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Ilust re Represent ant e da Fundação PROCON,

o ,QVWLWXWR $ODQD (docs. 1 a 3) vem, por meio dest a, oferecer Represent ação
em face da empresa Nest lé Brasil Lt da.  (“ Nest lé” ) em razão do
desenvolviment o de est rat égia de comunicação mercadológica1 dirigida ao
público infant il, prát ica proibida pelo ordenament o j urídico pát rio.
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O t ermo ‘ comunicação mercadológica’ compreende t oda e qualquer at ividade de
comunicação comercial para a divulgação de produt os e serviços independent ement e do
suport e ou do meio ut ilizado. Além de anúncios impressos, comerciais t elevisivos, VSRWV de
rádio e EDQQHUV na int ernet , podem ser cit ados, como exemplos: embalagens, promoções,
PHUFKDQGLVLQJ, disposição de produt os nos pont os de vendas, et c.

,
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O ,QVWLWXWR$ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que desenvolve
at ividades educacionais, cult urais, de foment o à art iculação social e de
def esa dos direit os da criança e do adolescent e no âmbit o das relações de
consumo
e
perant e
o
consumismo
ao
qual
são
expost os
(www.inst it ut oalana.org.br).
Para divulgar e debat er idéias sobre as quest ões relacionadas ao
consumo de produt os e serviços por crianças e adolescent es, assim como para
apont ar meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrent es do PDUNHWLQJ
volt ado ao público infant o-j uvenil criou o 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR
(www.criancaeconsumo.org. br).
Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre os direit os do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescent es e
acerca do impact o do consumismo na sua f ormação, foment ando a reflexão a
respeit o da força que a mídia e o PDUNHWLQJ infant o-j uvenil possuem na vida,
nos hábit os e nos valores dessas pessoas ainda em f ormação.
As grandes preocupações do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR são com os
result ados apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na
mercant ilização da infância e da j uvent ude, a saber: a incidência alarmant e
de obesidade inf ant 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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A promoção ‘ Luzes, Câmera, Ação!’ , promovida pela empresa Nest lé
direciona-se ao público infant il com o obj et ivo de increment ar as vendas.
Consist ent e em sort eios periódicos, realizados no período de 10.12.2008 a
27.2.2009, est a iniciat iva ut ilizou-se da imagem de f amosa celebridade do
universo infant il (Xuxa), bem como de prêmios a ela associados como at rat ivos
para convencer os pequenos a adquirir ou insist ir j unt o a seus pais para que
adquissem produt os da Nest lé. Os prêmios consist iam em: DVD´ s da Xuxa,
possibilidade de fazer part e de seu próximo filme durant e viagem de navio,
cachê por t al part icipação e câmeras digit ais.
Sobre o direcionament o de t al ação aos pequenos não há dúvidas: o
comercial (doc. 4) most rava a apresent adora em dest aque conclamando as
crianças a concorrerem aos prêmios, que são em sua maioria at rat ivos a elas –
afinal, não há dúvida de que, quem mais se int eressa por DVD´ s da Xuxa são
as crianças.
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O filme publicit ário segue a seqüência a seguir descrit a. É most rado um
grande navio avançando pelo mar. Quando a câmera se aproxima do convés,
duas pessoas passam correndo e Xuxa é most rada como se est ivesse se
escondendo. Nest e moment o, alguém que seria o supost o diret or do filme diz:
“ Cort a!” e em seguida: “ Valeu, Xuxa!” . Em seguida, a apresent adora diz:
“ E aí? Quer fazer part e do meu novo filme? É só comprar 7 reais em
produt os Nest lé e mandar pelo seu celular com o código que vem no
cupom fiscal para o número 70.000.
É muit o fácil! Mas não esqueça de pedir o seu cupom fiscal!”
Nest a cena, o diret or diz: “ Vamos lá, vamos lá, mais uma!” e a
apresent adora ent ão conclama: “ Part icipem!” . Em seguida, anuncia-se:
“ Nest lé, Promoção Luzes, Câmera, Ação!” . Ao final, é most rada uma claquet e
com os mesmos dizeres e, na part e inferior da t ela, indica-se o sit e da
empresa.
Além do claro direcionament o às crianças, a abusividade do comercial
reforça-se em razão do fat o de a informação de que os prêmios são
dist ribuídos por meio de sort eio não est á present e na fala da apresent adora,
mas t ão soment e em um t ext o que é most rado em meio ao filme publicit ário.
Não fica claro ao t elespect ador, pela fala da personagem principal, que a
maneira de aquisição dos prêmios é por sort eio, o que pode confundir o
consumidor, em especial as crianças – que embora não t enham plena
capacidade civil para realizar negócios podem ser equiparadas a
consumidores, em det erminadas sit uações.
Import ant e é observar que no Brasil a publicidade dirigida a crianças é
considerada prát ica ilegal. Tal condut a, além de cont rariar a legislação
brasileira, ofende t ambém o Código de Ét ica aplicado pelo CONAR – Conselho
de Aut orregulament ação Publicit ária – e o próprio Código de Ét ica adot ado
pela empresa int ernacionalment e e recent ement e anunciado no Brasil.
3~EOLFRDOYRFULDQoDV



Qualquer comunicação mercadológica dirigida a crianças — vale dizer,
t oda est rat égia publicit ária, inclusive promoções, que se ut ilize de crianças
modelos, bonecos, personagens inf ant is, personalidades conhecidas do público
infant il, desenho animado, animação, sej a veiculada em meio a programa
infant il, et c., est abelecendo uma int erlocução diret a com est e público alvo —
é abusiva e por isso proibida e reprimida pela legislação pát ria.
Além do incent ivo ao consumo exagerado dos produt os em curt o
espaço t emporal — afinal, quant o mais produt os f orem consumidos, em t ese,
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maiores as chances de se adquirir os prêmios —, mediant e comercial
t elevisivo, a Represent ada t ambém divulga a promoção em seu websit e2. A
página na int ernet é bast ant e at rat iva aos pequenos, com a apresent adora
infant il em dest aque.
Tem-se, port ant o, que Nest lé se ut iliza, além dos at rat ivos da
promoção, com dist ribuição de prêmios; do próprio sit e para induzir os
pequenos a desej arem os produt os anunciados. O endereço elet rônico
referent e à promoção, replet o de alusões à personagem, const it ui-se em
import ant e inst rument o de divulgação e de promoção dos produt os da
Represent ada.
A página principal da promoção é replet a de at rat ivos aos pequenos,
anunciando-a de f orma bast ant e sedut ora às crianças. Conforme se not a
abaixo:









ht t p:/ / www.nest le.com.br/ port alnest le/ xuxa/ (Acesso em 22.2. 2009). 
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Nest lé ut iliza, como incent ivo à compra de seus produt os, a dist ribuição
de “ prêmios” alt ament e at rat ivos às crianças, como por exemplo, a
possibilidade de part icipar de um filme da Xuxa, personagem de grande
dest aque e influência no mundo inf ant il.
Aliás, o que se observa em relação à est rat égia de comunicação
mercadológica adot ada por Nest lé é que os aliment os e suas qualidades
nut ricionais est ão em últ imo plano — em verdade não são sequer mencionados
—, pois o que se anuncia com grande est ardalhaço é a promoção e a
possibilidade de part icipação em filme j unt o a personagem caro ao universo
infant il. Assim, confirma-se que o foco da campanha publicit ária não são os
aliment os, e sim as formas com as quais Nest lé busca associar produt os
desej ados pelos pequenos e diversões aos produt os comercializados, com o
obj et ivo de at ingir e at rair as crianças precocement e para o mundo do
consumo.
Some-se a isso a est rat égia publicit ária ut ilizada, que insere os
produt os da Nest lé como alt ament e recomendados pela f amosa apresent adora
infant il, que cont a com grande apreço por part e das crianças. A divulgação da
promoção por ela promove o produt o de forma diferenciada, incit ando as
crianças a buscar adquirir, na t ent at iva conquist ar t odos os prêmios
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anunciados, quant idades exageradas de produt os aliment ícios. A compra
desenfreada de produt os t raz result ados prej udiciais aos pequenos — como a
formação de hábit os aliment ares pouco saudáveis — e significat ivo lucro aos
anunciant es.
O fat o de os produt os anunciados como prêmios t ornarem-se a
verdadeira razão da compra dos produt os aliment ícios denot a a abusividade
de t oda a est rat égia de comunicação mercadológica desenvolvida pela
Represent ada, na medida em que se vale da ext rema vulnerabilidade das
crianças perant e as relações de consumo, explorando-as como verdadeiro
nicho de mercado, para induzir o consumo excessivo dos aliment os que
comercializa, obt endo, assim, um aument o nos lucros auferidos.
A criança, seduzida pela comunicação mercadológica, cont inuament e
se depara com novas necessidades const ruídas e ut iliza os aliment os,
primeirament e, como inst rument o de consecução de seu obj et ivo.
Em moment o post erior, no ent ant o, o hábit o, o prazer do imediat ismo
do consumo e a alt eração nos mecanismos de saciedade t ornam as próprias
refeições o int eresse do consumidor. Assim as empresas do set or aliment ício,
como é a própria Represent ada, buscam fidelizar seus consumidores desde a
infância, est imulando-os a apreciar e a desej ar uma aliment ação compost a
por produt os de sua f abricação e comercialização.
Rest a claro que o obj et ivo da empresa, ao vincular a aliment os
premiações desej adas, é fidelizar o consumidor desde a inf ância,
est abelecendo uma relação de afet ividade ent re a criança e o produt o, o que
favorece a manut enção e conservação dos hábit os aliment ares desenvolvidos
na infância por t oda a vida. Ora, se desde criança est imula-se o consumo
excessivo e desmedido de aliment os, é est e hábit o pouco saudável que será
levado para a vida adult a, o que pode favorecer o desenvolviment o de
obesidade precocement e e out ras doenças associadas — t em-se que,
at ualment e, o índice de crianças com sobrepeso e mesmo obesidade alcança,
no Brasil, índices epidêmicos.
Nesse cont ext o, é digno de not a que Nest lé desenvolve int ensa e
exaust iva comunicação mercadológica dirigida às crianças,  como forma de
est abelecer um vínculo de ident ificação com os pot enciais consumidores,
criando desej os e expect at ivas que não f oram produt o de j ulgament o racional
e sim alt ament e mot ivados pelas est rat égias const ruídas pelas empresas de
aliment os, como é o caso da Represent ada. Os próprios valores e idéias
t ransmit idos pela publicidade são incorporados inconscient ement e, sem
qualquer racionalização sobre a qualidade do aliment o ou a necessidade de se
adquirir ou ingerir quant idades exageradas de produt os.
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Segundo a prest igiada organização não-governament al ‘ Consumers
Int ernat ional’ , uma a cada dez crianças pelo mundo int eiro est ão acima do
peso ou obesas — isso cont abilizaria 155 milhões de crianças! Out ro dado
assust ador colet ado pela ref erida organização é o que há, at ualment e, 22
milhões de crianças com menos de cinco anos de idade com sobrepeso3!
Na Inglat erra, de acordo com a Pesquisa Governament al sobre Diet a e
Nut rição Nacional, 92% das crianças consomem mais gordura sat urada do que
o nível máximo recomendado a adult os e 83% consome mais açúcar do que o
limit e sugerido a adult os.
Uma pesquisa realizada na Nova Zelândia, por sua vez, pelo médico
Robert Hancox, est udioso da Universidade de Ot ago, relaciona diret ament e a
obesidade ao hábit o de assist ir t elevisão. O pesquisador comunicou à revist a
Ciência Hoj e de out ubro de 2005 que, ao monit orar o Índice de Massa Corporal
e os hábit os de 976 crianças de t rês a quinze anos de idade, verificou que
quant o maior o t empo passado diant e da t elevisão, maior o IMC dessas
crianças ou adolescent es.
No Brasil, os efeit os são devast adores: ent re 1974/ 75 e 1996/ 97,
verificou-se um aument o de 4,1% para 13,9% na incidência de sobrepeso ou
obesidade ent re crianças e adolescent es de seis a dezoit o anos soment e nas
regiões Sudest e e Nordest e. As causas apont adas seriam o aument o do
consumo de produt os ricos em açúcares simples e gordura e a presença de TV
e comput ador nas residências. 4
O est udo realizado sobre os hábit os aliment ares de crianças e
adolescent es em escolas públicas e part iculares de Belo Horizont e é ainda
mais chocant e5:
“ A maioria dos escolares (88.4%) apresent ou hábit os aliment ares em
que predominava diet a rica em gordura sat urada (agrupament o de
escores de Block: diet a t ípica nort e-americana + diet a rica em gorduras
+ diet a muit o rica em gorduras), apenas 11,6% t inham aliment ação
pobre em gorduras. Em relação ao consumo de frut as, veget ais e
fibras, 64, 1% consumiam de forma muit o inadequada (pobre) esses
aliment os (diet a muit o inadequada pelo escore de Block); 35,9% t inham
consumo inadequado (diet a inadequada); e nenhum aluno apresent ou
diet a adequada de frut as, veget ais e fibras. ”

3

ht t p:/ / j unkfoodgenerat ion.org/ index.php?opt ion=com_cont ent &t ask=view&id=29&It emid=39Acesso

em 03.2.2009.
Inf ormação colet ada em art igo da ABESO – Associação Brasileira para o Est udo da Obesidade
e da Síndrome Met abólica, conf orme dados do Est udo Nacional da Despesa Familiar (ENDF) e
da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV). Aut oria: Cecília L. de Oliveira e Mauro Fisberg.
5
Dissert ação apresent ada ao programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais por Ana Elisa Ribeiro Fernandes, em 2007.
4
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A propósit o, a organização não-governament al ‘ Inst it ut o Akat u — Pelo
consumo conscient e’ alert a que apesar de o Brasil cont abilizar o significat ivo
número de 44 milhões de famint os, 70 milhões de pessoas est ão acima do
peso6. Também se const at ou, em out ra pesquisa, que a obesidade infant il j á
at inge 15%das crianças do país7.
A quest ão da obesidade infant il e sua ligação com a mídia e est rat égias
de comunicação mercadológica t em sido obj et o de diversos est udos. Recent e
pesquisa realizada com crianças pelo canal de t elevisão especializado em
programação infant il Cart oon Net work (Pesquisa CN.com.br — doc. 5), dent re
várias out ras const at ações, concluiu que ´2 PDLV IiFLO GH SHGLU H
FRQVHJXLUµ (pelas crianças)  é j ust ament e o produt o aliment ício. De fat o, com
56% de respost as, comidas, lanches e doces são os produt os mais fáceis de
serem ‘ conseguidos’ pelas crianças quando pedem aos adult os.
Também a pesquisa realizada pelo igualment e canal de t elevisão
especializado em programação inf ant il Nickelodeon (Nickelodeon Business
Solut ion Research. Ano: 2007 — doc.6) apresent a semelhant e result ado,
colocando os aliment os infant is, balas e doces, aliment os em geral e fast
foods como alguns dos produt os a respeit o dos quais a criança exerce alt a
influência na hora das compras, elegendo inclusive as respect ivas marcas.
Com a delicadeza peculiar dos vendedores, a ref erida pesquisa
Nickelodeon chega à conclusão, no Segredo nº 10, que ´&ULDQoD p XPD
(VSRQMDµ, reconhecendo que os pequenos absorvem t udo o que vêem e ouvem
por meio da publicidade, mot ivo pelo qual ela deve ser ét ica e abst er-se de
divulgar produt os aliment ícios e hábit os aliment ares não saudáveis às
crianças.
Ainda acerca da influência da mídia na formação dos hábit os
aliment ares das pessoas, o Jornal da Universidade de Harvard8 se posiciona da
seguint e maneira:


“ $WHFQRORJLDPDLVSRGHURVDTXHOLGHUDDHSLGHPLDGHREHVLGDGHpD
WHOHYLVmR ‘ O melhor
prognost icador de obesidade em crianças e
adult os é o t empo passado diant e da t elevisão,’ , diz a 6FKRRO RI 3XEOLF
+HDOWK *RUWPDNHU (Escola de Saúde Pública Gort maker). ‘ A relação é
quase t ão fort e quant o a est abelecida ent re fumo e câncer de pulmão.
Todo mundo pensa que é porque assist ir t elevisão é uma at ividade
sedent ária, afinal, fica-se em frent e ao aparelho por horas, mas isso
causa apenas um t erço dos ef eit os. 1RVVDV HVWLPDWLYDV VmR GH TXH RV
RXWURV GRLV WHUoRV VmR HIHLWR GR SRGHU GD SXEOLFLGDGH HP PXGDU R

6

www.akat u.net areas/ publicacoes/ inc_det alhes_publicacoes.asp?idPublicacao=8

7

www.senado.gov.br/ web/ senador/ t iaovian/ atuacao/ 2003/ 2003pls25.htm.

8

Font e:

A forma como comemos hoj e

– Harvard

ht t p:/ / harvardmagazine.com/ 2004/ 05/ the-way-we-eat-now.ht ml 

8

Journal.

Tradução livre.

Link:

TXH VH FRPH· Willet declara, ‘ você não pode esperar que crianças de
t rês, quat ro anos t omem decisões aliment ares baseadas em
conseqüências a longo prazo. Mas a cada ano eles est ão cada vez mais
suj eit os a int ensas e ext remament e refinadas mensagens publicit árias
referent es a aliment os que são, em maioria, de má qualidade.’
(Ademais, no fut uro, quando a Int ernet se fundir à TV a cabo de alt a
t ransmissão, anunciant es serão capazes de direcionar suas mensagens
com muit o maior precisão. ‘ Não serão apenas volt adas às crianças’ ,
Gort maker diz, ‘ serão volt adas a sua criança.’ )” (grifos inseridos)

$FULDQoDFRPRSURPRWRUDGHYHQGDV


As crianças são hoj e vist as pelas empresas e pelos publicit ários como
verdadeiros consumidores, embora por det erminação legal 9 não possam
prat icar os at os da vida civil de que são capazes os adult os, como realizar
cont rat os de compra e venda, por exemplo. Com isso, acabam sendo
dest inat ários das mais variadas mensagens publicit árias, ainda que de
produt os não direcionados diret ament e à infância, como os produt os
aliment ícios cuj a escolha cabe, primordialment e, aos pais ou responsáveis.


O uso de personagens import ant es do mundo inf ant il como
int erlocut ores da publicidade é reflexo de uma t endência at ual. Não é por
acaso que cada vez mais as publicidades est ão sendo dirigidas às crianças,
mesmo que digam respeit o a produt os ou serviços volt ados ao público adult o,
porquant o o poder de influência dos pequenos na hora das compras chega,
hoj e, a 80% em relação a t udo o que é comprado pela f amília, desde o
aut omóvel do pai, à cor do vest ido da mãe, passando inclusive pelo próprio
imóvel do casal – segundo pesquisa da Int erscience realizada em out ubro de
2003 (doc. 7).
De acordo com est udo desenvolvido em 2007 pela TNS para a América
Lat ina, (doc. 8), as crianças, ao se sent irem influenciadas pela mídia,
exercem sobre os pais um int enso poder a respeit o das decisões de consumo
familiares. Fat or que cont ribui para t ant o é o fat o de que a publicidade, no
mais das vezes, super valoriza a força da marca de cert os produt os com o
obj et ivo de est imular a sua comercialização, além de privilegiar a imagem em
si, reforçando a idéia de que é necessário t er produt os para que se sej a
incluído no grupo ou mesmo na sociedade.
Ainda de acordo com o est udo da TNS, a sobre-exposição à informação
seria um dos f at ores responsáveis pelo aument o da int olerância a frust rações,
pela const ant e criação de desej os mat eriais e pela dificuldade em aprender
processos de demora na sat isfação de necessidades.
9

Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:

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

.
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Nest e cenário, não é de se surpreender que o invest iment o publicit ário
nesse segment o aument a a cada ano. Em 2006 represent ou R$209, 7 milhões!
Segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, o Brasil é o
t erceiro
país que
mais invest e
em
publicidade
no
mundo
(www.est ado.com. br/ edit orias/ 2007/ 03/ 19/ eco-1.93.4.20070319.26.1.xml).
De acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2003, 89,7% das peças
publicit árias para o público infant il foram de produt os ricos em gordura,
açúcar ou com baixo t eor nut ricional 10.
Confirmando est es dados e 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 forma bast ant e precisa esclarece
que:
“ $VHPSUHVDVDFDEDUDPUHFRQKHFHQGRHVVDUHDOLGDGHHFRQ{PLFD
$WRUHFRQ{PLFRGHSULPHLUDFODVVHDFULDQoDpFRQVLGHUDGDFDGDYH]
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. 6HXSRGHUGHFRPSUD
p FRQVLGHUiYHO TXHU
GLQKHLUR

GD

PHVDGD

HVWH VHMD FRQVHTrQFLD GLUHWDPHQWH GR
TXH

DV

SUySULDV

FULDQoDV

JHUHQFLDP

VHMD

LQGLUHWDPHQWHSRULQWHUPpGLRGHSHGLGRVDFROKLGRV

(...)
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 esf era de consumo.
(...)
$

FULDQoD

p

XWLOL]DGD

LJXDOPHQWH

FDGD

YH]

PDLV

FRPR

LQIOXHQFLDGRUD GH VHXV SDLV QD TXHVWmR GH SURGXWRV TXH QmR OKH VmR
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GLUHWDPHQWHGHVWLQDGRV

” (grifos inseridos).



Ou sej a, a publicidade invade o universo infant il de forma muit o
agressiva, det erminando suas escolhas e t olhendo sua liberdade.
Acerca do insist ent e e const ant e assédio do mercado publicit ário às
crianças, realizado sobret udo por meio da mídia, 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

10

FRQVXPR

SRLV

D

LQG~VWULD

GR

Conforme not ícia da Gazet a Mercant il, Caderno C, p. 6 de 30.3.2007.
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.
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HQWUHWHQLPHQWRTXHpRQGHVHORFDOL]DD PtGLDSDUDFULDQoDV EXVFD
FRQVXPLGRUHV $ PtGLD p SDUWH IXQGDPHQWDO GD HQJUHQDJHP TXH
PDQWpP D VRFLHGDGH GH FRQVXPR e D PtGLD TXH QRV ID] FRQKHFHU
FRLVDV TXH QHP VDEtDPRV TXH H[LVWLDP QHFHVVLGDGHV TXH QmR
VDEtDPRV TXH SRVVXtDPRV H YDORUHV H FRVWXPHV GH RXWUDV IDPtOLDV
VRFLHGDGHVHFRQWLQHQWHV

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

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

VLJQLILFDWLYD

UHVJXDUGDGRV

VH

PXGDQoD

WUDQVIRUPDP

LQGLYtGXRV
HP

TXH

LQGLYtGXRV

SUHFLVDYDP

TXH

SUHFLVDP

VHU
VHU

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

Est as inf ormações são hoj e ent regues diret ament e pelas
grandes corporações às crianças.
A mídia precisa at ingir diret ament e a criança para que est a sej a
aut ônoma o suficient e para desempenhar o papel de exigir dos adult os
brinquedos no Dia da Criança, por exemplo, pois, sem essa supost a
aut onomia infant il, o discurso da mídia “ exij a brinquedos no dia da
criança” ficaria enfraquecido. 12” (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[HUFHUHPGLUHWDPHQWHDFRPSUDWrPJUDQGHSRGHUGHLQIOXHQFLDUR
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. 13” (grifos inseridos)
12

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 tp:/ / 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.
13
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
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Na verdade, pode-se dizer que a publicidade possui um poder t ão
incisivo nas crianças, pois na maior part e das vezes os pequenos não
conseguem discernir acerca do carát er venal dest as est rat égias de market ing.
São at ingidos pela emoção que as publicidades suscit am e acredit am no que
elas dizem.
Nesse exat o sent ido, const at a-se que exist em inúmeras pesquisas,
pareceres e est udos realizados não só no Brasil, como t ambém no ext erior —
sendo um dos mais relevant es o est udo realizado pelo sociólogo ERLING
BJURSTRÖM14 (doc.9) —, demonst rando que as crianças não t êm condições de
ent ender as mensagens publicit árias que lhes são dirigidas, por não
conseguirem dist ingui-las da programação na qual são inseridas — at é por
volt a dos 8 ou 10 anos de idade, nem, t ampouco, compreender seu carát er
persuasivo ant es dos 12 anos de idade. São, port ant o, mais facilment e
induzidas ou não escolhem livrement e quando influenciadas pela publicidade.


Aliás, sobre a impossibilidade ou rest rição da liberdade de escolha da
criança ant e aos apelos publicit ários, verdadeiros imperat ivos, é válido
reproduzir as palavras do psiquiat ra e est udioso DAVID LÉO LEVISKY, 15:
“ 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 f ormação da criança. Isso afet 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 pessoa.”
No caso ora cont est ado, a ut ilização de personagem famoso do universo
infant il para a promoção dos produt os, bem como o direcionament o de
comunicação mercadológica a esse público-alvo, possibilit a uma t ot al
aproximação e ident ificação com as crianças t elespect adoras, o que ainda
segundo a j á referida 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.

Clínica/

PUC/ RJ

( ht tp:/ / www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/ cgipágina 31.
14
Informação descobert a e confirmada por pesquisas nacionais e int ernacionais, dent re as
quais merece dest aque a seguint e: Children and t elevision advert ising – Swedish Consumer
Agency – Erling Bj urst röm, sociólogo cont rat ado pelo Governo Sueco em 1994-95. Bj urst röm,
Erling, ‘ Children and t elevision advert ising’ , Report 1994/ 95:8, Swedish Consumer Agency
ht t p:/ / www.konsument verket .se/ documents/ in_english/ children_t v_ads_bj urstrom.pdf .
15
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.
bin/ db2www/ PRG_0651.D2W/ SHOW?Mat=&Sys=&Nr=&Fun=&CdLinPrg=pt &Cont=4040:pt ),
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Em out ras palavras, a promoção ‘ Luzes, Câmera, Ação!’ const it ui-se em
verdadeira est rat égia de comunicação mercadológica para induzir crianças ao
consumo.
Ant e t ais const at ações, imperioso é not ar que as crianças são
ext remament e vulneráveis a t odo t ipo de comunicação mercadológica,
deixando-se influenciar facilment e pelos mais diversos t ipos de anúncios.
Em razão de t udo isso, não surpreende o fat o de que t odo o mercado
aliment ício, sabedor da influência das crianças na hora das compras das
famílias, gerar diariament e uma avalanche de promoções e comunicações
mercadológicas diversas dirigidas às crianças para vender seus produt os, sej a
visando at ingir as próprias crianças ou seus f amiliares adult os.
No ent ant o, é import ant e que se frise, as conseqüências do
direcionament o de market ing de produt os aliment ícios às crianças se most ram
ext remament e prej udiciais, na medida em que o est ímulo ao consumo
excessivo de aliment os pode cont ribuir para pot encializar e ant ecipar doenças
como obesidade e out ros dist úrbios aliment ares, bem como impulsionar a
formação de valores dist orcidos e hábit os de consumo inconseqüent es, dent re
out ros.
,9

$LOHJDOLGDGHGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDDFULDQoDV



$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 PEREIRA16:
“ 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
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
16

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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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 bio-psicológico
das crianças, quando sua capacidade de posicionament o crít ico frent e ao
mundo ainda não est á plenament e desenvolvida, nas relações de consumo nas
quais se envolvem serão sempre consideradas hipossuficient es.
Nesse sent ido JOSÉ DE FARIAS TAVARES17, ao est abelecer quem são os
suj eit os inf ant o-j uvenis de direit o, observa que as crianças e os adolescent es
são ´OHJDOPHQWHSUHVXPLGRVKLSRVVXILFLHQWHVWLWXODUHV GDSURWHomRLQWHJUDO
HSULRULWiULDµ (grifos inseridos).
Em semelhant e sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E
BENJAMIN18 assevera:
“ A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou merament e
circunst ancial. O Código, no seu esforço 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
KLSRVVXILFLrQFLD HQWmR
que alguns parâmet ros especiais devem ser
t raçados.” (grifos inseridos)

Por serem presumidament e hipossuficient es, 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 função 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 f ornecedor valer-se da
´IUDTXH]D RX LJQRUkQFLD GR FRQVXPLGRU WHQGR HP YLVWD VXD LGDGH VD~GH
FRQKHFLPHQWR
VHUYLoRVµ

RX

FRQGLomR

VRFLDO

SDUD

LPSLQJLUOKH

VHXV

SURGXWRV

RX

(grifos inseridos).

Sobre o t ema — a maior vulnerabilidade das crianças ant e aos apelos
publicit ários — o emérit o professor de psicologia da Universidade de São
Paulo, YVES DE LA TAILLE, em parecer conferido sobre o t ema ao Conselho
Federal de Psicologia (doc.10), t ambém ressalt a19:
“ 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
17

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.
19
Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘ A Publicidade
Dirigida ao Público Inf ant il – Considerações Psicológicas’ .
18
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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.
(...)
$VFULDQoDV 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
IRUoDDSUHVVmRH[HUFLGDSHODSXEOLFLGDGHQRTXHVHUHIHUHjTXHVWmR
GRFRQVXPR

. A lut a é t ot alment e desigual.” (grifos inseridos)

Na mesma linha, o Conselho Federal de Psicologia ao represent ado pelo
psicólogo RICARDO MORETZOHN, por ocasião da audiência pública realizada na
Câmara dos Deput ados Federais, ocorrida em 30.8. 2007 (doc. 11), cit ando o
prof essor YVES DE LA TAILLE manifest ou-se no seguint e sent ido20:
“ Aut onomia int elect ual e moral é const ruída paulat inament e.

eSUHFLVR

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

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

VHQVDFLRQDO

QHFHVViULR

GH

YDORU

UHDOPHQWH

WHP

HVVDV

TXDOLGDGHV

.” (grifos inseridos)

3URLELomRGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDjFULDQoD

A publicidade volt ada às crianças é proibida por t odo o mundo, porque
compreendida sua abusividade. Para opt arem por rest ringir a at ividade
publicit ária, quando direcionada ao público infant il, os vários países europeus
basearam-se em est udos realizados há décadas nest e mesmo cont inent e, em
que ficou demonst rado ser a capacidade de compreender o obj et ivo da
publicidade, qual sej a, o de est imular a venda de um produt o ou um serviço,
desenvolve-se apenas a part ir dos 12 anos de idade. E soment e essa
capacidade permit e o desenvolviment o de uma at it ude crít ica em relação à
publicidade.
Out ra conclusão dos est udos revelou que a exposição freqüent e e
precoce às t át icas publicit árias t ambém não cont ribuem para que essa
capacidade ocorra mais cedo. Rest ou evidenciado, assim, que a relação ent re
a publicidade e a criança envolve aspect os ét icos que não podem deixar de
ser considerados. E mesmo que a União Européia, como um t odo, na t enha um
regrament o único sobre essa quest ão, o desafio foi lançado à t oda sociedade.

20

Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 08/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
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Na Inglat erra, por exemplo, é proibida a insinuação de que a criança
seria inferior a out ra se não ut ilizar o produt o anunciado; j á na Suécia e na
Noruega, é vedado qualquer t ipo de publicidade volt ada a crianças menores
de 12 anos em horário ant erior às 21 horas, bem como sua veiculação
durant e, imediat ament e ant es ou depois de programação infant il. Além disso,
acerca de publicidade de aliment os, o regrament o é ainda mais rígido,
proibindo-se o anúncio de aliment os com alt os índices de sal, gordura e
açúcares durant e a programação t elevisiva com apelos a pessoas menores de
16 anos de idade, por exemplo21.
As legislações alemã, irlandesa e it aliana não permit em a int errupção
de programas infant is por publicidade. A legislação canadense, por sua vez,
impede a publicidade com bonecos, pessoas ou personagens conhecidos,
excet o para campanhas sobre boa aliment ação, segurança, educação, cult ura,
saúde, meio ambient e, et c.
Na Aust rália, uma parceria ent re a Organização Mundial de Saúde e o
órgão regulador da Asociação Int ernacional de Est udo da Obesidade, a
Int ernat ional Obesit y Task Force (Força Tarefa Int ernacional da Obesidade) –
organização dest inada ao combat e à obesidade no mundo - t eve como
result ado a elaboração de set e princípios referent es à prot eção à infância, em
face da promoção comercial de aliment os e bebidas (doc.12). Est es são:
• Apoiar os direit os das crianças a aliment os nut rit ivos e seguros;
• Proporcionar prot eção ef et iva às crianças cont ra a exploração
publicit ária;
• Ser de nat ureza est at ut ária para garant ir um alt o grau de prot eção à
criança;
• Part ir de uma definição ampla de publicidade e propaganda que
inclua t odos os t ipos de mensagens comerciais dirigidas à criança;
• Assegurar a exist ência de espaços livres de propaganda para a
convivência de crianças, como escolas e creches;
• Incluir a mídia ent re front eiras e acordos reguladores int ernacionais;
• Avaliar, monit orar e f azer cumprir as regulament ações.

Em cont rapart ida, no Brasil, pela int erpret ação sist emát ica da
Const it uição Federal, do Est at ut o da Criança e do Adolescent e e do Código de
Defesa do Consumidor, j á se pode considerar que t oda e qualquer publicidade
dirigida ao público infant il é proibida, mesmo que na prát ica ainda sej am
encont rados diversos anúncios volt ados para esse público.
Nest e sent ido, de acordo com o Promot or de Just iça e Prof essor da
Faculdade de Direit o PUC-SP e da Escola Superior do Minist ério Público VIDAL
SERRANO NUNES JUNIOR (doc.13), a publicidade dirigida à criança viola
clarament e o ordenament o j urídico brasileiro:





ht t p:/ / www.of com.org.uk/ (acesso em 15.3.2009). 
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“ Assim, t oda e qualquer publicidade dirigida ao público infant il parece
inelut avelment e maculada de ilegalidade, quando menos por violação
de t al dit ame legal.
(...)
Post o o carát er persuasivo da publicidade, a depender do est ágio de
desenvolviment o da criança, a impossibilidade de capt ar event uais
cont eúdos inf ormat 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 informat ivo e não
t em 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.”
O art igo 227 da Const it uição Federal inaugura a prot eção int egral a
t odas as crianças e adolescent es, assegurando-lhes absolut a prioridade na
garant ia de seus direit os f undament ais, como direit o à vida, j VD~GH, à
liberdade, à educação, à convivência familiar e comunit ária, dent re out ros.
O Est at ut o da Criança e do Adolescent e, legislação infraconst it ucional
que regulament a o art igo 227 da Const it uição Federal, t raz em seu art igo 17 a
det erminação da obrigat oriedade de respeit o à int egridade física, psíquica e
moral das crianças e adolescent es.
No mesmo sent ido, o art igo 7º do Est at ut o da Criança e do Adolescent e
impõe que a criança e o adolescent e:
“ t êm direit o à prot eção à vida e à saúde, mediant e a efet ivação de
polít icas sociais públicas que permit am o nasciment o e o
desenvolviment o sadio e harmonioso, em condições dignas de
exist ência.”
O art igo 4º do Est at ut o da Criança e do Adolescent e det ermina,
por sua vez:
“ É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absolut a prioridade, a ef et ivação dos direit os
referent es à vida, jVD~GHjDOLPHQWDomR, à educação, ao esport e, ao
lazer, à profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao respeit o, à
OLEHUGDGH e à convivência familiar e comunit ária.” (grifos inseridos)
Ambos os disposit ivos cit ados, vale lembrar, em absolut a consonância
com o art igo 227 da Const it uição Federal.
Também prevê, no seu art igo 76, as normas a serem seguidas pelas
emissoras de rádio e t elevisão no t ocant e à programação, 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 f amília.
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A Convenção das Nações Unidas sobre os Direit os das Crianças22, que
t em força de Lei no Brasil, est at ui os direit os f undament ais de t odas as
crianças a um desenvolviment o saudável e equilibrado, longe de opressões e
violências.
“ Art . 3º
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 FRQVLGHUDU
SULPRUGLDOPHQWHRPDLRULQWHUHVVHGDFULDQoD

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)
Como ameaça ao direit o à saúde, a comunicação mercadológica
dirigida a crianças abusa do poder de influência de ferrament as lúdicas,
crianças-modelos e comerciais t elevisivos para influenciar a escolha das
crianças por cert o aliment o. Com isso, além de se subvert er a regra de que os
pais devem escolher os aliment os mais saudáveis para seus filhos, as
campanhas publicit árias de aliment os cont ribuem para engordar as
est at íst icas de t ranst ornos aliment ares. Assim, est rat égias de market ing de
aliment os infant is const it uem uma real ameaça ao direit o à saúde das
crianças.
Em seu art igo 13° a referida Convenção da ONU det ermina que “ $
” , incluindo o da liberdade de
procurar e receber inf ormações. No ent ant o, t ambém prevê, visando prot eger
a criança, que ´2H[HUFtFLRGHWDOGLUHLWRSRGHUiHVWDUVXMHLWRDGHWHUPLQDGDV
UHVWULo}HVµ.
FULDQoD WHUi GLUHLWR j OLEHUGDGH GH H[SUHVVmR

Em relação ao exercício do direit o de liberdade (art igo 13 da ref erida
Convenção), é import ant e not ar que, em consonância com est a disposição, as
crianças devem t er a faculdade de escolher de maneira livre e conscient e. A
escolha inclui compreensão das diversas inf ormações que chegam à criança e
opção por um caminho ou out ro.
Ora, conforme j á explicit ado, a escolha é bast ant e difícil quando a
criança se encont ra perant e uma publicidade ou comunicação mercadológica
a ela dirigida. No mais das vezes, a criança é int ensament e influenciada pela
22

Disponível em:

ht tp:/ / www.unicef.org.br/  
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publicidade e sua capacidade de aut odet erminação se reduz. Assim,
facilment e é induzida a solicit ar a seus pais o produt o que viu anunciado nos
mais diferent es meios de comunicação.
Por isso é que a publicidade em geral, ao se aproveit ar da ingenuidade
das crianças e da facilidade com que são influenciadas, est á, em verdade,
impondo-lhes a necessidade de possuir det erminados produt os. Not a-se,
port ant o, clara ofensa à liberdade de escolha das crianças. Vale dizer, as
crianças ficam impossibilit adas de exercer seu poder de aut odet erminação, na
medida em que suas escolhas e pedidos aos pais ou responsáveis não são
originados de necessidades ou desej os próprios, mas de imposições do
mercado e da mídia. Com isso, a esf era de liberdade de escolha das crianças é
prat icament e desconsiderada, ofendendo front alment e o seu princípio da
prot eção int egral e a sua condição de suj eit o de direit os.
Ainda com relação aos meios de comunicação, a Convenção garant e,
em seu Art igo 17°, que os Est ados devem zelar pelo ´EHPHVWDU VRFLDO
HVSLULWXDOHPRUDOHVXDVD~GHItVLFDHPHQWDOµ e que, para isso, ´SURPRYHUmR
D HODERUDomR GH GLUHWUL]HV DSURSULDGDV D ILP GH SURWHJHU D FULDQoD FRQWUD
WRGDLQIRUPDomRHPDWHULDOSUHMXGLFLDLVDRVHXEHPHVWDUµ

.

Inobst ant e t ais normas, é forçoso reconhecer que nem o Est at ut o da
Criança e do Adolescent e e nem a Convenção das Nações Unidas sobre os
Direit os da Criança abordam a t emát ica específica da publicidade dirigida a
crianças. Na legislação int erna, por compet ência delegada pela Const it uição
Federal, em seu art igo 5o, inciso XXXII, a prot eção do consumidor é regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, consolidado na Lei 8078/ 90.
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. Nesse sent ido, percebe-se que o
Código de Def esa do Consumidor se coaduna e se harmoniza com a legislação
(nacional e int ernacional) de prot eção à infância, que garant e a prot eção da
liberdade e da aut odet erminação da criança.
Ao t rat ar do t ema e especialment e do art igo 37 do Código de Def esa 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 Def esa 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 GH IDWR.”
(grifos
inseridos)
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Aliás, o abuso da deficiência de j ulgament o e de inexperiência da
criança, que result a na limit ação de sua liberdade de escolha, é o grande
problema da publicidade volt ada ao público infant il no país. Vale dizer, é o
que a t orna int rinsecament e carregada de abusividade e ilegalidade. Nest a
est eira, t oda a est rat égia de PDUNHWLQJ da empresa é abusiva, nos t ermos do
art igo 37, §2º do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o
será aquela que, nas palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES23,
´RIHQGHDRUGHPS~EOLFDRXQmRppWLFDRXpRSUHVVLYDRXLQHVFUXSXORVDµ.
Mas não é só. Um dos princípios f undament ais que regem a publicidade
no país é o ‘ princípio da ident ificação da mensagem publicit ária’ , por meio do
qual, nos t ermos do art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor, ´D
SXEOLFLGDGH GHYH VHU YHLFXODGD GH WDO IRUPD TXH R FRQVXPLGRU IiFLO H
LPHGLDWDPHQWHDLGHQWLILTXHFRPRWDOµ

.

Ora, se a criança — conf orme j á apont ado — não é capaz de capt ar e
processar as sut ilezas present es nas est rat égias de market ing como forma de
indução ao consumo, nem t ampouco se posicionar frent e à publicidade ou
qualquer f orma de comunicação mercadológica, rest a claro que esse t ipo de
ação, ao se dirigir ao público infant il, é ilegal e abusiva, ofendendo, por
conseguint e, a Const it uição Federal, o Est at ut o da Criança e do Adolescent e e
as Normas Int ernacionais de Prot eção à Infância.
Nest a est eira, o market ing que se dirige ao público infant il, de uma
forma geral, não é ét ico, 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, no cont ext o das
relações de consumo.
Além de t udo, o mét odo de convenciment o para impulsionar a compra
dos produt os é desleal: ut iliza-se de imperat ivos de consumo e de
inst rument os lúdicos, como j ogos e promoções, e de personagens caros ao
universo infant il para at ingir a criança. Est a at it ude é considerada et icament e
reprovável, conforme art igo 37 do Código Brasileiro de Aut o-Regulament ação
Publicit ária:
“ Art igo 37. Os esf orços de pais, educadores, aut oridades e da
comunidade devem encont rar na publicidade fat or coadj uvant e na
formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscient es. Diant e
de t al perspect iva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperat ivo de
consumo à criança.
1. Os anúncios deverão reflet ir cuidados especiais em relação a
segurança e às boas-maneiras e, ainda, DEVWHUVHGH:
(...)
f. empregar crianças e adolescent es como modelos para vocalizar
DSHOR GLUHWR UHFRPHQGDomR RX VXJHVWmR GH XVR RX FRQVXPR,
23

,Q A publicidade ilícit a e a responsabilidade civil das celebridades que dela part icipam, São
Paulo, Edit ora Revist a dos Tribunais, Bibliot eca de Direit o do Consumidor, volume 6, p. 136.
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admit ida, ent ret ant o, a part icipação
pert inent es de serviço ou produt o;
2.

deles nas demonst rações

4XDQGR RV SURGXWRV IRUHP GHVWLQDGRV DR FRQVXPR SRU FULDQoDV H

DGROHVFHQWHVVHXVDQ~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 DWHQomRHVSHFLDO às caract eríst icas psicológicas do público-alvo,
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).” (grifos inseridos)
Também o it em 2 do Anexo H do referido Código, no t ocant e a
aliment os, refrigerant es, sucos e bebidas assemelhadas, não deixa dúvidas
sobre a não aceit ação dessa prát ica para a venda de aliment os:
“ 2.

4XDQGR R SURGXWR IRU GHVWLQDGR j FULDQoD VXD SXEOLFLGDGH

GHYHUiDLQGDDEVWHUVHGHTXDOTXHUHVWtPXORLPSHUDWLYRGHFRPSUD
RX FRQVXPR

, especialment e se apresent ado por aut oridade familiar,
escolar, médica, esport iva, cult ural ou pública, bem como por
personagens que os int erpret em, salvo em campanhas educat ivas, de
cunho inst it ucional, que promovam hábit os aliment ares saudáveis.”
(grifos inseridos)
A propósit o, o president e do CONAR, Sr. GILBERTO LEIFERT em
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 coibida24:
“ Assim, em 2006, o CONAR adot ou uma nova aut o-regulament ação em
relação à publicidade infant il. $QRYLGDGHTXHYHLRDPXGDUDIDFHGD
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 GHVWLQDGRV j FULDQoD H
DRDGROHVFHQWHPDVDPHQVDJHPQmRSRGHVHUDHOHVGHVWLQDGD

.

$V PHQVDJHQV GRV DQXQFLDQWHV IDEULFDQWHV GH SURGXWRV H VHUYLoRV
GHVWLQDGRVjFULDQoDGHYHUmRVHUVHPSUHHQGHUHoDGDVDRVDGXOWRVH
HVWDUmR VXEPHWLGDV jV SHQDV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH '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 oregulament ação que eu mais minuciosament e me permit irei ler mais
adiant e.” (grifos inseridos)

24

Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 8/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
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A est rat égia de PDUNHWLQJ da empresa, ao at ingir diret ament e a
criança, coloca em risco sua saúde, t razendo problemas decorrent es do
consumo excessivo de aliment os, bem como conflit os familiares para o dia-adia das crianças.
Cabe, ademais, observar que a sociedade como um t odo vem se
manifest ando no combat e à comunicação mercadológica que se dirige às
crianças, porquant o é eminent ement e abusiva. Isso se most ra pat ent e com a
recent e aprovação, pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deput ados, do Proj et o de Lei nº. 5921/ 200125, que prevê a proibição de
publicidade dirigida à criança e a rest rição de publicidade dirigida ao
adolescent e.
Segundo o Proj et o de Lei, ent ende-se por publicidade dirigida à criança
a que possui pelo menos uma das seguint es caract eríst icas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linguagem infant il, efeit os especiais e excesso de cores;
t rilhas sonoras de músicas infant is ou cant adas por vozes de criança;
represent ação de criança;
SHVVRDVRXFHOHEULGDGHVFRPDSHORDRS~EOLFRLQIDQWLO;
SHUVRQDJHQVRXDSUHVHQWDGRUHVLQIDQWLV;
desenho animado ou de animação;
bonecos ou similares;
SURPRomR FRP GLVWULEXLomR GH SUrPLRV RX GH EULQGHV FROHFLRQiYHLV
RXFRPDSHORVDRS~EOLFRLQIDQWLO

;
promoção com compet ições ou j ogos com apelo ao público infant il.

A assunção de que é abusiva t oda e qualquer publicidade que possua as
caract eríst icas supracit adas demonst ra que, como represent ant es da nossa
sociedade, os deput ados fizeram valer a vont ade de t odos os órgãos e
inst it uições sociais pela prot eção de um desenvolviment o da infância e da
adolescência, livres de abusos e explorações comerciais.
Induzir o consumo de aliment os indust rializados de baixo t eor
nut ricional, ricos em açúcares e sal, por meio da ut ilização de personagens
infant is e promoções como at rat ivo para o aument o das vendas não é ét ico,
t endo-se em vist a os parâmet ros legais apont ados. É desonest o e configura
prát ica abusiva e ilegal invest ir t ão pesadament e em ações como est as.
Não é demais observar que as crianças, na perspect iva do Código Civil,
são consideradas incapazes de prat icar os at os da vida civil, como, por
exemplo, firmar cont rat os de compra e venda26. O Código Civil limit a a
25

O Proj et o de Lei ainda est á em t râmit e e aguarda avaliação de out ras Comissões ant es de
fazer part e do ordenament o j urídico e, assim, t er força vinculant e.
26
Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:
´$UW6mRDEVROXWDPHQWHLQFDSD]HVGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
,²RVPHQRUHVGHGH]HVVHLVDQRV  µ

.
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aut onomia de pessoas menores de dezesseis anos por ent ender que est as não
t êm condições de conduzir negociações e de se colocar nas relações sociais de
comércio com aut onomia, devido à pouca idade. Isso apenas confirma que a
criança possui uma capacidade de j ulgament o ainda em desenvolviment o,
sendo, port ant o, mais suscet ível à publicidade e out ras est rat égias de
market ing, rest ando indef esa ant e a elas.
Nest e cont ext o, not a-se que t oda e qualquer publicidade volt ada ao
público infant il é abusiva, ilegal e criminosa, porquant o viola o dispost o nos
art igos 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as regras de
def esa dos direit os da criança est at uídas na Const it uição Federal, no Est at ut o
da Criança e do Adolescent e, na Convenção da ONU sobre os Direit os da
Criança e, por fim, as próprias regulament ações do mercado publicit ário.
Além de t ipificar os crimes previst os nos art igos 67 e seguint es do Código de
Defesa do Consumidor.
$DGHVmRGH1HVWOpDQRUPDVDXWRUHJXODPHQWDUHVHDQRUPDV
GHVHQYROYLGDVSRU&RQVHOKRVORFDLV

Nest lé assumiu, desde Julho de 2007, princípios que rest ringem a
comunicação mercadológica dirigida à criança (doc.14) e que t eriam
DSOLFDomR HP kPELWR JOREDO at é o fim de 2008. No endereço elet rônico
europeu da empresa27, informa-se que “ a publicidade responsável dirigida à
criança sempre foi uma preocupação de Nest lé.” Conf orme declarado no sit e:
“ Princípios de Comunicação ao Consumidor da Nest lé t êm como
obj et ivo encoraj ar a moderação, hábit os aliment ares saudáveis e
at ividades físicas sem minar a aut oridade dos pais ou criar expect at ivas
irreais de popularidade e sucesso. Eles t ambém garant em que QyV QmR
FULHPRV GLILFXOGDGH HP GLVWLQJXLU R UHDO GR LPDJLQiULR RX FULDU XPD
LGpLDGHXUJrQFLD

(em consumir).

À luz da crescent e preocupação com obesidade infant il, Nest lé
enrij eceu seus Princípios de Julho de 2007 adicionando duas import ant es
prescrições:
- Nenhuma publicidade ou at ividade de market ing pode ser dirigida a
crianças menores de 6 anos;
- Publicidade dirigida a crianças ent re 6 e 12 anos deve ser rest rit a a
produt os com perfil nut ricional que DMXGH D FULDQoD D DGTXLULU XPD
GLHWDVDXGiYHOHEDODQFHDGDLQFOXLQGROLPLWHVFODURVGHLQJUHGLHQWHV
FRPRDo~FDU

, sal e gordura.” (grifos inseridos)

Além dos princípios supracit ados, Nest lé aderiu às seguint es máximas:
27
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- Produt os aliment ícios anunciados a crianças devem ser apropriados à
idade específica ret rat ada nos anúncios;
- Publicidade não deve sugerir pot enciais benefícios com o uso do
produt o. Tais pot enciais benefícios podem incluir, mas não podem ser
limit ados a publicizar st at us ou popularidade com semelhant es,
desenvolviment o físico, força ou proficiência;
- Publicidade dirigida à criança não pode criar uma idéia de urgência,
inferir exclusividade ou minimização de preço, por exemplo, ao ut ilizar
palavras como “ agora” e “ apenas” ;
- 3HUVRQDOLGDGHV GH SURJUDPDV UHDLV RX DQLPDGRV QmR SRGHP VHU
XVDGRV SDUD YHQGHU SURGXWRV SUrPLRV RX VHUYLoRV QRV SURJUDPDV
GLUHWDPHQWH GLULJLGRV D FULDQoDV RQGH D PHVPD SHUVRQDOLGDGH RX
SHUVRQDJHP DSDUHFH 'D PHVPD IRUPD D SHUVRQDJHP DVVRFLDGD DR
FRQWH~GR HGLWRULDO GH SXEOLFDomR LPSUHVVD QmR SRGH VHU XWLO]LDGD
SDUDYHQGHUSURGXWRVSUrPLRVRXVHUYLoRVQDPHVPDSXEOLFDomR

.”

Além disso, Nest lé assumiu, j unt o a out ras 12 empresas28, nos Est ados
Unidos, compromisso (doc.15) perant e o “ Conselho para Melhores Negócios”
(em inglês, Council of Bet t er Business Bureau29), com o obj et ivo de rest ringir
a publicidade dirigida a crianças. Tal Conselho propôs, em 2006, às empresas
que dele f azem part e, a Iniciat iva para a Publicidade de Aliment os e Bebidas
dirigidas às Crianças30. Assim, o “ Conselho para Melhores Negócios”
impulsionou a aut o-regulament ação do mercado como f orma de limit ação às
est rat égias de market ing dos anunciant es.
Tais medidas são ext remament e relevant es, em virt ude da necessidade
de prot eção da criança e do adolescent e ant e as conseqüências negat ivas
produzidas pela publicidade abusiva, t ais quais excesso de peso e out ros
dist úrbios aliment ares.
Segundo a Academia Americana de Pediat ria (doc.16), a publicidade
dirigida a crianças pequenas é int rinsecament e enganosa, pois est as não
conseguem fazer a dist inção ent re a f ant asia e a realidade. O market ing de
aliment os e bebidas influencia as preferências e solicit ações das crianças, e o
consumo, pelo menos em curt o prazo, cont ribuindo para diet as menos
saudáveis e riscos de problemas de saúde.
A Academia declara ademais que, t al como o fumo, a obesidade infant il
é uma doença pediát rica, e recomenda um limit e máximo de uma a duas
horas de t elevisão por dia para crianças, bem como a limit ação e rest rição de
publicidade dirigida a crianças de aliment os alt ament e calóricos e pobres em
nut rient es.
28
Burger King, Cadbury Adams, Campbell Soup Company, The Coca-Cola Company, ConAgra,
General Mills, Inc., The Hershey Company, Kellogg Company, Kraft Foods Inc., Mars, Inc.,
McDonald’s, PepsiCo, Inc., Unilever.
29
ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot/ SitePage.aspx?sit e=113&id=6cda12e2-5967-437f-876e-bd452a591b91 (acessado em
12.06.2008).
30
ht t p:/ / us.bbb.org/ WWWRoot/ Sit ePage.aspx?sit e=113&id=b712b7a7-fcd5-479c-af49-8649107a4b02 (acessado em
12.06.2008).
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Conf orme pesquisa desenvolvida pelo Inst it ut o Kaiser Family em
200731,nos Est ados Unidos, crianças de 2 a 7 anos vêem uma média de 17
minut os de anúncios de diversos t ipos de produt os por dia (13. 904 anúncios
por ano, sendo cerca de 4.400 referent es a aliment os), ao passo que a média
ent re crianças de 8 a 12 anos é de 37 minut os (30. 155 anúncios por ano, sendo
cerca de 7. 600 ref erent es a aliment os). Segundo nut ricionist as e agências
governament ais, a maioria dos anúncios de aliment os que crianças e
adolescent es assist em correspondem a produt os que devem ser consumidos
com moderação, ou em pequenas porções.
Out ro est udo elaborado pelo mesmo Inst it ut o, t ambém nos Est ados
Unidos, em 200632, apresent a a apreensão de pais ou responsáveis sobre como
a mídia influencia o comport ament o de seus filhos: cerca de 23% deles
classifica a exposição dos pequenos aos meios de divulgação publicit ária de
cont eúdo inadequado como uma ent re suas principais preocupações, e 51% a
vê como um grande mot ivo de inquiet ação.
Daí porque grandes empresas do mercado aliment ício, como a própria
Nest lé, compromet eram-se a limit ar a publicidade veiculada a crianças.
No ent ant o, o que se not a é que não há uniformidade de est rat égia de
publicidade e comunicação. Fora dos Est ados Unidos e da Europa, as medidas
propost as pelas empresas no sent ido de rest ringir o market ing dirigido à
criança ao que parece, ao menos em relação ao Brasil, não est ão sendo
implement adas.
Embora t enha declarado publicament e que seguiria as mesmas regras
adot adas no ext erior aqui no Brasil (doc. 17), Nest lé não parece aplicar a
mesma preocupação com market ing e publicidade no Brasil como o faz na
Europa; haj a vist a o caso ora denunciado.
Cabe repisar que a comunicação mercadológica volt ada ao público
infant il é prej udicial em qualquer país: crianças de t odo o mundo, de
diferent es cult uras e regiões t êm seus direit os violados quando submet idas a
est rat égias publicit árias muit as vezes desiguais e abusivas, na medida em que
t ais condut as empresariais cont ribuem para a formação de hábit os
aliment ares pouco saudáveis.
Também PAULA CAROLINA NASCIMENTO, em t ese de dout orado
apresent ada ao Depart ament o de Psicologia e Educação da Universidade de
São Paulo, discorre sobre a influência da t elevisão nos hábit os aliment ares de
crianças e adolescent es33. A dout ora pôde comprovar como os est rat agemas
publicit ários volt ados ao público infant il, geram desast rosas conseqüências.

31

ht t p:/ / www.kff.org/ ent media/ upload/ 7618.pdf 

32

ht t p:/ / www.kff.org/ ent media/ upload/ 7638.pdf 

33

ht t p:/ / www.teses.usp.br/ t eses/ disponiveis/ 59/ 59137/ tde-21092007-145239/ .
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Seu est udo concluiu que cerca de 82% dos comerciais t elevisivos
sugeriam o consumo imediat o de aliment os, e em 78% as personagens os
ingeriam imediat ament e; cerca de 24% dos alunos que os assist iam apresent ou
sobrepeso ou obesidade, e assist ir à t elevisão mais de 2 horas por dia est eve
associado ao aument o de IMC (Índice de Massa Corporal) ent re os meninos.
Em posse dest es dados, é cert o concluir que assim como nos Est ados
Unidos e na Europa, as ferrament as de comunicação mercadológica ut ilizadas
no Brasil e em qualquer out ro país at ingem meninos e meninas
complet ament e vulneráveis e influenciáveis. Ademais, acarret am vínculos de
ident ificação com desej os e expect at ivas fabricados pela est rat égia
publicit ária. A part ir dessas necessidades impost as, paulat inament e se
const roem valores dist orcidos e hábit os prej udiciais que permeiam t oda a
vida.
Mant er uma condut a admirável em um país e complet o descaso em
out ro é et icament e reprovável, e clara insinuação de um comport ament o
excludent e e preconceit uoso. Não há como se exercer uma at ividade
comercial nest e país se não se garant e à sociedade consumidora o princípio
máximo da Declaração Universal dos Direit os das Crianças, proclamada pelo
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Inf ância:
“ As crianças t êm Direit os
'LUHLWRjLJXDOGDGH, sem dist inção de raça, religião ou QDFLRQDOLGDGH.”
(grifos inseridos)
Est e t ambém é o ent endiment o adot ado pela Convenção das Nações
Unidas sobre os Direit os das Crianças – norma int ernacional de prot eção à
infância incorporada ao direit o brasileiro:
“ Considerando que a criança deve est ar plenament e preparada para
uma vida independent e na sociedade e deve ser educada de acordo
com os ideais proclamados na Cart a das Nações Unidas, especialment e
com espírit o de paz, dignidade, t olerância, igualdade e solidariedade;
(...)
Tendo em cont a que, conforme assinalado na Declaração dos Direit os
da Criança, ‘ a criança, em virt ude de sua f alt a de mat uridade física e
ment al, necessit a prot eção e cuidados especiais, inclusive a devida
prot eção legal, t ant o ant es quant o após seu nasciment o’ (...)”
Em vist a do apresent ado, é clara a necessidade de aplicação de
medidas efet ivas de combat e ao consumismo desde a infância, porquant o
comprovados os mesmos abusos comet idos às crianças e os mesmos benefícios
provenient es do compromet iment o em se limit ar a comunicação
mercadológica dirigida ao segment o infant il, not adament e quando est imula o
consumo de aliment os.
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Por t udo isso, é bem cert o que a forma como foi pensada e realizada a
comunicação mercadológica desenvolvida por Nest lé, 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 mat eriais dist orcidos. 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 Inst it ut o Alana vem pedir sej am t omadas as
devidas providências legais — inclusive com a det erminação de que sej a
veiculada cont ra-propaganda, nos t ermos do art igo 56, inciso XII do Código de
Defesa do Consumidor — em face de Nest lé Brasil Lt da., porquant o suas
condut as comerciais põem em risco a infância brasileira e violam as normas
legais de prot eção das crianças e dos adolescent es, bem como as normas de
direit o do consumidor.
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