erro.
É import ant e observar que as quat ro opções apresent adas são
compost as por suco de frut a, cenourit as (palit inhos de cenouras) e por
McNugget s (preparação empanada feit a à base de carne de frango) ou
hambúrguer. Ent ret ant o, as out ras opções disponíveis no cardápio, que
inclusive são as mais populares não são apresent adas.
Realizando o cálculo nut ricional de modo a avaliar o quão saudáveis são
t ais aliment os para crianças, ao se subst it uir as cenourit as pelas bat at as frit as
pequenas a média de adequação energét ica para as mesmas faixas et árias e
sexo muda de 18% (dado fornecido pelas t abelas nut ricionais de McDonalds)
para 30%, chegando at é 41,2% para o caso de meninas de 6 a 7 anos com
at ividade física moderada. Para meninas de 6 a 7 anos com at ividade física
leve é 48%, most rando o risco de sobrepeso no caso do consumo desse t ipo de
aliment o ser rot ineiro para essa faixa et ária, sexo e nível de at ividade física.

Quant o a Habib’ s, apesar de não t er rat ificado o Compromisso Público
supracit ado, ainda se t orna mist er a observação aos parâmet ros legais
exist ent es no que t oca não apenas à observação de direit os do consumidor e
do direit o humano à aliment ação e à segurança aliment ar, mas t ambém à
prot eção em âmbit o const it ucional e infra-const it ucional da inf ância,

Assim, ant e o expost o e considerando: (i) a grande influência das mais
diferent es f ormas de publicidade e comunicação mercadológica nas crianças;
(ii) os riscos iminent es à saúde das crianças na concessão de prêmios
conforme se aument e o consumo de aliment os não-saudáveis; e (iii) a violação
aos direit os das crianças e do consumidor, faz-se necessário que comunicações
mercadológicas como as ora quest ionadas sej am pront ament e coibidas, sob
pena de se agravar ainda mais a sit uação j á prej udicial às crianças brasileiras.

9

&RQFOXVmRH3HGLGR

Por t udo isso, é bem cert o que GLUHFLRQDUDFULDQoDVTXDOTXHUHVSpFLH
GH FRPXQLFDomR PHUFDGROyJLFD p YDOHUVH GD YXOQHUDELOLGDGH GH XP VHU
DLQGD HP GHVHQYROYLPHQWR H FRP DV FDSDFLGDGHV GHUHVLVWrQFLD DRV DSHORV
H[WHUQRV FRPR RV GH FRQVXPR DLQGD HP IRUPDomR

. Ut ilizar-se dessa
abusiva e enganosa est rat égia de market ing é at ent ar cont ra sua
hipossuficiência e vulnerabilidade, def endidas de forma int egral e especial
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pelo ordenament o pát rio vigent e, bem como cont ra direit os e deveres
basilares est abelecidos no Código de Def esa do Consumidor,
consubst anciando-se pat ent e abuso.
Por essas razões, o ,QVWLWXWR $ODQD requer a adoção das providências
cabíveis, a fim de que sej a apurada a present e denúncia relat iva à ilicit ude
das est rat égias denunciadas, com a devida reparação dos danos j á
provocados, at é mesmo com a est ipulação da mult a pecuniária cabível.

,QVWLWXWR$ODQD
3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR

Isabella Vieira Machado Henriques
Coordenadora
OAB/ SP nº 155.097

Luiza Ferreira Lima
Acadêmica de Direit o
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