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Prezados Senhores,
o ,QVWLWXWR $ODQD (docs. 1 a 3)  vem, por meio dest a, of erecer represent ação
em face de t oda a comunicação mercadológica1 disseminada em mídia
t elevisiva para a promoção e comercialização dos produt os infant is da
empresa Grendene S.A. (“ Grendene” ), part icularment e das linhas “ Hello Kit t y
Fashion Time” , “ Moranguinho Morangomix” , “ Barbie Coleção Nort e e Nordest e
e Sul e Sudest e” , “ Ben 10 e Ben 10 Galaxy” , “ Power Rangers Act ion” e “ Guga
K. Power Games” . Todas est as campanhas publicit árias demonst ram um
padrão sist emát ico de desrespeit o aos direit os da criança e do adolescent e,
bem como da legislação consumeirist a, ao dirigirem-se eminent ement e às
crianças e t endo sido veiculadas em meio à programação t elevisiva
direcionada a est e público alvo.
1

Assim ent endida 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; ou sej a, além de
anúncios impressos, comerciais t elevisivos, spot s de rádio e banners na Int ernet , são
exemplos de comunicação mercadológica as embalagens, as promoções, o PHUFKDQGLVLQJ, e a
forma de disposição de produt os em pont os de vendas, dent re out ras.
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O ,QVWLWXWR $ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que
desenvolve at ividades educacionais, cult urais, de f oment o à art iculação social
e de defesa 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 do PDUNHWLQJ
e da comunicação mercadológica volt ados ao público infant o-j uvenil criou o
3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR [www.criancaeconsumo.org. br].
Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre os direit os do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescent es e
acerca do impact o do consumismo na sua f ormação, foment ando a reflexão a
respeit o da f orça que a mídia, o PDUNHWLQJ e a comunicação mercadológica
infant o-j uvenil possuem na vida, nos hábit os e nos valores dessas pessoas
ainda em formação.
As grandes preocupações do 3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR são com os
result ados apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na
mercant ilização da infância e da j uvent ude, a saber: o consumismo, a
incidência alarmant e de obesidade infant il; a violência na j uvent ude; a
sexualidade precoce e irresponsável; o mat erialismo excessivo e o desgast e
das relações sociais; dent re out ros.
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$VFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVGH*UHQGHQHUHIHUHQWHVDSURGXWRV
LQIDQWLV

A empresa Grendene, durant e o ano de 2009, desenvolveu maciças
campanhas de market ing ost ensivament e direcionadas ao público infant il.
Sej a nas linhas de produt os direcionadas a “ meninas” ou “ meninos” , as
campanhas dialogam diret ament e com o universo infant il, convidando os
pequenos a ingressarem cada vez mais precocement e no mundo adult o, por
meio do consumo de bens. Agrava-se ainda mais est e quadro considerando-se
que no mais das vezes, os produt os são anunciados j unt ament e com out ros
bens exclusivos, em pat ent e prát ica abusiva de venda casada.
Embora o direcionament o de publicidade às crianças sej a proibido
pela legislação pát ria — de acordo com uma int erpret ação sist emát ica da
Const it uição Federal, do Est at ut o da Criança e do Adolescent e, da Convenção
das Nações Unidas sobre os Direit os da Criança e do Código de Defesa do
Consumidor — durant e o ano de 2009, a Represent ada abusou dest a t écnica de
market ing para at rair consumidores mirins.
2

Conf orme será demonst rado ao longo dest a represent ação, t odas
est as condut as desenvolvidas pela Represent ada, além de não serem ét icas,
são t ambém ilegais, considerando-se os marcos j urídicos de prot eção à
infância e ao consumidor.
3XEOLFLGDGHGHSURGXWRVSDUDPHQLQDV


Todas as mensagens publicit árias referent es a produt os para uso de
crianças do sexo f eminino são clarament e dirigidas ao público infant il. Tal se
comprova pelo fat o de serem veiculadas em meio à programação infant il e por
serem prot agonizados por crianças, fat or que propicia a imediat a
ident ificação dos t elespect adores mirins com as crianças-modelo. Com isso,
incent ivam-se hábit os de consumo desde muit o cedo j unt o às pequenas, que
nos casos ora denunciados, t endem a imit ar os comport ament os realizados
pelas at rizes do comercial.
Os comerciais t elevisivos promovem o consumismo ent re as
crianças, valores dist orcidos sobre as relações humanas, a erot ização
precoce2, bem como a ant ecipação de moment os e problemát icas da vida
adult a, colocando em risco a infância como moment o da vida em que se deve
primordialment e brincar.
Conf orme será det alhado a seguir, a comunicação mercadológica
para a promoção dos produt os da empresa most ra-se revest ida de pat ent e
abusividade na medida em que: direciona-se ao público infant il — o que
configura publicidade abusiva, nos t ermos da legislação em vigor —, impõe a
aquisição casada dos produt os — sandália e relógio e sandália e t iara soment e
são vendidos em conj unt o e para se obt er um deve-se necessariament e
adquirir o out ro — e a of ert a do produt o vale-se de licenciament o de
personagem caro ao universo inf ant il, de maneira a at ingir as crianças com o
obj et ivo de promover o aument o das vendas.












2

É import ant e observar que nem sempre é preciso apresent ar cenas sensuais às crianças para
incent ivar a erot ização precoce. Na verdade, bast a ant ecipar fases da vida adult a para que
est e t ema sej a despert ado e induzido ant ecipadament e na vida da criança, t razendo
malefícios para sua formação psíquica.
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De acordo com o sit e da empresa, as campanhas publicit árias “ Barbie
Coleção Nort e e Nordest e3” e “ Barbie Coleção Sul e Sudest e4” foram lançadas
em 18.8.20095.
O filme publicit ário6 é prot agonizado por t rês crianças do sexo feminino
que são most radas at uando como modelos, em cenas t ipicament e do universo
adult o. A t rilha sonora do comercial anuncia:
“ Amigas, est ão sempre j unt as,
são sempre t ão coloridas
Amigas são sempre alegres,
são alegres, quase enlouquecidas.”
Ao final, a locut ora diz: “ Coleção Barbie 2009 — Um passo para o
sucesso” . Durant e t oda a peça publicit ária, as crianças são most radas em
sit uações que remont am a cont ext os da vida de “ celebridades” . As
prot agonist as represent am modelos f amosas que est ão fazendo ensaios
fot ográficos e são assediadas por fãs. O filme reproduz um cont ext o do
universo adult o, de t rabalho na carreira de modelo.
Não há diferenças ent re as peças publicit árias referent es às Coleções
Nort e e Nordest e e Sul e Sudest e, à exceção do f at o de serem most rados
alguns sapat os diversos.
Os comerciais reforçam est ereót ipos de gênero e padrões de beleza.
Embora o ordenament o j urídico pát rio proíba o t rabalho infant il, as crianças
que prot agonizam a peça publicit ária são most radas exercendo a at ividade
profissional de modelo, como se adult as fossem. Além disso, a profissão é
most rada como sendo replet a de glamour e alegrias, o que de fat o não
corresponde à realidade.
Embora não haj a dados epidemiológicos acerca da incidência de
t ranst ornos aliment ares em adolescent es brasileiras, sabe-se que o número de
j ovens afet adas por est es problemas vem crescendo. Mesmo não se podendo
3

Vídeo
disponível
em:
ht t p:/ / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=162
(acesso em 12. 11.2009)
4
Vídeo
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=163
(acesso em 12. 11.2009)
5
De
acordo
com
informações
disponíveis
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising.aspx?language=0 (acesso em
18.11.2009)
6
Também
disponível
para
visualização
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=162 e
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=163
(acesso em 6.11.2009).
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est abelecer uma relação diret a ent re a profissão de modelo e o
desencadeament o dest as doenças, é not ável o f at o de que há maior incidência
de anorexia e bulimia nervosa ent re aquelas que se miram nesses respect ivos
padrões.
Além disso, os padrões de beleza veiculados na mídia em geral e
part icularment e ref orçados pela campanha publicit ária ora quest ionada
influenciam prof undament e as crianças. A disseminação de um padrão de
beleza único e inat ingível para a maioria da população, desde a infância, é
fat or alt ament e preocupant e, especialment e considerando-se que 59% das
crianças e adolescent es brasileiras com idade ent re 7 a 19 anos est ão inf elizes
com sua aparência física/ corporal 7.
%0RUDQJXLQKR0RUDQJRPL[


Est a campanha publicit ária foi lançada em 18.8.20098. Trat a-se de
filme em que uma criança apresent a os produt os anunciados (sandália com
mot ivos da personagem Moranguinho, que vem acompanhada de t iara) em
uma simulação de um programa t elevisivo especializado em dicas de moda. A
criança most ra diversas sit uações em que poderia ut ilizar os produt os
anunciados, dest acando como t ais são adequadas às mais diversas sit uações
do cot idiano. O comercial é t odo narrado pela prot agonist a mirim, que
declara:
“ Dicas de moda com a Klarinha.
- Oi querida, o t empo est á pra chuva? Use t ecidos leves e a sandália da
moranguinho. Ela vem com uma t iara pra compor muit o bem o look.
- Vai passear com as crianças? O básico sempre f unciona. A t iara
enroscadinha fica t udo de bom.
- Vai receber convidados em casa? Que t al a t iara de lacinho? Super na
moda.
- Out ro dia a gent e volt a com mais dicas pra você.
Morangomix, invent e um j eit o de usar a sua.”

7

De acordo com: Vilela JE, Lamounier JA, Dellaret t i Filho MA, Barros Net o JR, Hort a GM.
“ According t o t he EAT, 241 st udent s (13.3%), most ly females, had inappropriat e eat ing
behaviors. Ninet een st udent s (1.1%) had a BITE score indicat ing a possible diagnosis of bulimia
nervosa. We found t hat 1,059 st udent s (59%) were unhappy wit h t heir body image; 731
st udent s (40%) were on a diet ; and 1,014 (56%) exercised t o loose weight . In addit ion, 218
st udent s (12%) present ed binge-eat ing and 175 st udent s (10%) used purgat ive met hods t o
cont rol weight . CONCLUSIONS: We observed a high prevalence of possible eat ing disorders
and inappropriat e eat ing behaviors in t he st udy populat ion, especially among female
adolescent s.”
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De
acordo
com
informação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=169
(acesso em 18. 11.2009)
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Observe-se que o discurso proferido pela criança faz alusão ao universo
adult o e pela ent onação com que é pronunciado, busca imit á-lo. Os t ermos:
“ para compor muit o bem o look” ; “ super na moda” ; “ fica t udo de bom” não
são expressões t radicionalment e pert encent es ao universo infant il e fazem
referência a valores e idéias que soment e podem t er sent ido no cont ext o
adult o. Há, port ant o, um convit e para que crianças — desde muit o novas —
familiarizem-se com t emát icas não adequadas a sua f aixa et ária, ant ecipandose et apas da vida e prej udicando o saudável desenvolviment o infant il.
A modelo mirim é most rada comport ando-se t al qual um adult o, ou
sej a, vivenciando sit uação cot idiana como se f osse uma j ovem adult a. A
mensagem que se t ransmit e promove a ant ecipação de fases do
desenvolviment o inf ant il, cont ribuindo para que est as sej am suprimidas e a
criança desde logo inserida em um mundo que não é o seu, o mundo do
consumo, com hábit os e vivências ext emporâneas ao seu moment o de peculiar
cresciment o e formação.
&+HOOR.LWW\)DVKLRQ7LPH


Est a campanha publicit ária foi lançada em 1.9.20099, t endo sido
veiculada em meio à programação inf ant il (conforme gravação do programa
TV Globinho veiculado em 16.9.2009 — doc. 4).
O vídeo publicit ário most ra um grupo de quat ro amigas que
experiment am diversos modelos de roupas e sapat os e simulam um desfile no
quart o de uma das crianças. Conf orme as crianças vão experiment ando os
diversos modelos de vest iment a e desfilando, as colegas apóiam os “ visuais”
com cart azes cont endo expressões de incent ivo como: “ show” ; “ pode!” ;
“ poderosa!” . Ao final, enquant o as meninas passam por meninos — que
t ambém ost ent am cart azes com dizeres de incent ivo — uma voz infant il
anuncia:
“ Sandália da Hello Kit t y com relógio que t roca de pulseira. A hora cert a
de você arrasar.”
Tal qual no comercial de “ Moranguinho Morangomix” , o produt o
anunciado é vendido j unt ament e com um produt o promocional, com
represent ação de personagem licenciado, o que at rai bast ant e as crianças. Da
mesma forma como nas campanhas ant eriorment e relat adas, t ambém se faz
uso de crianças-modelo para a promoção da mensagem comercial,
est abelecendo uma conexão imediat a com as crianças t elespect adoras.
Além disso, o vídeo publicit ário promove a inserção ant ecipada de
crianças em quest ões do universo adult o, cont ribuindo para a eliminação de
et apas import ant es do desenvolviment o infant il e promovendo a erot ização
precoce de crianças.
9

De
acordo
com
informação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=174
(acesso em 18. 11.2009).
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As campanhas publicit árias de produt os direcionados a crianças do sexo
masculino t ambém cont am com a presença maciça de crianças-modelo como
prot agonist as. No ent ant o, diferent ement e do que ocorre com as publicidades
acima relat adas, nest as não há um apelo à erot ização precoce, mas há o
const ant e recurso à confusão de sit uações cot idianas com fant asia,
mist urando-se os dois universos e cont ribuindo para conf undir ainda mais as
crianças. Também foi recorrent e o anúncio de produt os licenciados cuj a única
forma de obt enção era a aquisição dos calçados.
$ %HQ*DOD[\


Est a campanha foi lançada em 24. 4.200910 e se refere à coleção Ben 10
e o Templo de Monok. Observe-se que Ben 10 é personagem de desenho
animado muit o popular ent re os pequenos, o que confere especial apelo aos
produt os que cont am com a sua imagem e o peso dest a marca.
Inicialment e, um locut or apresent a: “ Coleção Ben 10 e o Templo de
Monok” . Com o desenrolar do comercial, duas crianças adent ram o Templo
dest a ent idade, buscando explorá-lo. Enquant o caminham pelo Templo,
acident alment e pisam em falso, o que cont ribui para chamar a at enção de
dois seguranças e acordar o Deus. Nest e moment o, os seguranças dizem:
“ Despert amos o Deus Monok” . As crianças escapam dos guardas e do Deus e
comemoram a sua bem sucedida exploração, ao que o locut or anuncia:
“ Coleção Ben 10 com papet e e t ênis que brilham no escuro. Você nunca viu
nada assim.”
Além do fat o de se t rat ar de comercial prot agonizado por crianças,
induzindo imediat a ident ificação com os t elespect adores mirins, o filme
publicit ário ainda abusa de recursos fant asiosos, favorecendo a confusão ent re
universo lúdico e realidade e dificult ando ainda mais a pront a e complet a
ident ificação da mensagem pelas crianças.
% *XJD.3RZHU*DPHV


Est a campanha publicit ária foi lançada em 24.7.200911, t endo sido
amplament e veiculada em meio à programação infant il (conforme gravação do
Programa TV Globinho de 16.9.2009 — doc. 5). Apresent a crianças e o famoso
j ogador de t ênis Guga.

10

De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=164
(acesso em 18. 11.2009).
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De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=166
(acesso em 18. 11.2009).
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Ao longo do filme publicit ário, duas crianças est abelecem o seguint e
diálogo:
“ - O Guga é o melhor j ogador de papet ênis do mundo
- E agora o Guga est á procurando um sucessor.
- É, mas para isso alguém t erá que vencê-lo.”
Nest e moment o, o locut or diz: “ Acesse www.papet enisdoguga.com.br e
vej a se você é capaz” , ao que uma das crianças apont a: “ Eu, duvido. ” . Ent ão,
o próprio Guga conclama as crianças a t ent arem o j ogo, que est á disponível
no sit e cit ado: “ Agora eu quero ver quem vai me deixar no chinelo” . Por fim,
o locut or anuncia: “ Coleção Guga 2009: encara qualquer desafio” .
Import a reforçar que o sit e em quest ão apresent a um j ogo: o
papet ênis. As crianças são est imuladas a j ogar, sendo que para t ant o devem
escolher um dos dois modelos disponíveis de papet e. Com isso, o sit e de j ogos
t ravest e-se em verdadeiro espaço para anúncios de produt os, de maneira
camuflada. Para t er acesso ao j ogo, no ent ant o, é preciso cadast rar-se
previament e no sit e.



& 3RZHU5DQJHUV$FWLRQ



Est a campanha publicit ária foi lançada em 18.8.200912, t endo como
principal at rat ivo a dist ribuição de pulseiras com t ema dos personagens Power
Rangers.
Também é prot agonizada por criança e f az alusão a cenas da série
infant il, com o menino int eragindo com lut adores que se assemelham a ninj as,
em múlt iplas sit uações. Ao final, quando o menino abre seu armário e
encont ra os lut adores ali escondidos, o locut or diz: “ A avent ura pode est ar em
qualquer lugar, est ej a preparado” , ao que o pequeno pront ament e reclama:
“ Pô, at é aqui, galera?” . Por fim, o locut or anuncia: “ Chegou a papet e dos
Power Rangers, que vem com a Power Luva com som!” .
Ressalt e-se que, sej a pela referência a personagens licenciados, sej a
pela presença de criança como prot agonist a da peça publicit ária, o comercial
incent iva os pequenos t elespect adores a desej arem o produt o anunciado. Tal
apelo se ref orça pelo fat o de que “ brinde” exclusivo é of ert ado mediant e a
compra do calçado, em pat ent e prát ica abusiva de venda casada.

12

De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=170
(acesso em 18. 11.2009).
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Est a campanha publicit ária f oi lançada em 1.9.200913 e t em como mot e
a personagem Ben 10, prot agonist a de série de desenhos animados bast ant e
famosa ent re as crianças. O comercial t em como figura cent ral uma criança,
que usa a papet e do Ben 10 e realiza diversas at ividades, como correr, j ogar
bola et c. Enquant o realiza t ais ações, um locut or anuncia:
“ Se as 10 horas você é um ser muit o coraj oso,
se às 10 e 1 você é um ser muit o veloz,
às 10 e 2 é um ser aquát ico e
às 10 e 3 um ser invisível, ent ão essa papet e é pra você.
Papet e do Ben 10 — a única que vem com relógio animix!”
Tal qual como t odas as campanhas aqui descrit as, est a t ambém faz uso
de criança-modelo para proporcionar uma pront a ident ificação com a
t elespect adora. Além disso, o comercial induz à f ormação da idéia de que, ao
adquirir o produt o anunciado, t er-se-á a chance de ser muit o veloz, coraj oso
e at é mesmo invisível! Ou sej a, há o incent ivo para a aquisição do bem
anunciado de maneira a que se possa desenvolver est as caract eríst icas.
,,,
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A Represent ada, ao criar, sist emat icament e campanhas publicit árias
dirigidas aos pequenos, cont ribui para compromet er o saudável
desenvolviment o infant il. Isso porque suas ações para a promoção e venda de
produt os não respeit a a peculiar condição em que se encont ra a criança,
abusando de sua credulidade inf ant il e de sua pouco elaborada visão crít ica do
mundo para lhe induzir a desej ar produt os.
O direcionament o da mensagem publicit ária às crianças, conj ugada
à aquisição casada de calçados com diversos produt os com personagens
licenciados, indicam que a empresa busca conquist ar consumidores mirins por
meio de supost os “ brindes” — no caso relógios, luvas ou t iaras — que são
oferecidos mediant e a compra do sapat o, não levando em cont a a peculiar
condição de desenvolviment o infant il, que é marcada pela pat ent e
vulnerabilidade ant e os est rat agemas publicit ários e de market ing em geral. O
que ocorre é que as crianças se encant am com a possibilidade de t er os
“ brindes” ou mesmo de imit ar os modelos-mirins e não percebem t rat ar-se de
est rat égia de market ing.
13
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disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ advert ising/ advert ising_f inal.aspx?advert ising_id=171
(acesso em 18. 11.2009).
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De acordo com o sit e da empresa, os produt os infant is são de
variados modelos e f azem referência a muit as personagens import ant es do
universo infant il. Por exemplo, as papet es do Guga est ão disponíveis em t rês
modelos diferent es, em at é quat ro cores14. A diversidade de cores e modelos
se repet e t ambém nas demais linhas15: Ben 1016, Barbie17, Hello Kit t y18,
Moranguinho19, Power Rangers20. Os comerciais t elevisivo, vale dizer,
explicit am amplament e a diversidade de modelos de calçados, apont ando
para um est ímulo ao consumo excessivo de bens.
Pôde-se ainda const at ar que a Represent ada ut iliza de maneira
reit erada a est rat égia de direcionament o de publicidade a crianças,
conj ugada com promoções, em claro incent ivo ao consumismo infant il.
Reforce-se que os supost os brindes ut ilizados pela empresa são, em geral,
produt os exclusivos e que se report am a personagens licenciados, que cont am
com grande apelo infant il. No ent ant o, direcionar mensagens publicit árias a
crianças const it ui-se em prát ica que cont ribui para inserir os pequenos
precocement e no mundo adult o e a induzi-los a prát icas de consumo
inconseqüent es, conf orme será demonst rado ao longo dest a represent ação.
$SXEOLFLGDGHGLULJLGDDFULDQoDVLQVHUomRSUHFRFHQRPXQGRDGXOWR



At ualment e, é comum que a publicidade dos mais diversos produt os
e serviços — sej am eles infant is ou não — dirij a-se ao público infant il. Esse
direcionament o visa est imular as crianças a solicit ar os produt os anunciados a
seus pais. Essa est rat égia de market ing não ocorre por acaso.
21

2003

Segundo pesquisa da Int erscience (doc. 6) realizada em out ubro de
o poder de influência das crianças na hora das compras chega, hoj e, a
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De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=107
(acesso em 18. 11.2009).
15
A empresa t em vast o cat álogo de calçados com ref erência a personagens famosos
licenciados, t ais quais: Princesas da Disney, Xuxa, Vila Sésamo, ent re out ros. Como não foram
encont radas campanhas publicit árias relat ivas a est as linhas, est as não foram obj et o dest a
Represent ação.
16
De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=129
(acesso em 18. 11.2009).
17
De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=8
(acesso em 18. 11.2009).
18
De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=16
(acesso em 18. 11.2009).
19
De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=45
(acesso em 18. 11.2009).
20
De
acordo
com
inf ormação
disponível
em:
ht t p: / / www.grendene.com. br/ www/ product / product _subcat egory.aspx?prod_line_id=84
(acesso em 18. 11.2009).
21
ht t p:/ / www.int erscience.com.br/ sit e2006/ index.asp
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80% em relação a t udo o que é comprado pela família, desde o aut omóvel do
pai, à cor do vest ido da mãe, passando inclusive pelo próprio imóvel do casal.
O direcionament o de publicidade à infância, com o obj et ivo de inst igá-las a
demandar produt os j unt o a seus pais ref orça-se sobremaneira quando se t rat a
de produt o relacionado à infância — como o caso ora denunciado. Nest as
sit uações, a est rat égia de market ing ut iliza-se, em geral, de art ifícios
alt ament e at rat ivos à infância, como efeit os especiais, personagens caros ao
universo inf ant il e principalment e, apresent ação de crianças of erecendo seus
t est emunhos sobre a ut ilização de um produt o.
A exposição de crianças em comerciais t elevisivos, vale dizer,
possibilit a uma t ot al aproximação e ident ificação com as crianças
t elespect adoras, o que ainda segundo a 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.
Sobre a exploração da imagem infant il como meio para se promover
o consumo ent re os pequenos, ou mesmo para incent ivá-lo perant e os adult os,
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:
´>DV FULDQoDV@ VmR KDELWXDOPHQWH H GHVDYHUJRQKDGDPHQWH XVDGDV
FRPR LQWpUSUHWHV GH GUDPDV HP FRPHUFLDLV

. 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.” 22 (grifos inseridos)
E cont inua o eminent e professor, afirmando que quando crianças
são most radas na t elevisão:
“ VmR UHSUHVHQWDGDV FRPR DGXOWRV HP PLQLDWXUD j PDQHLUD GDV
SLQWXUDV GRV VpFXORV WUH]H H TXDWRU]H. Poderíamos chamar est a
condição de Fenômeno Gary Coleman; com isso quero dizer que um
espect ador at ent o das comédias de cost umes, das novelas ou de
qualquer out ro format o popular da TV not ará que DV FULDQoDV GH
WDLV

SURJUDPDV

QmR

GLIHUHP

VLJQLILFDWLYDPHQWH

HP

VHXV

LQWHUHVVHV QD OLQJXDJHP QDV URXSDV RX QD VH[XDOLGDGH GRV

.” 23 (grifos inseridos)

DGXOWRVGRVPHVPRVSURJUDPDV

22
23

POSTMAN, Neil.
POSTMAN, Neil.

2'HVDSDUHFLPHQWRGD,QIkQFLD
2'HVDSDUHFLPHQWRGD,QIkQFLD
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, Edit ora Graphia, 138.
, Edit ora Graphia, 136.

Acerca do processo de eliminação de diferenças ent re crianças e
adult os, f undament al para a inserção dest as no mundo do consumo, cont ribui
significat ivament e a ent revist a ao 1HZ <RUN 7LPHV dada por DAVID WALSH,
psicólogo e fundador americano do Inst it ut o Nacional de Mídia e Família, que
conclui que “ ninguém duvida que as crianças est ão recebendo cada vez mais
informações cada vez mais cedo, (...) exist indo pouquíssimos filt ros
disponíveis". O result ado, segundo ele, é a ‘ adult ificação da criança’ :
"as crianças t êm acesso à inf ormação, mas não necessariament e t êm
a mat uridade emocional para absorvê-la. As crianças hoj e est ão na
fase da arit mét ica básica em t ermos de mat uridade emocional,
t endo de lidar com f órmulas quadrát icas". 24
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,
considerando-a precocement e consumidora. Para além disso, exploram a
imagem infant il, t ransformando os pequenos em verdadeiros “ promot ores de
vendas” , que espalham not ícias sobre os novos produt os a seus colegas e
insist em j unt o a seus pais para que os adquiram.
Acerca dest a inserção diferenciada da criança na sociedade,
vivenciada em nossa cult ura cont emporânea, 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

HQWUHWHQLPHQWR TXH p RQGH VH ORFDOL]D D PtGLD SDUD FULDQoDV
EXVFDFRQVXPLGRUHV$PtGLDpSDUWHIXQGDPHQWDOGDHQJUHQDJHP
TXH PDQWpP D VRFLHGDGH GH FRQVXPR e D PtGLD TXH QRV ID]
FRQKHFHU FRLVDV TXH QHP VDEtDPRV TXH H[LVWLDP QHFHVVLGDGHV
TXHQmRVDEtDPRVTXHSRVVXtDPRVHYDORUHVHFRVWXPHVGHRXWUDV
IDPtOLDVVRFLHGDGHVHFRQWLQHQWHV

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$VFULDQoDVGHVHMDP
SRVVXLU HVWDV H PXLWDV RXWUDV PHUFDGRULDV D PDLRU SDUWH GHODV
FRQKHFLGDVDWUDYpVGDVRIHUWDVFRQVWDQWHVGDPtGLD

(...)
6mR DV JUDQGHV FRUSRUDo}HV GH PtGLD TXH LQFDQVDYHOPHQWH QRV
ID]HPYHUDVFRLVDVTXHDLQGDQmRWHPRVHTXH´SUHFLVDPRVµWHU
TXH PXLWDV YH]HV HVWmR DR YRODQWH $ FULDQoD WRUQRXVH S~EOLFR
DOYR QmR Vy GD SURJUDPDomR LQIDQWLO PDV GRV DQXQFLDQWHV

$

SDUWLUGHVWDVLJQLILFDWLYDPXGDQoDLQGLYtGXRVTXHSUHFLVDYDPVHU
UHVJXDUGDGRV VH WUDQVIRUPDP HP LQGLYtGXRV TXH SUHFLVDP VHU
SULPRUGLDOPHQWH FRQVXPLGRUHV H DV FULDQoDV SDVVDUDP D WHU
DFHVVR D LQIRUPDo}HV TXH DQWHV HUDP UHVHUYDGDV DRV DGXOWRV RX

24

ht t p:/ / g1.globo.com/ Not icias/ Mundo/ 0,, MUL44227-5602,00.ht ml
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TXHSHORPHQRVSUHFLVDYDPGRFULYRGRVDGXOWRVGDIDPtOLDSDUD
DOFDQoDUHP DV FULDQoDV Est as inf ormações são hoj e ent regues
diret ament e pelas grandes corporações às crianças.
A mídia precisa at ingir diret ament e a criança para que est a sej a
aut ônoma o suficient e para desempenhar o papel de exigir dos
adult os brinquedos no Dia da Criança, por exemplo, pois, sem essa
supost a aut onomia inf ant il, o discurso da mídia “ exij a brinquedos no
dia da criança” ficaria enfraquecido. 25” (grifos inseridos).

E ainda cont inua a pesquisadora, acerca do poder de influência das
crianças na hora das compras:
“ 6mR

FULDQoDV LQIRUPDGDV 6mR FRQVXPLGRUHV $SHVDU GH QmR

H[HUFHUHP

GLUHWDPHQWH

D

FRPSUD

WrP

JUDQGH

SRGHU

GH

LQIOXHQFLDU R TXH VHUi FRQVXPLGR SHOD IDPtOLD H VmR S~EOLFR DOYR
SDUD PLOK}HV GH GyODUHV LQYHVWLGRV PHQVDOPHQWH HP SXEOLFLGDGH

No ent ant o, ao mesmo t empo, são crianças ainda frágeis diant e das
ilusões do mundo midiát ico. Crianças que ainda mist uram realidade
com a realidade t elevisionada e t em grande dificuldade em separar
o que gost am do que não gost am na t elevisão nossa de t odos os
dias. 26” (grifos inseridos)
Assim, muit o embora a criança não sej a dot ada pela lei de
aut onomia suficient e para firmar cont rat os e nem t enha a capacidade de
compreender o carát er venal da publicidade, passa a ser bombardeada por
informações sobre os mais diversos produt os e, deixando-se influenciar pelo
que vê nos anúncios, pede aos pais que adquiram o produt o ou ent ão o f azem
com seu próprio dinheiro, provenient e de ‘ mesada’ of erecida pelos
responsáveis.
Apesar de o Brasil ser palco de grandes desigualdades sociais, é
digno de not a que as crianças, quando recebem dinheiro de seus pais ou
responsáveis invest em em produt os que desej am e que - muit as vezes - não
são pront ament e adquiridos pelos pais. De acordo com a pesquisa realizada
pelo Nickelodeon (doc.7 — p. 3), a média da mesada da criança brasileira é de
R$28,60, o que represent a, em t odo o país, um volume de R$69.237.069,00
por mês!

25

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.
26
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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Confirmando a idéia de que as crianças são um verdadeiro ‘ alvo’
para as agências de market ing, o publicit ário NICOLAS MONTIGNEAUX, sem
nenhum pudor e de f orma bast ant e precisa esclarece que:
“ $VHPSUHVDVDFDEDUDPUHFRQKHFHQGRHVVDUHDOLGDGHHFRQ{PLFD
$WRU HFRQ{PLFR GH SULPHLUD FODVVH D FULDQoD p FRQVLGHUDGD FDGD
YH] PDLV UHVSRQViYHO QRV PHFDQLVPRV GH FRQVXPR
Essa
responsabilidade t em por origem t ambém as fábricas e as empresas
que consideram esse segment o de mercado posit ivo para a
economia. 6HX SRGHU GH FRPSUD p FRQVLGHUiYHO TXHU HVWH VHMD
FRQVHTrQFLD

GLUHWDPHQWH

GR

GLQKHLUR

GD

PHVDGD

TXH

DV

SUySULDV FULDQoDV JHUHQFLDP VHMD LQGLUHWDPHQWH SRU LQWHUPpGLR
GHSHGLGRVDFROKLGRV

(...)
Trat a-se de uma população fort ement e influenciadora, part icipant e
das decisões de compra de produt os e serviços que lhe dizem
respeit o diret ament e ou que fazem part e do conj unt o familiar. A
criança não se cont ent a apenas em escolher os obj et os para seu
próprio uso, ela influencia t ambém o consumo de t oda a família.
Sua influência ult rapassa, de longe, sua própria esfera de consumo.
(...)
$

FULDQoD

p

XWLOL]DGD

LJXDOPHQWH

FDGD

YH]

PDLV

FRPR

LQIOXHQFLDGRUD GH VHXV SDLV QD TXHVWmR GH SURGXWRV TXH QmR OKH

27

VmRGLUHWDPHQWHGHVWLQDGRV

” (grifos inseridos).

Assim, percebe-se que a mídia e em especial a publicidade
comercial dirigida a crianças cont ribui para promover uma mudança radical
nas relações familiares, na medida em que apresent a 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 infant is.
Por mot ivos que variam desde sent iment os de culpa dos pais pela
falt a de at enção que dão a seus filhos at é a aceit ação das vont ades dos
pequenos para que est es parem de ‘ amolar’ , os responsáveis opt am, na
maioria das vezes, por ceder aos desej os dos filhos. Nesse sent ido, pesquisas
como a “ Ninõs mandan!” comprovam que at ualment e, na América Lat ina,
lit eralment e são as crianças quem comandam as compras das famílias
(doc.8) 28.
Com isso, est abelece-se o conflit o familiar, com a desvalorização da
aut oridade dos pais e com o acirrament o dos conflit os, pela incansável
insist ência dos filhos para a aquisição dos produt os anunciados. De maneira
que as crianças não devem ser responsáveis (nem serem est imuladas a assumir
27

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, página 17 e 18.
28
“ Niños Mandan! Cambiando La relación de poder ent re los niños y las madres lat ino
Americanas” , TNS, j ulho de 2007.
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est e papel) por decidir o que consumir ou como consumir produt os. Devem, ao
revés, freqüent ar a escola e brincar, sendo que est a brincadeira não deve ser
condicionada por apelos comerciais.
Além de cont ribuir para f oment ar o est resse f amiliar, o
direcionament o de publicidade para a infância promove ainda a erot ização
precoce e o consumismo, colocando em risco o desenvolviment o saudável dos
pequenos.
Reforce-se ainda que nos t ermos da legislação pát ria, o cuidado com
a criança deve ser prioridade absolut a para a família, para a sociedade e para
o Est ado. Por isso mesmo, por serem pessoas em formação, lhes são
garant idos direit os especiais, próprios da sua condição peculiar. Em razão
disso, não devem ser compelidas a ent rar precocement e no mundo adult o —
nem mesmo como consumidoras — ou ser induzidas a part icipar de relações
comerciais para as quais ainda não est ão apt as.
9DORUHVGLVWRUFLGRVRXPHVPR´GHVYDORUHVµFRQVXPLVPRH
VXSHUYDORUL]DomRGDLPDJHP


O anúncio const ant e de bens de consumo para crianças faz com que
elas desej em cada vez mais produt os, incansavelment e. O consumismo desde
a infância é prej udicial à f ormação dos cidadãos e t raz valores dist orcidos ou
mesmo desvalores, mais ligados ao t er do que ao ser, como se a aquisição
desenfreada de produt os f osse responsável pela felicidade das pessoas.
Sobre a quest ão do que gera a f elicidade, a psiquiat ra nort e
americana SUSAN LINN29 at ent a:
“ No fim das cont as, DV FRLVDV QmR QRV ID]HP IHOL]HV. Em pesquisas
realizadas em t odo o mundo, pesquisadores descobrem que
relacionament os e sat isfação no t rabalho é o que nos t raz mais
felicidade. Não só isso. As pessoas com valores predominant ement e
mat erialist as – aquelas que acredit am que a felicidade est á no
próximo carro, CD, brinquedo ou par de sapat os – são, na verdade,
menos felizes que seus vizinhos. As pessoas que moram em países
onde desast res – nat urais ou de out ra origem – deixaram-na sem
aliment o,
cuidados médicos ou abrigos adequados são
significat ivament e menos f elizes do que aqueles que moram em
países com padrão de vida confort ável; mas os pesquisadores não
encont raram diferenças na f elicidade (colet iva) das pessoas dos
países ricos e as pessoas de países menos ricos cuj as necessidades
básicas são sat isf eit as. (...)
2V YDORUHV PDWHULDLV VmRSUHMXGLFLDLV QmR VRPHQWH SDUD D VD~GH H
IHOLFLGDGH LQGLYLGXDO PDV SDUD R EHPHVWDU GR QRVVR SODQHWD

29

,Q

. Em

Crianças do Consumo – A Infância Roubada, São Paulo, Edit ado pelo Inst it ut o Alana, p.

231.
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princípio, as pessoas com valores primordialment e mat erialist as não
se preocupam com a ecologia e o meio ambient e. Além disso, muit o
freqüent ement e as coisas e as embalagens em que elas vêm usam
recursos nat urais preciosos, são produzidas em fábricas que poluem
o ambient e, e acabam t ornando-se lixo não-biodegradável.” (grifos
inseridos)
No mais, os comerciais muit as vezes — exat ament e como é o caso
dos ora denunciados — incit am as crianças a consumir incansavelment e
diversos produt os, gerando sit uações em que os pequenos só se sent em
inseridos quando possuem os mesmos brinquedos que seus colegas de t urma.
Exemplo crist alino e explícit o dest e apelo desenfreado para que crianças
consumam produt os são os vídeos publicit ários da Represent ada e suas
prát icas comerciais para o mercado infant il, que em geral condicionam a
aquisição de supost os “ brindes” muit o desej ados pelos pequenos — porque
exclusivos e alusivos a personagens licenciados — à compra de produt os de sua
fabricação.
Est e est ímulo ao consumismo desde a t enra infância 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 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.
Em vist a do fat o de que a criança brasileira é uma das que mais
assist e t elevisão no mundo, a inserção de publicidade em meio à programação
infant il é realment e preocupant e. Segundo o IBOPE Media Workst at ion:
“ No ano de 2007, o t empo médio de exposição à TV de crianças das
classes ABCDE é de:
- ent re 04 a 11 anos de idade: 04: 50:11
- ent re 12 a 17 anos de idade: 04: 53:41.”

A criança, expost a durant e horas à mídia, recebe grande quant idade
de inf ormações publicit árias, sendo que rarament e consegue ident ificar t al
mensagem como mero anúncio venal. Assim, a publicidade adent ra as
residências brasileiras, influenciando fort ement e as crianças de t odas as
classes sociais, cont ribuindo para promover o est resse familiar e o
acirrament o das desigualdades sociais.
Acerca da insist ência e agressividade com que as crianças são
impact adas pelas mais diversas f ormas de comunicação mercadológica —
desde comerciais t elevisivos e sit es a produt os e embalagens com personagens
licenciados — é f undament al considerar mais uma vez as palavras da
pesquisadora MONICA MONTEIRO DA COSTA BORUCHOVITCH:
“ Todavia, quant o a não at ribuir dest aque algum a qualquer das
part es na relação, HQWHQGHPRV TXH SHOD IRUoDUHSHWLWLYD GD PtGLD
16

 DSUHVHQWDQGR VHXV SURJUDPDV LQFDQVDYHOPHQWH GLDULDPHQWH DR
ORQJRGHDQRVHDQRVHDWUHODQGRVHXVSHUVRQDJHQVDSURGXWRVGH
FRQVXPRFRPREULQTXHGRVURXSDVPDWHULDOHVFRODUHRTXHPDLV
SXGHU GHVHMDU D PHQWH KXPDQD - a narrat iva t elevisiva possui os
meios para influenciar mais a audiência infant il do que est a com
seus desej os afet á-la. 30” (grifos inseridos).

E ainda prossegue a pesquisadora:
“ Est e pont o de vist a nos t raz para reflexão algumas quest ões
relevant es quant o à represent ação dos adult os apenas como pernas
e uma voz, em geral aut orit ária. Por um lado pode est ar
represent ando a visão do mundo a part ir da alt ura dos olhos de uma
criança, mas a falt a de adult os nos desenhos at uais, ou pelo menos
a falt a de adult os que desempenhem papéis import ant es, parece ser
uma caract eríst ica da programação at ual e poderia est ar reflet indo
uma t endência da sociedade at ual, sociedade na qual as crianças
est ão mais em cont at o com seus pares do que com adult os, ou
ainda, QRV UHPHWHU D FULDQoD LGHDOL]DGD SHOD VRFLHGDGH GH
FRQVXPR H D PtGLD XPD FULDQoD GHPDQGDQWH HVSHFLDOPHQWH
FRPR

FRQVXPLGRUD

FRP

GHVHMRV

D

VHUHP

LPHGLDWDPHQWH

VDWLVIHLWRV GHVHMRV HVWHV FULDGRV H[DWDPHQWH SRU HVVD PHVPD
PtGLD DR DSUHVHQWDU LQFDQVDYHOPHQWH QRYRV SURGXWRV D FDGD
LQWHUYDORFRPHUFLDOGHL[DQGRFODURSDUDVHXS~EOLFRDPHQVDJHP
´YRFr SUHFLVD WHU XPµ UDSLGDPHQWH DEVRUYLGD SHOD DXGLrQFLD

31

LQIDQWLO

” (grifos inseridos).

Nest e cont ext o, int eressant e reproduzir as palavras da advogada e
prof essora de Direit o de Família e de Direit o da Criança e do Adolescent e da
PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“ Nest e sent ido, Herbert de Souza, indagado sobre a publicidade,
observou que, ‘ de um modo geral, ela supõe um recept or
infant ilizado, idiot a. É fundament al mudar a qualidade da
comunicação, não t ant o pela f orma, mas pelo cont eúdo’ . (...) ¶$79
PRVWUD DV PDUDYLOKDV TXH SRGHP VHU FRQVXPLGDV PDV QmR Gi jV
SHVVRDV FRQGLo}HV GH FRPSUD $ IL[DomR DEVROXWD QRV SURGXWRV H
REMHWRV DFDED SRU GHVORFDU DV UHIHUrQFLDV SDUD R PXQGR GDV

30

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 41.
31
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 49.
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FRLVDV H GDV SHVVRDV $ FRLVD RX R SURGXWR p R DEVROXWR· O aut or
ainda conclui: ‘ a t elevisão, o vídeo, o cinema, o j ornal e a revist a
predominam como mídia de imagem. A criança, como o adult o, é
at raída pelo visual. A comunicação diret a e escrit a vem por últ imo,
infelizment e. (...) Todas as classes são afet adas pela mídia e cada
uma responde segundo sua própria cult ura’ . 32”

Para além do est ímulo ao consumismo, a comunicação
mercadológica desenvolvida promove t ambém a supervalorização da imagem,
cont ribuindo para foment ar valores dist orcidos, em que a imagem pessoal,
const ruída a part ir de bens de consumo, é supervalorizada em det riment o do
ser. Tal ocorre not adament e na publicidade que se ut iliza da imagem da
boneca Barbie e da Hello Kit t y.
33



Sabe-se que a boneca Barbie represent a um modelo de est ét ica,
um padrão de beleza a ser seguido. Ela est abelece, de alguma forma, um
det erminado padrão de beleza (loura, magra et c.) e vive em ambient es de
glamour e requint e, o que se t orna um import ant e ref erencial para a criança
que t em cont at o com est a personagem, especialment e quando é
exaust ivament e anunciado, com a conj ugação de diversas est rat égias de
promoção, sej a por meio de licenciament os — como no caso ora denunciado —
, sej a por meio dos calçados da linha Barbie.
Toda a comunicação mercadológica desenvolvida pela empresa
abusa dest a imagem para promover seus produt os, cont ribuindo para difundir
est e padrão de beleza como o universalment e desej ado.
As crianças ret rat adas no comercial at uam em clara referência à
boneca Barbie, como que t razendo para a realidade o mundo onírico e
fant asioso da boneca, realizando comport ament os que seriam esperados da
personagem — como arrumar-se, escolher roupas dent re as diversas opções de
um guarda-roupa replet o de vest iment as e calçados, comport ament os est es
que podem ser verificados no próprio sit e de Barbie: ht t p:/ / br. barbie.com/ 


Além disso, as crianças-modelo represent am, em verdade, a
conquist a de um grande sonho de muit as crianças brasileiras. Est a profissão
povoa o imaginário das crianças como uma alt ernat iva rápida para o sucesso e
a fama, sendo que a modelo mirim goza de cert a popularidade e sua posição
social é almej ada por muit as crianças.
Assim, o comercial, ao apresent ar crianças que são consideradas
“ personalidades” , incent iva est e sonho de ser modelo e promove um produt o
que f oi “ avalizado” pelas modelos que o represent am. Com isso, a mensagem
t ransmit ida pelo comercial t em grande penet ração social porque crianças se
animam e desej am imit ar as pequenas modelos.
32

Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a
int erdisciplinar – 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, página 768.
33
Os produt os da linha Barbie t êm grande apelo ao universo infant il, sendo que a boneca é
um verdadeiro ícone e obj et o de desej o dest e público. A linha de produt os Barbie pode ser
consult ada em: ht t p:/ / br.barbie.com/ (acesso em 18.11.2009).
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Nest e cont ext o, é de se chamar a at enção para isso, pois rest a clara
a mensagem que o vídeo publicit ário t ransmit e, acerca dos valores da vida, no
sent ido de que “ o t er vale mais que o ser” . Ter um guarda roupa replet o de
roupas e um armário cheio de sapat os, inclusive com vários modelos
semelhant es, alt erando-se apenas a cor, induz de forma pouco sut il a idéia de
que possuir est es bens é fat or det erminant e para a inserção social. Transmit e
a idéia de que a criança, para ser considerada um indivíduo part icipant e da
sociedade e t er “ sucesso” , como obt eve a modelo mirim, deverá consumir
diversos produt os.
Definit ivament e as t emát icas apresent adas nos comerciais
direcionados a meninas, das linhas Hello Kit t y, Barbie e Moranguinho —
aparência, est ilo, moda — não são preocupações t ípicas da infância e induzilas por meio de mensagens publicit árias, apenas para promover a fidelização
de uma marca e incent ivar o consumo não é ét ico e nem legal. Ao revés,
veicular mensagens comerciais como as t ais levam apenas a efeit os
indesej áveis como a erot ização precoce, supressão de uma inf ância que preze
o desenvolviment o int egral, est resse f amiliar, dent re out ros.
Ant e a t udo isso, rest a claro que int roduzir uma criança nesse
ambient e, ant ecipando preocupações com a aparência, empurrando-as para o
mercado de t rabalho ant es de t erem idade suficient e para t ant o, e seduzindoas para o consumo de bens e valores cont est áveis não configura prát ica ét ica
e legal de empresas como a Represent ada. Os comerciais veiculados pela
anunciant e const it uem verdadeira afront a à legislação pát ria e promovem
valores dist orcidos desde a inf ância, mot ivo pelo qual não devem mais ser
exibidos, sendo que os calçados t ambém não devem mais ser promovidos da
forma como vêm sendo, com produt os exclusivos para at rair o público infant il,
que não são vendidos separadament e. É dizer, é preciso alt erar
consideravelment e as prát icas de market ing da Represent ada, de maneira a
que as mensagens publicit árias deixem de se direcionar às crianças para se
comunicarem diret ament e com os pais.
Para os meninos, o que se invoca são t emas relacionados à força,
coragem, agilidade. Por isso a referência a personagens que podem
represent ar heróis para est as crianças, como o Ben 10, os Power Rangers ou
mesmo o Guga. Ao conect ar o consumo dos bens anunciados com as façanhas
realizadas por t ais personagens, induz-se as crianças a pensar que a aquisição
dos produt os as t ornarão t ão ágeis ou coraj osas como os ídolos. Há, port ant o,
um ref orço aos est ereót ipos t radicionais de gênero, reforçando papéis que
homens e mulheres devem assumir na sociedade.
É t ambém import ant e explicit ar que est as est rat égias de
comunicação mercadológica da empresa não são sequer percebidas pelas
crianças, na medida em que os pequenos não diferem cont eúdo t elevisivo e
mensagem comercial, acredit ando, port ant o, que será possível se t ornar uma
“ celebridade” ou um super-herói mediant e o consumo dos produt os
anunciados.
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O fat o de que as crianças t êm ext rema dificuldade em compreender
o carát er persuasivo da mensagem publicit ária se comprova pelo
posicionament o de grandes mest res do desenvolviment o infant il. De acordo
com o emérit o professor de psicologia da Universidade de São Paulo, YVES DE
LA TAILLE, em parecer elaborado acerca da percepção da publicidade pelas
crianças, em consult a formulada ao Conselho Federal de Psicologia, informa
que34 (doc. 9):
“ 1mR WHQGR DV FULDQoDV GH DWp  DQRV FRQVWUXtGR DLQGD WRGDV DV
IHUUDPHQWDV LQWHOHFWXDLV TXH OKHV SHUPLWLUi FRPSUHHQGHU R UHDO,
not adament e quando esse é apresent ado at ravés de represent ações
simbólicas (fala, imagens), a publicidade t em maior possibilidade de
induzir ao erro e à ilusão. (...) é cert o que cert as propagandas
podem enganar as crianças, vendendo-lhes gat o por lebre, e ist o
sem ment ir, mas apresent ando discursos e imagens que não poderão
ser passados pelo crivo da crít ica.”
(...)
“ $V FULDQoDV não t êm, os adolescent es não t êm a mesma
capacidade de resist ência ment al e de compreensão da realidade
que um adult o e, port ant o, QmR HVWmR FRP FRQGLo}HV GH HQIUHQWDU
FRP LJXDOGDGH GH IRUoD D SUHVVmR H[HUFLGD SHOD SXEOLFLGDGH QR
TXH VH UHIHUH j TXHVWmR GR FRQVXPR

. A lut a é t ot alment e

desigual.” (grifos inseridos)
Com isso, inf ere-se que t oda a est rat égia de comunicação
mercadológica foi pensada para at ingir as crianças e induzir o consumo sem
que est a mensagem pudesse ser decifrada e ident ificada pelos pequenos; fat o
que t orna t al condut a revest ida de abusividade e conseqüent e ilegalidade, nos
t ermos da legislação em vigor.

,9

)XQGDPHQWDomR-XUtGLFD

$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 prot eção int egral. Segundo a advogada
e prof essora de Direit o de Família e de Direit o da Criança e do Adolescent e da
PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA35:
“ Como ‘ pessoas em condição peculiar de desenvolviment o’ , segundo
Ant ônio Carlos Gomes da Cost a, ‘ elas desfrut am de t odos os direit os
34

Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘ A Publicidade
Dirigida ao Público Inf ant il – Considerações Psicológicas’ .
35
Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a int erdisciplinar
– 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, página 25.
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dos adult os e que sej am aplicáveis à sua idade e ainda t êm direit os
especiais decorrent es do fat o de:
-Não t erem acesso ao conheciment o pleno de seus direit os;
- Não t erem at ingido condições de defender seus direit os frent e às
omissões e t ransgressões capazes de violá-los;
- Não cont am com meios próprios para arcar com a sat isfação de
suas necessidades básicas;
- Não podem responder pelo cumpriment o das leis e deveres e
obrigações inerent es à cidadania da mesma forma que o adult o, por
se t rat ar de seres em pleno desenvolviment o físico, cognit ivo,
emocional e sociocult ural.”
Assim, por cont a da especial fase de desenvolviment o biopsicológico 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 TAVARES36, 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 ´OHJDOPHQWH SUHVXPLGRV KLSRVVXILFLHQWHV WLWXODUHV GD
SURWHomRLQWHJUDOHSULRULWiULDµ (grifos inseridos).
Em semelhant e sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E
BENJAMIN37 assevera:
“ A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou
merament e circunst ancial. O Código, no seu esf orço enumerat ivo,
mencionou expressament e a prot eção especial que merece a
criança cont ra os abusos publicit ários.
O Código menciona, expressament e, a quest ão da publicidade que
envolva a criança como uma daquelas a merecer at enção especial. e
HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GHVVD YXOQHUDELOLGDGH H[DFHUEDGD

que alguns parâmet ros especiais devem
KLSRVVXILFLrQFLD HQWmR
ser t raçados.” (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

36

,Q

37

,Q

(grifos inseridos).

Direit o da Infância e da Juvent ude, Belo Horizont e, Edit ora Del Rey, 2001, p. 32.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor coment ado pelos Aut ores do Ant eproj et o, São
Paulo, Edit ora Forense, pp. 299-300.
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Acerca da maior vulnerabilidade da criança ant e a mensagem
publicit ária, o Conselho Federal de Psicologia, 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
forma38:
“ Aut onomia int elect ual e moral é const ruída paulat inament e.

e

SUHFLVR HVSHUDU HP PpGLD D LGDGH GRV  DQRV SDUD TXH R
LQGLYtGXR SRVVXD 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[LVWH D WHQGrQFLD GH D FULDQoD MXOJDU TXH DTXLOR
TXH PRVWUDP p UHDOPHQWH FRPR p H TXH DTXLOR TXH GL]HP VHU

VHQVDFLRQDO

QHFHVViULR

GH

YDORU

UHDOPHQWH

WHP

HVVDV

TXDOLGDGHV

.” (grifos inseridos)

Por se aproveit ar 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 sua
possibilidade de escolha, subst it uindo seus desej os espont âneos por apelos de
mercado e cont ribuindo para que as brincadeiras das crianças est ej am sempre
condicionadas aos produt os, colocando-se em risco o desenvolviment o da
criat ividade.
Acerca da rest rição da liberdade de escolha da criança pelos
imperat ivos publicit ários, é válido reproduzir as palavras do psiquiat ra e
est udioso do t ema DAVID LÉO LEVISKY:
“ Há um t ipo de publicidade que t ende a mecanizar o público,
seduzindo, impondo, iludindo, persuadindo, condicionando, para
influir no poder de compra do consumidor, fazendo com que ele
perca a noção e a selet ividade de seus próprios desej os. Essa
espécie de indução inconscient e ao consumo, quando incessant e e
descont rolada, pode t razer graves conseqüências à formação da
criança. Isso af et a sua capacidade de escolha; o espaço int erno se
t orna cont rolado pelos est ímulos ext ernos e não pelas
manifest ações aut ênt icas e espont âneas da pessoa39.”

38

Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 08/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
A mídia – int erf erências no aparelho psíquico. ,Q Adolescência – pelos caminhos da
violência: a psicanálise na prát ica social. Ed. Casa do Psicólogo. São Paulo, SP, 1998, página
146.
39
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3URLELomRGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDjFULDQoD

No Brasil publicidade dirigida ao público infant il é ilegal. Pela
int erpret ação sist emát ica da Const it uição Federal, do Est at ut o da Criança e
do Adolescent e, da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças e do
Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que a publicidade dirigida ao
público infant il j á é proibida, mesmo que na prát ica ainda sej am encont rados
diversos anúncios volt ados para esse público.
Ent endiment o t al que vem sendo sediment ado pela dout rina, como
bem pont ua o prof essor VIDAL SERRANO JUNIOR (doc.10):
“ Dest art e, o Código de Defesa do Consumidor, ao t achar de abusiva
a publicidade que se aproveit a da deficiência de j ulgament o da
criança, nada mais faz do que expressar a vont ade do const it uint e,
de reconhecê-la como ser humano em desenvolviment o e, port ant o,
demandat ária de especial prot eção.
Em conclusão, ent endemos que o Código de Defesa do Consumidor,
em ressonância à dout rina da prot eção int egral, incorporada pelo
art . 227 da CF, proscreveu publicidade comercial dirigida ao público
infant il. 40”
De fat o, a Const it uição Federal, ao inst it uir os direit os e garant ias
fundament 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 arrolar 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 f amília,
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 à sua
int egridade inclusive com relação aos seus valores, nos art igos 4º, 5º, 6º, 7º,
17, 18, 53, dent re out ros.
Merece dest aque o art igo 4º do ECA, que em absolut a consonância
com o art igo 227 da Const it uição Federal, det ermina:


40
SERRANO, Vidal Junior. A publicidade comercial dirigida ao público infant il. In Const it uição
Federal: Avanços, Cont ribuições e Modificações no Processo Democrát ico Brasileiro. Edit ora
Revist a dos Tribunais, 2008, p. 846.
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“ É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absolut a prioridade, a efet ivação dos
direit os referent es à vida, à saúde, à aliment ação, à educação, ao
esport e, ao lazer, à profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao
respeit o, à liberdade e à convivência familiar e comunit ária. ”
Repisando a idéia expressa no art igo 227 do t ext o const it ucional de
que a prot eção da infância e adolescência é responsabilidade colet iva e
compart ilhada pela família, sociedade e Est ado, est e art igo 4º deixa claro que
nenhum dest es ent es, nominalment e ident ificados e dest inados como
guardiões da infância e adolescência, podem se escusar de at uar para a
garant ia da prot eção int egral a t odas as crianças e adolescent es. De acordo
com DALMO DE ABREU DALLARI:
“ (...) são igualment e responsáveis pela criança a família, a
sociedade e o Est ado, não cabendo a qualquer dessas ent idades
assumir com exclusividade as t aref as, nem ficando alguma delas
isent a de responsabilidade. 41”
E no mesmo sent ido cont inua o eminent e j urist a:
“ Essa exigência [de se of erecer cuidados especiais à infância e
adolescência] t ambém se aplica à família, à comunidade, e à
sociedade. Cada uma dessas ent idades, no âmbit o de suas
respect ivas at ribuições e no uso de seus recursos, est á legalment e
obrigada a colocar ent re seus obj et ivos preferenciais o cuidado das
crianças e dos adolescent es. A prioridade aí previst a t em um
obj et ivo prát ico, que é a concret ização de direit os enumerados no
próprio art . 4 do Est at ut o, e que são os seguint es: direit o à vida, à
saúde, à aliment ação, à educação, ao esport e, ao lazer, à
profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao respeit o, à liberdade e
à convivência familiar e comunit ária. 42”
Nest e cenário, é import ant e lembrar que essa responsabilidade
direcionada à sociedade envolve obrigações posit ivas e negat ivas, vale dizer,
envolve o dever da sociedade de agir efet ivament e para evit ar danos e
prej uízos à infância e ao saudável desenvolviment o de pessoas com idade
ent re zero e dezoit o anos e t ambém o dever de se abst er de prat icar at os que
possam lesionar t ão relevant e bem j urídico que é a própria prot eção int egral.
Assim, é import ant e pensar na at uação das agências de publicidade e
anunciant es que, enquant o ent idades privadas int egrant es da sociedade t êm o
mesmo dever de promover a prot eção int egral e de se abst erem de realizar
ações que venham ofender est e princípio.

41

Cury, Munir (coordenador) Est at ut o da Criança e do Adolescent e Coment ado. Coment ários
j urídicos e sociais. Edit ora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 37.
42
Cury, Munir (coordenador) Est at ut o da Criança e do Adolescent e Coment ado. Coment ários
j urídicos e sociais. Edit ora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 41.
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Ainda sobre o t ema, o art igo 71 do Est at ut o garant e às crianças e
adolescent es o pleno acesso à informação, à cult ura e out ros produt os e
serviços que est ej am adequados à sua idade e à sua condição de pessoa em
especial processo de desenvolviment o. Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“ Declara ainda o art . 71, ECA o direit o da criança e do adolescent e
a informação, cult ura, lazer, esport es, diversões, espet áculos,
produt os e serviços que respeit em sua condição peculiar de pessoa
em desenvolviment o. A prevenção, porém, não se esgot a nas
circunst âncias previst as no art . 71, ECA. Admit iu o legislador
est at ut ário que out ras medidas de prevenção geral e especiais
fossem adot adas, desde que não cont rariassem os princípios da Lei
nº 8.069/ 90.
(...)
A prevenção indicada nos art s. 70 a 73, ECA é caract erizada como
prevenção primária, ao det erminar no art . 701, ECA que é dever de
t odos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direit os da
criança e do adolescent e. 43”
Por fim, o art igo 76 do Est at ut o prevê algumas normas a serem
seguidas pelas emissoras de rádio e t elevisão no t ocant e à programação que
veiculam, a fim de que dêem pref erência a finalidades educat ivas, art íst icas,
cult urais e informat ivas que respeit em os valores ét icos e sociais da pessoa e
da família; sem, no ent ant o, abordar a quest ão da publicidade dirigida ao
público infant il.
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
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.
Como bem nos apont a TÂNIA DA SILVA PEREIRA acerca da prot eção
do melhor int eresse da criança:
“ O Brasil incorporou, em carát er definit ivo, o princípio do ‘ melhor
int eresse da criança’ em seu sist ema j urídico e, sobret udo, t em
represent ado um nort eador import ant e para a modificação das
legislações int ernas no que concerne à prot eção da infância em
nosso cont inent e. 44”
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 infância e adolescência e de
43

Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a int erdisciplinar
– 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 760 e 761.
44
O princípio do “ melhor int eresse da criança” : da t eoria à prát ica. Pereira, Tania da Silva .
Disponível
para
download
em:
ht t p:/ / www.gont ij ofamilia. adv.br/ novo/ art igos_pdf/ Tania_da_Silva_Pereira/ MelhorInt eresse.pdf (acessado em
24.3.2008).
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desenvolviment o de ações do poder público e privado, o at endiment o a t odos
os seus direit os f undament 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 f eliz, livre de
violências e opressões — aí incluídas as diversas formas de exploração
econômica — conf orme preconiza o t ext o const it ucional, o ECA e a Convenção
das Nações Unidas sobre os Direit os da Criança.
Aliás, import ant e se f az lembrar que a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direit os das Crianças45 é o document o de direit os humanos mais bem
aceit o no mundo, t endo sido aprovada por unanimidade na Assembléia da ONU
de 20 de novembro de 1989 e rat ificada por quase t odos os países do planet a
(só não a rat ificaram os Est ados Unidos da América e a Somália). Em razão
disso, suas disposições assumem papel de consenso int ernacional acerca dos
direit os e garant ias dest inados a crianças e adolescent es.
Est e document o foi int ernalizado no Brasil por meio do Decret o no
99.710, de 21 de novembro de 1990 e por isso int egra o ordenament o j urídico
brasileiro, t endo as suas disposições ao menos hierarquia de lei ordinária. Est a
convenção t ambém det ermina que o t rat ament o j urídico dispensado a
crianças e adolescent es sej a balizado pelos parâmet ros de direit os humanos e
nort eadores da prot eção int egral. Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“ A Convenção consagra a ‘ Dout rina Jurídica da Prot eção Int egral’ ,
ou sej a, que os direit os inerent es a t odas as crianças e adolescent es
possuem caract eríst icas específicas devido à peculiar condição de
pessoas em vias de desenvolviment o em que se encont ram, e que as
polít icas básicas volt adas para a j uvent ude devem agir de forma
int egrada ent re a f amília, a sociedade e o Est ado.
Recomenda que a infância deverá ser considerada prioridade
imediat a e absolut a, necessit ando de consideração especial,
devendo sua prot eção sobrepor-se às medidas de aj ust es
econômicos, sendo universalment e salvaguardados os seus direit os
fundament ais.
Reafirma, t ambém, conf orme o SULQFtSLR GR PHOKRU LQWHUHVVH GD
FULDQoD, que é dever dos pais e responsáveis garant ir às crianças
prot eção e cuidados especiais e na falt a dest es é obrigação do
Est ado assegurar que inst it uições e serviços de at endiment o o
façam. 46”

45

A Convenção da ONU Sobre as Crianças considera “ criança” como t odo ser humano com
idade ent re 0 e 18 anos.
46
Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a int erdisciplinar
– 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 22.
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Especificament e no que se refere à t emát ica de crianças e meios de
comunicações merecem dest aque os art igos 17 e 31, conforme abaixo
reproduzidos:
“ Art igo 17 – Os Est ados-part e reconhecem a import ant e função
exercida pelos meios de comunicação de massa e assegurarão que a
criança t enha acesso às informações e dados de diversas f ont es
nacionais e int ernacionais, especialment e os volt ados à promoção
de seu bem-est ar social, espirit ual e moral e saúde física e ment al.
Pára est e fim, os Est ados-part e:
a) encoraj arão os meios de comunicação a difundir informações e
dados de benefício social e cult ural à criança e em conf ormidade
com o espírit o do art igo 29;
b) promoverão a cooperação int ernacional na produção,
int ercâmbio e na difusão de t ais inf ormações e dados de diversas
font es cult urais, nacionais e int ernacionais;
c) encoraj arão a produção e difusão de livros para criança;
d) incent ivarão os órgãos de comunicação a t er part icularment e em
cont a as necessidades lingüíst icas da criança que pert encer a uma
minoria ou que for indígena;
e) promoverão o desenvolviment o de diret rizes apropriadas à
prot eção da criança cont ra inf ormações e dados prej udiciais ao seu
bem-est ar, levando em cont a as disposições dos art igos 13 e 18.
Art . 31 –1. Os Est ados-part e reconhecem o direit o da criança de
est ar prot egida cont ra a exploração econômica e cont ra o
desempenho de qualquer t rabalho que possa ser perigoso ou
int erf erir em sua educação, ou sej a nocivo para saúde ou para seu
desenvolviment o físico, ment al, espirit ual, moral ou social.”
Assim, reforçam-se as percepções de que 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 inf elizment e ocorre quando da inserção de
publicidade a elas dirigidas em meio à programação inf ant il.
É import ant e frisar que a publicidade não se insere no direit o à
informação de que são t it ulares t odas as crianças, vist o que publicidade é um
apelo comercial com o int uit o de promover o consumo e não a disseminação
de informações.
Sobre o t ema, vale indicar t recho do Coment ário Geral n. 1,
parágrafo 21, do Comit ê das Nações Unidas ligado à Convenção Sobre os
Direit os da Criança:
“ A mídia, amplament e definida, t ambém t em um papel cent ral a
desempenhar t ant o na promoção dos valores e obj et ivos
est abelecidos no art igo 29 (1) como assegurando que suas
at ividades não prej udicarão esf orços de out ros na promoção dest es
obj et ivos. Os governos são obrigados pela Convenção, de acordo
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com o art igo 17 (a), a adot ar t odas as medidas para encoraj ar a
mídia de massa a disseminar informações e mat eriais que
beneficiem a criança social e cult uralment e. 47”
Em que pese a responsabilidade dos pais na det erminação de horas
a que a criança est á expost a à Televisão, é import ant e frisar que a t ut ela da
infância é encargo compart ilhado por t odos: pais, comunidade, sociedade e
Est ado, em uma verdadeira rede de prot eção. Esse ent endiment o é endossado
pelo Comit ê das Nações Unidas para os Direit os da Criança:
“ O Comit ê enfat iza que os Est ados-part es da Convenção t êm a
obrigação legal de respeit ar e garant ir os direit os das crianças como
est abelecidos na Convenção, o que inclui a obrigação de assegurar
que provedores de serviços não-est at ais aj am em conf ormidade
com seus disposit ivos, port ant o, criando indiret ament e obrigações
para est es at ores. 48”
Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direit os da
Criança é clara ao expor em seu Art igo 3°:
“ 1. 7RGDV DV Do}HV UHODWLYDV jV FULDQoDV, levadas a efeit o por
inst it uições públicas ou privadas de bem est ar social, t ribunais,
aut oridades administ rat ivas ou orgãos legislat ivos, GHYHP
FRQVLGHUDUSULPRUGLDOPHQWHRPDLRULQWHUHVVHGDFULDQoD

2. Os

(VWDGRV 3DUWHV VH FRPSURPHWHP D DVVHJXUDU j FULDQoD D

SURWHomR H R FXLGDGR TXH VHMDP QHFHVViULRV DR VHX EHP HVWDU

,
levando em consideração os direit os e deveres de seus pais, t ut ores
ou out ras pessoas responsáveis por ela perant e a lei e, com essa
finalidade, t omarão t odas as medidas legislat ivas e administ rat ivas
adequadas.
3.

2V (VWDGRV 3DUWHV VH FHUWLILFDUmR GH TXH DV LQVWLWXLo}HV RV

VHUYLoRV H RV HVWDEHOHFLPHQWRV HQFDUUHJDGRV GR FXLGDGR RX GD
SURWHomR GDV FULDQoDV FXPSUDP RV SDGU}HV HVWDEHOHFLGRV

pelas
aut oridades compet ent es, especialment e no que diz respeit o à
segurança e à saúde das crianças, ao número e à compet ência de
seu pessoal e à exist ência de supervisão adequada.” (grifos
inseridos)

Em seu art igo 13° t ambém afirma que “ $ FULDQoD WHUi GLUHLWR j
” , incluindo o da liberdade de procurar e receber
informações. No ent ant o, t ambém prevê, visando prot eger a criança, que ´2
H[HUFtFLRGHWDOGLUHLWRSRGHUiHVWDUVXMHLWRDGHWHUPLQDGDVUHVWULo}HVµ.
OLEHUGDGH GH H[SUHVVmR

47

De
geral
48
De
geral

acordo com: Código de direit o int ernacional dos direit os humanos anot ado/ coordenação
Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Edit ora, 2008, página 336.
acordo com: Código de direit o int ernacional dos direit os humanos anot ado/ coordenação
Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Edit ora, 2008, página 318.
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Mas nem o Est at ut o da Criança e do Adolescent e e nem a Convenção
da ONU disciplinam a publicidade de forma específica. Em cont rapart ida, a
Const it uição Federal expressament e em seu art igo 5º, inciso XXXII, delega a
prot eção ao consumidor à lei própria, no caso o Código de Defesa do
Consumidor.
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.
Ao t rat ar do t ema e especialment e do art . 37 do Código de Defesa
do Consumidor, a edição n° 115 de out ubro 2007 da Revist a do IDEC – Inst it ut o
de Defesa do Consumidor é cont undent e:
“ O Art igo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro
que é proibida t oda publicidade enganosa que (...) se aproveit e da
GHILFLrQFLD GH MXOJDPHQWR H H[SHULrQFLD GD FULDQoD. Ant es dos 10
anos, poucas conseguem ent ender que a publicidade não faz part e
do programa t elevisivo e t em como obj et ivo convencer o
t elespect ador a consumir. Dessa f orma, FRPHUFLDLV GHVWLQDGRV D
HVVH S~EOLFR VmR QDWXUDOPHQWH DEXVLYRV H GHYHULDP VHU SURLELGRV
GHIDWR

.” (grifos inseridos)

Esse é o grande problema da publicidade volt ada ao público infant il
no país — que a t orna int rinsecament e carregada de abusividade e ilegalidade,
porquant o o market ing inf ant il se vale, para seu sucesso, ou sej a, para
conseguir vender os produt os que anuncia e at rair a at enção desse público
alvo, j ust ament e da deficiência de j ulgament o e experiência da criança.
Confirmando o ent endiment o de que a publicidade dirigida à criança é
abusiva, int eressant e é observar as palavras de ANTÔNIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN49:
“ A noção de que o consumidor é soberano no mercado e que a
publicidade nada mais represent a que um auxílio no seu processo
decisório racional, simplesment e não se aplica às FULDQoDV MRYHQV
GHPDLV SDUD FRPSUHHQGHUHP R FDUiWHU QHFHVVDULDPHQWH SDUFLDO
GD

PHQVDJHP

SXEOLFLWiULD

(P

FRQVHTrQFLD

TXDOTXHU

SXEOLFLGDGH GLULJLGD j FULDQoD DEDL[R GH XPD FHUWD LGDGH QmR
GHL[DGHWHUXPHQRUPHSRWHQFLDODEXVLYR

” (grifos inseridos)

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

49

,Q Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 6ª ediçã o, Edit ora Forense Universit ária, pp.
299-300.
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palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES50,
S~EOLFDRXQmRppWLFDRXpRSUHVVLYDRXLQHVFUXSXORVDµ.

´RIHQGH D RUGHP

Com relação a essa abusividade, cumpre ressalt ar que a mensagem
publicit ária induz j ust ament e a formação de valores dist orcidos, mot ivo que
t orna est a est rat égia de comunicação mercadológica ant iét ica, inescrupulosa
e ofensiva à ordem pública.
Nos dizeres de VIDAL SERRANO JUNIOR, o fat o de a publicidade se
dirigir aos pequenos j á a t orna abusiva:
“ Post o o carát er persuasivo da publicidade e, a depender do est ágio
de desenvolviment o da criança, a impossibilidade de capt ar
event uais cont eúdos informat ivos, quer nos parecer que a
publicidade comercial dirigida ao público infant il est ej a, ainda uma
vez, fadada ao j uízo de ilegalidade.
Com efeit o, se não pode capt ar event ual cont eúdo inf ormat ivo e
não t em as defesas emocionais suficient ement e f ormadas para
perceber os influxos de cont eúdos persuasivos, prat icament e em
t odas as sit uações, a publicidade comercial dirigida a crianças
est ará a se configurar como abusiva e, port ant o, ilegal. 51”
Tem-se, port ant o, que a publicidade que se dirige 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 perant e as relações de
consumo — incapaz não só de compreender e se defender de t ais art imanhas,
mas mesmo de prat icar — inclusive por f orça legal – os at os da vida civil,
como, por exemplo, f irmar cont rat os de compra e venda52. Ent ende-se que
est es adolescent es, at é os 16 anos, não possuem capacidade civil para se
aut o-det erminarem em uma relação cont rat ual.
Vale dizer que, at é est a idade, as crianças e os adolescent es
t ambém não est ão aut orizados a t rabalhar, salvo na condição de aprendiz, a
part ir dos 14 anos53. Assim, não t êm ou não devem t er acesso ao mercado de
t rabalho e por isso mesmo não devem est ar no comando das decisões de
compra, at o marcado necessariament e pela onerosidade financeira. Ora, se às
crianças é vedado t rabalhar e firmar cont rat os e se elas est ão sempre sob a
guarda de seus pais ou responsáveis legais, rest a claro que o anúncio dos
50

,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.
51
SERRANO, Vidal Junior. A publicidade comercial dirigida ao público infant il. In Const it uição
Federal: Avanços, Cont ribuições e Modificações no Processo Democrát ico Brasileiro. Edit ora
Revist a dos Tribunais, 2008, p. 846.
52
Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:
´$UW6mRDEVROXWDPHQWHLQFDSD]HVGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
,²RVPHQRUHVGHGH]HVVHLVDQRV  µ

.
De acordo com o art igo 7º, XXXIII da Const it uição Federal: “ (...) XXXIII - proibição de
t rabalho not urno, perigoso ou insalubre a menores de dezoit o e de qualquer t rabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a part ir de quat orze anos;
(Redação dada pela Emenda Const it ucional nº 20, de 1998)”
53
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produt os que consomem devem ser adquiridos por est es responsáveis legais.
Dirigir uma mensagem publicit ária a uma pessoa que não deve ser responsável
pela escolha dos produt os a serem consumidos, sabendo-se que est a pessoa é
mais vulnerável e mais facilment e impact ada, é de f at o um at ent ado à
infância.
Est a condição de maior vulnerabilidade social, no ent ant o, não
significa que est a pessoa t enha menos direit os, mas ao cont rário, a Lei lhe
garant e mais prot eções exat ament e para preservar est a fragilidade
t emporária da criança. Segundo a j á cit ada advogada e prof essora de Direit o
de Família e de Direit o da Criança e do Adolescent e da PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA
DA SILVA PEREIRA:
“ O Direit o Civil Brasileiro refere-se ao inst it ut o da ‘ Personalidade
Jurídica’ ou ‘ Capacidade de Direit o’ como ‘ apt idão genérica para
adquirir direit os e cont rair obrigações’ , dist inguindo-a da
‘ Capacidade de Fat o’ ou ‘ Capacidade de exercício’ , como ‘ apt idão
para ut ilizá-los e exercê-los por si mesmo’ . Considera o mesmo
aut or [Caio Mário da Silva Pereira] que ‘ a capacidade de direit o, de
gozo ou de aquisição não pode ser recusada ao indivíduo sob pena
de desprovê-lo da personalidade. Por isso dizemos que t odo homem
é dela dot ado, em princípio’ . (...) ‘ Aos indivíduos, às vezes, falt am
requisit os mat eriais para dirigirem-se com aut onomia no mundo
civil. Embora não lhes negue a ordem j urídica a capacidade de gozo
ou de aquisição, recusa-lhes a aut odet erminação, int erdizendo-lhes
o exercício dos direit os, pessoal e diret ament e porém, condicionado
sempre à int ervenção de uma out ra pessoa que o represent a ou
assist e’ .
(...) Segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘ diant e da inexperiência,
do incomplet o desenvolviment o das f aculdades int elect uais, a
facilidade de se deixar influenciar por out rem, a falt a de
aut odet erminação ou de aut o-orient ação impõem a complet a
abolição da capacidade de ação’ . 54”
Assim, é preciso que a criança sej a preservada da maciça influência
publicit ária 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. E essa prot eção deve ser ainda
mais int ensa quando verificado que uma mensagem publicit ária passa valores
cont est áveis, desencadeando efeit os como a “ adult ização” das crianças, a
erot ização precoce, a difusão de valores consumist as, o desenvolviment o de
problemas de aut o-est ima, dent re out ros.
Mas não é apenas isso. Um dos princípios fundament ais que rege 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
54
Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a
int erdisciplinar – 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 127 e
128.
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Consumidor,

´D

SXEOLFLGDGH

GHYH

VHU

YHLFXODGD

GH

WDO

IRUPD

TXH

R

FRQVXPLGRUIiFLOHLPHGLDWDPHQWHDLGHQWLILTXHFRPRWDOµ

.

Exist em inúmeras pesquisas, pareceres e est udos realizados não só
no Brasil, como no ext erior — sendo um dos mais relevant es o est udo
realizado pelo sociólogo ERLING BJURSTRÖM55 (doc. 11), demonst rando que DV
FULDQoDV DVVLP FRQVLGHUDGDV DV SHVVRDV GH DWp GR]H DQRV GH LGDGH QmR
WrP FRQGLo}HV GH HQWHQGHU DV PHQVDJHQV SXEOLFLWiULDV TXH OKHV VmR
GLULJLGDV SRU QmR FRQVHJXLUHP GLVWLQJXLODV GD SURJUDPDomR QD TXDO VmR
LQVHULGDVQHPWDPSRXFRFRPSUHHQGHUVHXFDUiWHUSHUVXDVLYR

.

Daí t em-se que as crianças não conseguem ident ificar a publicidade
como t al e, port ant o, qualquer publicidade que lhes sej a dirigida viola
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.
A propósit o de t udo o que foi dit o, vale ser ressalt ado que o próprio
Código Brasileiro de Aut o-Regulament ação Publicit ária aplicado pelo CONAR —
Conselho Nacional de Aut o-Regulament ação Publicit ária —, reconhece a
necessidade de se preservar a infância da publicidade. Nesse sent ido, o art igo
37 do mencionado Código est abelece as regras para a publicidade em relação
a crianças e j ovens, mencionando, t axat ivament e, o seguint e:
“ 1. Os anúncios deverão reflet ir cuidados especiais em relação a
segurança e às boas maneiras e, ainda, DEVWHUVHGH:
a. GHVPHUHFHU YDORUHV VRFLDLV SRVLWLYRV WDLV FRPR, dent re out ros,
amizade, urbanidade, honest idade, j ust iça, generosidade e UHVSHLWR
DSHVVRDV, animais e ao meio ambient e;
(...)
f. HPSUHJDU FULDQoDV H DGROHVFHQWHV FRPR PRGHORV SDUD
YRFDOL]DU DSHOR GLUHWR UHFRPHQGDomR RX VXJHVWmR GH XVR RX

admit ida, ent ret ant o, a part icipação deles nas
FRQVXPR,
demonst rações pert inent es de serviço ou produt o;
(...)
2. 4XDQGRRVSURGXWRVIRUHPGHVWLQDGRVDRFRQVXPRSRUFULDQoDV
HDGROHVFHQWHVVHXVDQ~QFLRVGHYHUmR:
a. procurar cont ribuir para o desenvolviment o posit ivo das relações
ent re pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionament os
que envolvam o público-alvo;
b. UHVSHLWDU
D
GLJQLGDGH
LQJHQXLGDGH
FUHGXOLGDGH
LQH[SHULrQFLD e o sent iment o de lealdade do público-alvo;
c. dar DWHQomR HVSHFLDO às caract eríst icas psicológicas do públicoalvo, presumida VXDPHQRUFDSDFLGDGHGHGLVFHUQLPHQWR;
d. obedecer a cuidados t ais que evit em event uais dist orções
psicológicas nos modelos publicit ários e no público-alvo; (grifos
inseridos)
55
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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Aliás, o próprio president e desse Conselho, Sr. GILBERTO LEIFERT,
na audiência pública havida em 30. 8.2007, pronunciou-se no sent ido de que
t oda e qualquer publicidade que sej a diret ament e dirigida às crianças é
abusiva, ilegal e deve ser coibida56 (doc. 12):
“ Assim, em 2006, o CONAR adot ou uma nova aut o-regulament ação
em relação à publicidade infant il. $ QRYLGDGH TXH YHLR D PXGDU D
IDFH GD SXEOLFLGDGH QR %UDVLO D SDUWLU GH  p TXH D
SXEOLFLGDGH QmR p PDLV GLULJLGD HQGHUHoDGD D PHQVDJHP QmR p
GLULJLGD DR PHQRU j FULDQoD RX DR DGROHVFHQWH 2V SURGXWRV VmR
GHVWLQDGRVjFULDQoDHDRDGROHVFHQWHPDVDPHQVDJHPQmRSRGH
VHUDHOHVGHVWLQDGD
$V

PHQVDJHQV

GRV

DQXQFLDQWHV

IDEULFDQWHV

GH

SURGXWRV

H

VHUYLoRV GHVWLQDGRV j FULDQoD GHYHUmR VHU VHPSUH HQGHUHoDGDV
DRVDGXOWRVHHVWDUmRVXEPHWLGDVjVSHQDVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH
'HIHVD

GR

&RQVXPLGRU

, que j á impõe det enção e mult a ao
anunciant e que comet er abusividade, e às regras ét icas dispost as no
Código de Aut o-regulament ação que eu mais minuciosament e me
permit irei ler mais adiant e.”
Por t odo o expost o, est rat égias de comunicação mercadológica
dirigidas às crianças, com a apresent ação de modelos mirins, recursos de
fant asia e vocat ivos diret os incit ando as crianças a adquirirem produt os
devem ser pront ament e coibidas. De maneira que, 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
inadmissível que sej am promovidas est rat égias de comunicação mercadológica
como as realizadas para a promoção dos calçados com produt os de
personagens licenciados, da empresa ora denunciada.
$FRQILJXUDomRGHSUiWLFDFRPHUFLDODEXVLYDGHYHQGDFDVDGD



Conf orme j á apont ado, a Represent ada possui a prát ica recorrent e de
aliar aos calçados da linha infant il que comercializa, supost os “ brindes”
ident ificados com personagens licenciados, que em geral se apresent am como
personalidades caras ao universo inf ant il.
Considerando-se que t ais produt os (“ supost os brindes” ) of erecidos
mediant e a compra dos calçados são exclusivos e não são vendidos
separadament e, pat ent e se most ra a prát ica comercial abusiva de venda
casada. Como agravant e, conf orme j á demonst rado, t oda a comunicação
mercadológica dos produt os est á direcionada à at ração das crianças.

56

Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 08/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
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Ora, ao se vincular a venda de calçados a produt os aut ônomos como o
relógio da Hello Kit t y, a Power Luva dos Power Rangers ou mesmo a t iara da
Moranguinho (que não se configuram como meros brindes), dirige-se a venda
de t ais produt os eminent ement e ao público infant il, pois é est e grupo social
que mais se int eressa por produt os diversos com personagens licenciados.
O condicionament o da aquisição de um produt o a out ro é reput ado
como prát ica comercial abusiva na legislação pát ria. Nesse sent ido, o art igo
39, do Código de Def esa do Consumidor, clarament e dispõe:
“ Art . 39. É vedado ao fornecedor de produt os ou serviços, dent re
out ras prát icas abusivas:
I – Condicionar o forneciment o de produt o ou de serviço ao
forneciment o de out ro produt o ou serviço, bem como, sem j ust a causa,
a limit es quant it at ivos.”
Sobre o assunt o, é válido reproduzir a manifest ação de ANTÕNIO
HERMAN DE VASCONCELLOS DE BENJAMIN, acerca do ant eproj et o de Lei do
Código de Defesa do Consumidor 57:
“ CONDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTO OU SERVIÇO – O
Código proíbe, expressament e, duas espécies de condicionament o do
forneciment o de produt os e serviços.
1D SULPHLUD GHODV R IRUQHFHGRU QHJDVH D IRUQHFHU R SURGXWR RX
VHUYLoR D QmR VHU TXH R FRQVXPLGRU FRQFRUGH HP DGTXLULU WDPEpP
XP RXWUR SURGXWR RX VHUYLoR e D FKDPDGD YHQGD FDVDGD 6y TXH
DJRUD D ILJXUD QmR HVWi OLPLWDGD DSHQDV j FRPSUD H YHQGD YDOHQGR
WDPEpP SDUD RXWURV WLSRV GH QHJyFLRV MXUtGLFRV GH YH] TXH R WH[WR
IDODHP¶IRUQHFLPHQWR·H[SUHVVmRPXLWRPDLVDPSOD

Na segunda hipót ese, a condição é quant it at iva, dizendo respeit o ao
mesmo produt o ou serviço obj et o do f orneciment o. Para t al caso,
cont udo, o Código não est abelece uma proibição absolut a. O limit e
quant it at ivo é admissível desde que haj a ‘ j ust a causa’ para a sua
imposição. Por exemplo, quando o est oque do f ornecedor for limit ado.
A prova da excludent e, evident ement e, compet e ao f ornecedor.
A j ust a causa, porém, só t em aplicação aos limit es quant it at ivos que
sej am inferiores à quant idade desej ada pelo consumidor. 2X VHMD R
IRUQHFHGRU QmR SRGH REULJDU R FRQVXPLGRU D DGTXLULU TXDQWLGDGH
PDLRU TXH DV VXDV QHFHVVLGDGHV

Assim, se o consumidor que adquirir
uma lat a de óleo, não é lícit o ao fornecedor condicionar a venda à
aquisição de duas out ras unidades. $ VROXomR WDPEpP p DSOLFiYHO DRV
EULQGHVSURPRo}HVHEHQVFRPGHVFRQWR. 2FRQVXPLGRUVHPSUHWHP
GLUHLWR GH HP GHVHMDQGR UHFXVDU D DTXLVLomR TXDQWLWDWLYDPHQWH
FDVDGDGHVGHTXHSDJXHRSUHoRQRUPDOGRSURGXWRRXVHUYLoRLVWR
pVHPRGHVFRQWR

” (grifos inseridos).

57

Código de Def esa do Consumidor: coment ado pelos aut ores do ant eproj et o/ Ada Pellegrini
Grinover...[et al.] – 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universit ária, 2007, página 380.
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Assim, not a-se que o ent endiment o dout rinário é crist alino no sent ido
de que a subordinação de venda de um bem ou serviço à aquisição de out ro
obriga o consumidor de forma abusiva, de modo que est e se vê submet ido à
compra de produt o não quist o, para adquirir o desej ado.
A venda casada t ambém é fort ement e reprimida pela Lei 8.884/ 94, em
seu art igo 21, inciso XXIII, o qual det ermina ser a prát ica da venda casada uma
infração à ordem econômica, suj eit a à at uação do Conselho Administ rat ivo de
Defesa Econômica —CADE, conforme t recho abaixo:
“ Art . 21. As seguint es condut as, além de out ras, na medida em que
configurem hipót ese previst a no art . 20 e seus incisos, caract erizam
infração da ordem econômica
(...)
XXIII – subordinar a venda de um bem à aquisição de out ro ou à
ut ilização de um serviço, ou subordinar a prest ação de um serviço à
ut ilização de out ro ou à aquisição de um bem.”
Analisando-se a legislação pát ria e as condut as comerciais adot adas
pela Represent ada, bem se not a que a mesma ut iliza, como meio de
maximização da ef et ividade das vendas, produt os aut ônomos, como relógios e
out ros (muit as vezes brinquedos), em geral vinculados a desenhos animados
ou a filmes de ent ret eniment o infant il, como a própria Barbie, Hello Kit t y,
Power Rangers ou Ben 10 e out ros personagens caros ao universo infant il
licenciados pela Represent ada. Essa prát ica recorrent e most ra que para
alavancar a venda dos calçados, a empresa ut iliza a influência do brinquedo e
de personagens licenciados sobre as crianças. Const at a-se, port ant o, a
explícit a prát ica de venda-casada do calçado com o supost o “ brinde” , bem
como a realização de comunicação mercadológica dirigida ao público infant il.
Como j á apont ado, a venda casada é prát ica reit erada da
Represent ada, sendo que os supost os “ brindes” que acompanham os calçados
são sempre robust os e consubst anciam verdadeiros bens aut ônomos e
independent es e não produt os pouco duráveis ou de valor pouco significat ivo
em relação ao produt o ao qual sua dist ribuição est á vinculada. São, na
maioria das vezes, exclusivos e não são vendidos separadament e. No caso em
t ela, percebe-se clarament e como um relógio, uma t iara ou uma Luva com
Som são produt os aut ônomos e não mero brinde.
Para o consumidor, inclusive e principalment e o inf ant il, adquirir os
supost os “ brindes” of erecidos por est rat égias de market ing como a ora em
quest ão, est á condicionado à compra do produt o principal. Ou sej a, é
LPSRVVtYHO

D

FRPSUD

GRV

SURGXWRV

VHSDUDGDPHQWH

TXH

DFRPSDQKDP

RV

FDOoDGRV

, sem que se adquira o calçado. Assim, é inegável que a
Represent ada prat ica a proibida condut a comercial conhecida como venda
casada.
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9

&RQFOXVmRH3HGLGR

Por t udo isso, é bem cert o que a forma como vem sendo pensada e
realizada a comunicação mercadológica desenvolvida por Grendene S.A.,
afront a os direit os de prot eção int egral da criança — at acando suas
vulnerabilidades, sua hipossuficiência presumida e at é mesmo sua int egridade
moral, propagando valores dist orcidos e eminent ement e mat erialist as. Ist o
sem levar em cont a que t al condut a t ambém viola a legislação em vigor que
regulament a as respect ivas prát icas.
Diant e do expost o, o ,QVWLWXWR $ODQD vem pedir sej am t omadas as
devidas providências legais em face de Grendene S.A., porquant o suas
condut as comerciais põem em risco a infância brasileira e violam as normas
legais de prot eção aos direit os das crianças e dos adolescent es, bem como a
legislação consumeirist a.

,QVWLWXWR$ODQD
3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR
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