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Ref.: Representação – Abusividade verificada nas estratégias de                           

comunicação mercadológica para a promoção da linha de produtos 
‘Trakinas’ e ‘Royal gelatube’. 

 
 
 

Prezado Senhor,  
 
o Instituto Alana (doc. 1 a 3) vem, por meio desta, oferecer representação 
em face de Kraft Foods Brasil Ltda., detentora das marcas ‘Trakinas’ e 
‘Royal’, em razão de abusividade verificada nas estratégias de comunicação 
mercadológica1, desenvolvidas nos sites e em embalagens que têm finalidade 
de promover a venda dos seus produtos: biscoitos ‘Trakinas’ e gelatina 
‘Royal’. Referida estratégia de marketing é claramente direcionada às 
crianças, além de conter outras graves abusividades, adiante demonstradas. 
                                                 
1 O termo ‘comunicação mercadológica’ compreende toda e qualquer atividade de 
comunicação comercial para a divulgação de produtos e serviços independentemente do 
suporte ou do meio utilizado. Além de anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de 
rádio e banners na internet, podem ser citados, como exemplos: embalagens, promoções, 
merchandising, disposição de produtos nos pontos de vendas, etc. 
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I. Sobre o Instituto Alana. 
 
 
O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve 

atividades educacionais, culturais, de fomento à articulação social e de 
defesa dos direitos da criança no âmbito das relações de consumo e perante o 
consumismo ao qual são expostos [www.institutoalana.org.br]. 

 
Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas ao 

consumo de produtos e serviços por crianças, assim como para apontar meios 
de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes da publicidade e da 
comunicação mercadológica, voltados ao público infanto-juvenil criou o 
Projeto Criança e Consumo [www.criancaeconsumo.org.br]. 

 
Por meio do Projeto Criança e Consumo, o Instituto Alana procura 

disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do 
consumidor nas relações de consumo que envolva crianças e acerca do 
impacto do consumismo na sua formação, fomentando a reflexão a respeito 
da força que a mídia, a publicidade e a comunicação mercadológica infanto-
juvenil possuem na vida, nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em 
formação. 

 
As grandes preocupações do Projeto Criança e Consumo são com os 

resultados apontados como conseqüência do investimento maciço na 
mercantilização da infância e da juventude, a saber: o consumismo, a 
incidência alarmante de obesidade infantil; a violência na juventude; a 
sexualidade precoce e irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste 
das relações sociais; dentre outros. 
 
 
 
II. Abusos verificados na estratégia de promoção e comercialização da 

gelatina ‘Royal gelatube’ e do biscoito ‘Trakinas’. 
 
 

No escopo de sua atuação, o Instituto Alana, por meio do Projeto 
Criança e Consumo, identificou estratégia de comunicação mercadológica 
dirigida às crianças, desenvolvida pela empresa ora Representada para 
promover a venda dos produtos das marcas ‘Royal’ e ‘Trakinas’, no caso, a 
gelatina ‘Gelatube’ e o biscoito doce recheado ‘Trakinas’, respectivamente, e 
em seus diversos sabores. 

 

Importa observar, antes de mais nada, que ao direcionar estratégica de 
comunicação mercadológica ao público infantil, a empresa representada 
afronta a legislação pátria vigente. A Constituição Federal, em seu artigo 227, 
traz como parâmetro normativo para a tutela de crianças e adolescentes o 
princípio da proteção integral –- que lhes assegura seu saudável 
desenvolvimento. Este princípio se irradia para o ordenamento jurídico 
impactando toda a legislação infra-constitucional e, para o tema objeto desta 
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denúncia, principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido é 
que esta mesma legislação, em consonância com os princípios da proteção 
integral previstos na Magna Carta e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
prevê em seu artigo 37, §2º, a proibição da disseminação de publicidade 
abusiva, assim entendida, dentre outros, aquela que abusar da deficiência de 
julgamento da criança para promover a venda de produtos e serviços. Vale 
lembrar que por estar em peculiar processo de formação, a criança não possui 
os predicados sensoriais suficientemente formados para a plena compreensão 
do que seja a publicidade, de quais os seus objetivos e de como a ela resistir 
criticamente, fazendo escolhas refletidas.  

 

Abusividades encontradas no marketing da marca ‘Royal’ 

 

A partir de pesquisa realizada no website2 criado para promoção do 
produto gelatina ‘Royal Gelatube’, verificou-se claro e amplo direcionamento 
da estratégia de comunicação mercadológica às crianças menores de 12 anos 
de idade. Referida estratégia de marketing apresenta linguagem visual infantil 
que permeia toda a construção do site, tornando-o mais atrativo às crianças, 
como pode ser notado na imagem copiada abaixo. Essa linguagem visual se 
baseia no licenciamento dos personagens do filme ‘Rio’, bastante divulgado 
pelas mídias durante o seu lançamento, atraindo especialmente a atenção do 
público infantil, até por se tratar de animação em formato de desenho e com 
temática interessante aos pequenos. 

 

 
 

 

                                                 
2 http://www.gelatube.com.br/# (acessado em 15.6.2011) 
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Ao abrir a página do produto nota-se que o site é promotor de uma 
interação entre a criança e marca, a qual se dá por meio de um jogo de 
tabuleiro. Junto ao tabuleiro há uma roleta que, ao ser ‘clicada’, determina 
quantas ‘casas’ serão percorridas por ‘Blue’ (Arara azul, personagem central 
do filme ‘Rio’). Algumas dessas ‘casas’ do tabuleiro funcionam como link de 
acesso aos conteúdos interativos do site como: ‘gelatube Royal’ e 
‘Brincadeiras’ 

 

O link intitulado ‘gelatube Royal’3 disponibiliza brincadeira com efeitos 
de distorção em imagens. Tais imagens podem ser geradas por uma webcam; 
pode-se aproveitar alguma imagem já existente e salva no computador; ou, 
ainda, pode-se escolher entre as imagens disponíveis para tanto no próprio 
site. Escolhida a imagem, que aparece projetada dentro de uma gelatina, 
inicia-se a fase de colocar os efeitos desejados como trocar as cores e 
produzir distorções na imagem, e que ao final formam um pequeno vídeo. 
Todas as alterações imitam possíveis efeitos da refração (desvio) dos raios 
luminosos ao passarem pela gelatina, como demonstrado nas figuras em 
sequência. 

 

 

 
 

                                                 
3 http://www.gelatube.com.br/#/gelatube (acessado em 15.6.2011) 
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A brincadeira retratada acima, apesar de, à primeira vista, parecer 
despretensiosa, tem como pano de fundo uma forma eficaz de estabelecer 
comunicação, de caráter mercadológico, com a criança. Nota-se que o meio 
causador da distorção da imagem é justamente o produto comercializado pela 
empresa em questão (a gelatina) e, não bastasse isso, no momento de optar 
pela cor, ao invés de meramente se escolher a coloração da gelatina, escolhe-
se o sabor (Ex. sabor limão – cor verde; sabor cereja - cor rosa; etc.), cujas 
opções estão listadas com imagens das embalagens da ‘gelatube’, fato que 
torna inegável o caráter mercadológico da campanha comunicacional. Dessa 
forma, mesmo em meio à brincadeira a criança não deixa de, 
inconscientemente, associar o nome da marca a um momento de diversão. 
Atingir a criança e persuadi-la é uma forma eficiente de influenciar nas 
compras de uma casa e de fidelizar o consumidor.  

 

De acordo com a pesquisa “Niños Mandan”4 (doc 4), da TNS, 83% das 
crianças brasileiras são influenciadas pela publicidade; 72% por produtos 
associados a personagens famosos; 42% por influência de amigos; 38% por 
produtos que oferecem brindes e jogos, e 35% por embalagens coloridas e 
atrativas. 

 

Considerando estudo5 realizado pelo Instituto de Pesquisa Datafolha em 
Fevereiro de 2010 (doc. 5), com pais de crianças de 3 a 11 anos; ao serem 
questionados quais eram as principais atividades de lazer realizadas por seus 
filhos, 41% dos pais responderam ser acessar a internet e brincar no 
computador. Na referida pesquisa concluiu-se que 57% dos filhos entre 3 e 11 
                                                 
4 Pesquisa TNS Insterscience “Niños Mandan” - 2007 
5 Pesquisa ‘Consumismo na infância’ realizada pelo Instituto Datafolha em Fevereiro de 2010. 
(universo: pais de crianças entre 3 e 11 anos,  pertencentes a todas classes sociais; Amostra: 
411 entrevistas) 
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anos acessam a internet, hábito que é ainda mais freqüente entre crianças de 
8 a 11 anos (76%). Constatou-se que os sites de jogos online são 
destacadamente os mais acessados com 33% dos acessos entre filhos de 3 a 7 
anos e 55% entre os filhos de 8 a 11 anos. Ainda na mesma pesquisa, 69% dos 
pais disseram que são influenciados pelos pedidos dos filhos na hora das 
compras. Por fim, vale lembrar que, em estudo6 realizado pelo Cartoon 
Network (doc. 6), ao serem perguntados a respeito de quem mais admiram, 
47% dos meninos e 18% das meninas responderam: um personagem de desenho 
animado.  

 

De acordo com pesquisa da Interscience7 (doc. 7), as crianças incidem 
em até 80% das decisões de compra de uma família, muitas vezes 
influenciando inclusive na escolha das marcas. Assim, não é por acaso que 
cada vez mais as publicidades -- e comunicações mercadológicas -- estão 
sendo dirigidas às crianças, uma vez que pela intensa presença de 
publicidades nos seus cotidianos, são transformadas em verdadeiras 
promotoras de vendas. Afinal, com apenas uma ação de marketing atinge-se 
pelo menos 3 mercados: o infantil diretamente (representado pelas compras 
efetuadas pelas crianças com dinheiro proveniente de mesada); o dos pais, 
indiretamente, na medida em que os pequenos insistem junto a eles para que 
adquiram determinado produto ou serviço e o mercado futuro que as crianças 
representam (fidelização do consumidor à marca). No entanto, é importante 
frisar que se utilizar dessa abusiva estratégia de marketing é atentar contra a 
integridade das crianças, as quais são sujeitos de direito especial e 
integralmente tutelados. 

 

Não bastasse a abusividade contida nas ‘supostas brincadeiras’ 
descritas anteriormente, o ‘tabuleiro interativo’, que proporciona a 
articulação central do site, ainda conta com ‘casas’ que correspondem ao link 
‘Brincadeiras’8. Ao clicar no link tem-se acesso a uma página (retratada na 
figura abaixo) com a seguinte pergunta: “Como você quer brincar?”; e as 
opções de resposta são: “sem embalagem da gelatina Royal” ou “com a 
embalagem da gelatina Royal”. 

 

                                                 
6 Pesquisa CN.com.br - ‘Kids Experts’/Base: Crianças 7-15 anos (1.113) 
7 Pesquisa Interscience – ‘Como atrair o consumidor infantil, atender as expectativas dos pais     
e ainda, ampliar as vendas...’ – Outubro de 2003 
8 http://www.gelatube.com.br/#/brincadeiras (acessado em 15.6.2011) 
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Ao escolher brincar ‘com a embalagem da gelatina Royal’, nota-se uma 
verdadeira sequência de abusividades cometidas pela empresa, elencadas a 
seguir. Os abusos da estratégia de comunicação mercadológica desenvolvida 
pela Representada começam pelo fato de que para se ter acesso a este rol de 
brincadeiras é preciso primeiramente comprar a gelatina ‘gelatube’ da 
‘Royal’. Todavia, não basta comprá-la, é preciso, também, ter uma webcam. 
Pois, para que a página seja desbloqueada, faz-se necessário posicionar o 
desenho geométrico, contido no verso da embalagem do produto, em frente a 
webcam para que o site reconheça o desenho e então permita o acesso às 
restritas brincadeiras, como retratado nas imagens a seguir. 
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Ao completar todos os passos para finalmente ter acesso às brincadeiras 
exclusivas aos consumidores do produto, chega a hora de escolher entre duas 
brincadeiras: o ‘criador de GIFs animados’ (GIFs são resultados do 
armazenamento em sequência de imagens em um só arquivo, formando uma 
animação) e assistir a um ‘Trailer exclusivo’. 

 

 
 

 



 10 

 
 

As abusividades verificadas são claras. Por conta do fato de existirem 
brincadeiras que estão disponíveis apenas mediante a compra do produto, é 
implantado na criança, por meio da precisa estratégia de comunicação 
mercadológica, o desejo de comprar a gelatina, ainda que sua vontade não 
seja a de ingerir o produto, mas apenas ter acesso àquele setor do website. 
Crianças são atraídas por brincadeiras e não percebem o caráter persuasivo 
implícito nas mais diversas formas de publicidade e, por isso são tratadas 
como hipossuficientes pelo Código de defesa do Consumidor que, há mais de 
20 anos já reconhece a necessidade de uma proteção ampla e prioritária à 
criança, especialmente vulnerável nas relações de consumo. 

 

Vale lembrar que essa estratégia adotada por anunciantes de alimentos 
se tornou tão recorrente e peculiar que ganhou uma nova denominação: 
eatertainment, ou seja, mescla entre alimentação e entretenimento. De 
acordo com PABLO JOSÉ ASSOLINI9, estudioso do tema: 

 
“Se a publicidade por si só já influencia o público infantil, a 
possibilidade de proporcionar entretenimento à experiência de 
consumo é capaz de potencializá-la. A estratégia tem crescido muito, 
principalmente na indústria de alimentos. (...) Segundo Linn (2006, 
p.133) nos últimos anos, a literatura de marketing centrou-se na 
necessidade de a comida ser ‘divertida’. A indústria de alimentos 
refere-se ao fenômeno como ‘eatertainment’ (comertimento).(...) 
A idéia de proporcionar entretenimento no ato de consumir um produto 
alimentício torna-se ainda mais atraente quando envolve um 

                                                 
9 Fonte: Assolini, Pablo José , ‘O eatertainment: alimentando as crianças na sociedade de 
consumo’http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/artigos/O%20e
atertainment%20-%20alimentando%20as%20crianças%20na%20sociedade%20de%20..pdf  
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personagem que faz parte do cotidiano das crianças, como um herói de 
televisão, por exemplo. (...) 
As referências que grande parte do público infantil tem sobre 
alimentação estão diretamente ligadas ao que são apresentadas para 
ela na TV, na internet e em outros meios tecnológicos. E o que é posto 
em destaque pela propaganda não é o valor nutricional dos 
alimentos, mas a capacidade de entreter, de tornar o cotidiano da 
criança mais divertido.” (grifos inseridos) 
 
 

Abusividades verificadas na campanha mercadológica da marca 
‘Trakinas’’ 

 
Reproduzindo o mesmo modelo, e reiterando o abuso relativo ao 

direcionamento às crianças de estratégia de comunicação mercadológica, 
fundamentada no licenciamento dos personagens do filme ‘Rio’, a empresa 
Representada, detentora também da marca ‘Trakinas’, disponibiliza na 
internet outro site10, este destinado a promover essa marca de biscoitos. 

 
Nota-se, novamente, a proposta de entretenimento vinculado a 

experiência, senão diretamente de consumo, ao menos de assimilação da 
marca. Este vínculo é criado por meio dos inúmeros jogos que, em sua 
maioria, utilizam-se do licenciamento dos personagens do filme citado. Além 
disso, como agravante, alguns desses jogos expõem o produto comercializado 
pela marca em meio aos cenários dos jogos, conforme será descrito a seguir. 

 
 

 
 

                                                 
10 http://www.trakinas.com.br/ (acessado em 20.6.20111) 
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É explícito o direcionamento da respectiva estratégia de comunicação 
mercadológica ao público infantil. O layout da página é todo desenvolvido em 
formato de desenho, retratando cinco Ilhas: ‘Ilha do Rio’, ‘Laboratório do 
Dr.T’, ‘Fortaleza de Mundrov’, ‘Códigos das embalagens’ e ‘Ilha do Jabótico’. 

 
Na primeira, ‘Ilha do Rio’, são encontrados jogos relacionados com o 

licenciamento dos personagens do filme ‘Rio’, como o ‘levantar vôo’ (jogo em 
que o objetivo é manter ‘Blue’, personagem central do filme, voando); bem 
como jogos relacionados com a marca ‘Trakinas’ tais quais: ‘Aventura 
Trakinas – resgate da Arara’, ou ainda o ‘Aventura Trakinas RIO’, como 
retratado nas imagens abaixo. 
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Nota-se que, em quase todos os quadros destacados acima, a empresa 
Representada, ao proporcionar o entretenimento no site, expõe de forma 
constante o logotipo da marca ‘Trakinas’ durante os jogos. Dessa forma, mais 
uma vez, a empresa em questão, ciente da eficácia da respectiva estratégia 
de comunicação mercadológica -- que une o entretenimento ao consumo 
alimentar -- busca manter a marca frente aos olhos da criança, 
principalmente durante o momento de diversão, criando assim uma associação 
positiva entre o consumidor alvo da campanha publicitária e a marca. 
 



 14 

Há ainda diversos outros games que podem ser encontrados no link11 
‘Ilha Laboratório do Dr. T’, em destaque na imagem abaixo. Ao acessar o link, 
clicando em ‘entrar’, é feito o direcionamento à outra página, que 
disponibiliza outros 10 jogos para o público infantil. Dentre eles estão: 
‘Tamanduá Ninja’, ‘Biscoito Voador’, ‘Bata o penalty’, ‘Corrida Maluca’, 
‘Fábrica de carinhas’, ‘Memória Maluca’, ‘Mira gelada’, ‘Salto em distância’, 
‘Snowboard’ e ‘Torta na cara’, conforme exposto nas figuras abaixo. 
 

 
 
 

 

                                                 
11 http://www.trakinas.com.br/#/laboratorio-do-dr-t (acessado em 20.6.2011)  
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O contexto em que os jogos supracitados estão inseridos, um site 
destinado à promoção de uma marca e que tem por finalidade o estímulo ao 
consumo, é abusivo e prejudicial às crianças. Dos dez jogos citados, sete 
expõem claramente o produto comercializado pela marca durante o ‘game’. 
Dessa forma, desrespeita-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência das 
crianças que, por estarem em uma especial fase de desenvolvimento físico-
psíquico, não conseguem diferenciar um conteúdo publicitário de um mero 
conteúdo de entretenimento.  

 
Conforme informa ERLING BJÜRSTROM (doc. 8)12, pesquisador sueco,  

as crianças, assim consideradas as pessoas de até 12 anos de idade, não 
têm condições de entender as mensagens publicitárias que lhes são 
dirigidas, por não conseguirem distingui-las da programação na qual são 
inseridas, nem, tampouco, compreender seu caráter persuasivo. Embora 
esta seja uma pesquisa que se foque na mídia televisiva, pode-se expandir 
seus resultados para outras mídias, como a própria internet. 
 

O emérito professor de psicologia da Universidade de São Paulo, YVES 
DE LA TAILLE, em parecer conferido sobre o tema ao Conselho Federal de 
Psicologia, também ressalta13 (doc. 9): 
 

“Não tendo as crianças de até 12 anos construído ainda todas as 
ferramentas intelectuais que lhes permitirá compreender o real, 
notadamente quando esse é apresentado através de representações 
simbólicas (fala, imagens), a publicidade tem maior possibilidade de 
induzir ao erro e à ilusão. (...) é certo que certas propagandas podem 
enganar as crianças, vendendo-lhes gato por lebre, e isto sem mentir, 
mas apresentando discursos e imagens que não poderão ser passados 
pelo crivo da crítica.” 
(...) 
“As crianças não têm, os adolescentes não têm a mesma capacidade 
de resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto e, 
portanto, não estão com condições de enfrentar com igualdade de 
força a pressão exercida pela publicidade no que se refere à questão 
do consumo. A luta é totalmente desigual.” (grifos inseridos) 
 
Os jogos ‘Biscoito voador’, ‘Bata o penalty, ‘Corrida maluca’, ‘Fabrica 

de carinhas’, ‘Mira gelada’, ‘Salto em distância’ e ‘Torta na cara’, em algum 
momento do jogo, dentre os objetivos centrais do ‘game’ ou espalhados pelo 
cenário, expõem o produto comercializado pela marca. 

 
Por exemplo, no jogo ‘Biscoito voador’ o objetivo central é colher os 

biscoitos que estão pendurados em balões e colocá-los em uma cesta. Outro 
exemplo de jogo com a exposição do produto dentre os objetivos centrais da 

                                                 
12 Bjurström, Erling, ‘Children and television advertising’, Report 1994/95:8, Swedish 
Consumer Agency  
http://www.konsumentverket.se/documents/in_english/children_tv_ads_bjurstrom.pdf. 
13 Parecer sobre PL 5921/2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘A Publicidade 
Dirigida ao Público Infantil – Considerações Psicológicas’. 
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brincadeira é a ‘Fábrica de carinhas’, cujo objetivo é fazer o biscoito passar 
pela linha de produção e ir tomando forma. É importante lembrar que o 
biscoito desta marca é tradicionalmente conhecido por conter carinhas 
marcadas na massa. Como pode ser visto nas imagens abaixo. 
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Há também jogos que colocam o produto, ou uma representação do 
produto, no personagem utilizado, como no jogo ‘Bata o penalty’, cujo 
objetivo é fazer o personagem (um jogador de futebol com cabeça de 
biscoito) acertar o chute ao gol. Ou ainda no jogo ‘Torta na cara’, que tem 
desenhado na camiseta do personagem o logotipo da marca ‘Trakinas’, como 
pode ser notado nas imagens reproduzidas a seguir. 
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O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e a epidemia de 
obesidade e sobrepeso infantil no país 

 
O Brasil vem passando por um profundo processo de transição 

nutricional, em que o problema da desnutrição (embora ainda não totalmente 
erradicado) vem sendo substituído pelo da má-nutrição. Entre 1974/75 e 
1996/97, verificou-se um aumento de 4,1% para 13,9% na incidência de 
sobrepeso ou obesidade entre crianças e adolescentes de seis a dezoito anos 
somente nas regiões Sudeste e Nordeste. As causas apontadas seriam o 
aumento do consumo de produtos ricos em açúcares simples e gordura e a 
presença de TV e computador nas residências14. 

 

Esta transição vem ocorrendo em razão de uma rápida mudança de 
comportamentos alimentares na população como um todo. Um estudo 
realizado sobre os hábitos alimentares de crianças e adolescentes em escolas 
públicas e particulares de Belo Horizonte revela um pouco deste processo de 
mudança na alimentação da população brasileira15: 

 

“A maioria dos escolares (88.4%) apresentou hábitos alimentares em 
que predominava dieta rica em gordura saturada (agrupamento de 
escores de Block: dieta típica norte-americana + dieta rica em gorduras 
+ dieta muito rica em gorduras), apenas 11,6% tinham alimentação 
pobre em gorduras. Em relação ao consumo de frutas, vegetais e fibras, 
64,1% consumiam de forma muito inadequada (pobre) esses alimentos 
(dieta muito inadequada pelo escore de Block); 35,9% tinham consumo 
inadequado (dieta inadequada); e nenhum aluno apresentou dieta 
adequada de frutas, vegetais e fibras.” 

 

No mesmo sentido, a última Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-
2009, consolidada pelo IBGE e lançada oficialmente em 2010 confirma as 
informações referentes à transição nutricional pela qual vem passando a 
população brasileira. Segundo o relatório da pesquisa, os índices de déficit de 
peso na população brasileira estão abaixo dos níveis de excesso de peso e 
obesidade, para crianças com idade entre 5 e 9 anos: enquanto o percentual 
de crianças nessa faixa etária com problemas de déficit de peso é de 4,1%, os 
de sobrepeso já alcançam 33,5% e os de obesidade 14,3%. Os índices são 
maiores entre os meninos, que contam com 34,8% de sobrepeso e 16,6% de 
obesidade, em contraposição às meninas, que apresentam 32% de sobrepeso e 
11,8% de obesidade16. Estes dados corroboram com a percepção de que a 
                                                 
14 Informação coletada em artigo da ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade 
e da Síndrome Metabólica, conforme dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDF) e 
da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV). Autoria: Cecília L. de Oliveira e Mauro Fisberg. 
15 Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais por Ana Elisa Ribeiro Fernandes, em 2007. 
16 “Excesso de peso foi diagnosticado em cerca de um terço dos meninos e meninas, 
excedendo, assim, em mais de oito vezes a freqüência de déficit de peso. Quadros de 
obesidade corresponderam a cerca de um terço do total de casos de excesso de peso no sexo 
feminino e a quase metade no sexo masculino.” Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF/ 
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questão da desnutrição se complexificou no país, devendo ser agora 
combatida também se levando em conta estes problemas. Ou seja, não se 
trata mais apenas de combater a fome, mas de também enfrentar a má-
nutrição. 

 
A associação entre diversão e consumo de produtos alimentícios —

principalmente se estes possuem altos teores de sal, gordura e açúcares ou 
corantes — é extremamente prejudicial na formação física e psicológica de 
crianças na medida em que influencia ingestão excessiva e habitual de tais 
alimentos e pode ocasionar distúrbios alimentares, o que por sua vez provoca 
profundo impacto no sistema de Saúde Pública do Brasil: a obesidade tem se 
tornado um problema crescente no país, atingindo cada vez mais brasileiros, 
desde a infância.  

 

Ao se veicular de forma contínua e persistente comunicação 
mercadológica que, devido ao formato e discurso utilizados, favorece a 
associação entre diversão e consumo de alimentos, a empresa Representada 
se aproveita da ainda não completamente desenvolvida capacidade de 
julgamento e abstração de crianças e as estimula a consumir excessivamente 
produtos com altos teores de sal, gordura e açúcares por tratá-los como 
instrumentos para aquisição de estados de espírito e de entretenimento.  

 

O crescimento da epidemia de obesidade, que traz consigo muitas 
outras associadas -- como hipertensão e problemas cardiovasculares -– é 
alarmante, principalmente na infância. Corrobora-se assim, o aumento 
vertiginoso dos gastos do Estado Brasileiro com o sistema de saúde pública e 
de seguridade social, visto que mais e mais cidadãos se tornam incapacitados 
para o trabalho em razão das diversas doenças associadas à obesidade. Gastos 
que poderiam ser evitáveis caso a população tivesse adequado acesso a 
informações nutricionais que lhe permitissem a escolha de uma dieta 
saudável. De acordo com ROSELY SICHIERI e SILEIA DO NASCIMENTO17, os 
custos diretos de hospitalização e percentual estimado atribuído a sobrepeso 
e obesidade no Sistema Único de Saúde em 2001 chegaram a 
US$841.273.181,00.  

 
Aliado à imagem, a linguagem fantasiosa e lúdica dos anúncios 

publicitários ora representados criam uma sutil mensagem de formação de 
desejos e necessidades impossível de ser compreendida por crianças, pois 
convence não apenas pela associação de atributos emocionais supracitados 
aos produtos alimentícios — muitas vezes apenas sutilmente mostrados — 

                                                                                                                                               
2008-2009. Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil. 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Rio de Janeiro, 2010, p. 49. 
17  O custo da obesidade para o Sistema Único de Saúde. Perspectivas para as próximas 
décadas. In: Jornadas Científicas do NISAN: Núcleo Interdepartamental de Segurança 
Alimentar e Nutricional/ coord. José Augusto de A.C. Taddei. – Barueri, SP: Minha Editora, 
2007. P. 108. 
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como pela constante transição entre realidade e fantasia. Isso a torna muito 
mais complexa, e ainda mais abusiva. 

 
 

A utilização de personagens animados para estimular o consumo 
excessivo 

 
Personagens, que podem ser reais ou em desenho animado, são uma 

forma comum utilizada pela indústria publicitária para personificar 
características que se deseja atribuir à marca em uma espécie de 
representante. É usual que empresas possuam mascotes, desenhos ou 
personagens licenciados como interlocutores de imagem e valores de 
empresas, e dos produtos por elas produzidos e comercializados. 

 
Isso se dá porque personagens desta espécie são vínculos de 

identificação com pequenos, e possuem uma posição de destaque no discurso 
a eles dirigido.  

 
Segundo NICOLAS MONTIGNEAUX, personagens “tornam a marca mais 

compreensível e mais viva para a criança”, em especial porque traduzem o 
apelo do produto para uma linguagem acessível aos pequenos, representando 
valores e sensações de grande poder atrativo perante esse público. Não 
necessariamente tais caracteres têm realmente qualquer conexão com 
características e propriedades do produto a ser ofertado — apenas são 
apresentados como representações físicas, concretas e tangíveis da marca.  

 
CRISTHIANE FERREGUETT18, em dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade do Estado da Bahia, discorre acerca do poder de personagens de 
desenhos animados e filmes sobre o imaginário infantil e a construção de 
paradigmas: 

 
“Observamos que no nosso mundo atual os heróis de contos de fadas 
estão sendo substituídos pelos heróis de histórias em quadrinhos, filmes 
(cinema e TV) e de vídeo-games. Estes heróis modernos personificam a 
eterna luta do bem contra o mal e passam a ser os modelos idealizados 
pela criança.” 

 
A empresa em questão se vale exatamente das personagens licenciadas 

do filme ‘Rio’ em sua estratégia de comunicação mercadológica para atrair 
crianças a consumir seus produtos. Torna-se clara, então, a abusividade da 
conduta da Representada. 

 
Ratificando o entendimento majoritário referente ao poder das 

personagens sobre os pequenos, a já referida pesquisa Nickelodeon19 chega à 
conclusão, no Segredo nº 9, que “Um bom personagem comunica mais que mil 

                                                 
18 In A criança consumidora: propaganda, imagem e discurso. Dissertação de Mestrado em 
Estudos de Linguagens. Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Salvador: UNEB, 2008. Página 
26. 
19 Nicklodeon BusinessSolution Research. Ano: 2007 
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palavras”, reconhecendo que as crianças confiam nas personagens, 
identificam-se com eles e os têm como referência de valores.  
 

Assim, o grande objetivo da questionada estratégia é o de construir 
pensamentos que exprimem espécie de vínculo emocional e afetivo entre o 
bem ofertado e a criança, utilizando como nexo e fio condutor todas as 
sensações suscitadas nesta pela personagem, transportando-as a um objeto 
materializado e disponível para consumo — sem necessariamente levar o 
potencial consumidor à compra devido a características intrínsecas ao produto 
e sim a características construídas à personagem que serve de conexão. 

 
Tal estratégia, por se aproveitar da ainda não desenvolvida capacidade 

de abstração, senso crítico e discernimento da criança, é carregada de 
abusividade e por isso deve ser coibida. 

 
 

 
III. A ilegalidade das estratégias de comunicação mercadológica 

desenvolvidas para a promoção dos produtos ‘Trakinas’ e 
‘Gelatube’. 

 
 

A hipossuficiência presumida das crianças nas relações de consumo 
 

As crianças, por se encontrarem em peculiar processo de 
desenvolvimento, são titulares de uma proteção especial, denominada no 
ordenamento jurídico brasileiro como proteção integral. Segundo a advogada 
e professora de Direito de Família e de Direito da Criança e do Adolescente da 
PUC/RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA20: 

 
“Como ‘pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’, segundo 
Antônio Carlos Gomes da Costa, ‘elas desfrutam de todos os direitos 
dos adultos e que sejam aplicáveis à sua idade e ainda têm direitos 
especiais decorrentes do fato de: 
 
- Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 
- Não terem atingido condições de defender seus direitos frente às 
omissões e transgressões capazes de violá-los; 
- Não contam com meios próprios para arcar com a satisfação de suas 
necessidades básicas; 
-Não podem responder pelo cumprimento das leis e deveres e 
obrigações inerentes à cidadania da mesma forma que o adulto, por se 
tratar de seres em pleno desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e 
sociocultural.” 

 
Por conta da especial fase de desenvolvimento bio-psicológico das 

crianças, quando sua capacidade de posicionamento crítico frente ao mundo 

                                                 
20 Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta interdisciplinar 
– 2a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, página 25. 
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ainda não está plenamente desenvolvida, nas relações de consumo nas quais 
se envolvem serão sempre consideradas hipossuficientes. 

 
Nesse sentido JOSÉ DE FARIAS TAVARES21, ao estabelecer quem são os 

sujeitos infanto-juvenis de direito, observa que as crianças e os adolescentes 
são “legalmente presumidos hipossuficientes, titulares da proteção integral 
e prioritária” (grifos inseridos). 
 

Em semelhante sentido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E 
BENJAMIN22 assevera: 
 

“A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou meramente 
circunstancial. O Código, no seu esforço enumerativo, mencionou 
expressamente a proteção especial que merece a criança contra os 
abusos publicitários. 
O Código menciona, expressamente, a questão da publicidade que 
envolva a criança como uma daquelas a merecer atenção especial. É 
em função do reconhecimento dessa vulnerabilidade exacerbada 
(hipossuficiência, então) que alguns parâmetros especiais devem ser 
traçados.” (grifos inseridos) 

 
Por serem presumidamente hipossuficientes no âmbito das relações de 

consumo, as crianças têm a seu favor a garantia de uma série de direitos e 
proteções, valendo ser observado, nesse exato sentido, que a exacerbada 
vulnerabilidade em função da idade é preocupação expressa do Código de 
Defesa do Consumidor, que no seu artigo 39, inciso IV proíbe, como prática 
abusiva, o fornecedor valer-se da “fraqueza ou ignorância do consumidor, 
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços” (grifos inseridos). 
 

Assim também entende o Conselho Federal de Psicologia, que, 
representado pelo psicólogo RICARDO MORETZOHN, por ocasião da audiência 
pública realizada na Câmara dos Deputados Federais, ocorrida em 30.8.2007, 
manifestou-se da seguinte forma23: 

 

“Autonomia intelectual e moral é construída paulatinamente. É preciso 
esperar, em média, a idade dos 12 anos para que o indivíduo possua 
um repertório cognitivo capaz de liberá-lo, do ponto de vista tanto 
cognitivo quanto moral, da forte referência a fontes exteriores de 
prestígio e autoridade. Como as propagandas para o público infantil 
costumam ser veiculadas pela mídia e a mídia costuma ser vista como 
instituição de prestígio, é certo que seu poder de influência pode ser 
grande sobre as crianças. Logo, existe a tendência de a criança julgar 
que aquilo que mostram é realmente como é e que aquilo que dizem 

                                                 
21 In Direito da Infância e da Juventude, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2001, p. 32. 
22 In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, São 
Paulo, Editora Forense, pp. 299-300. 
23 Audiência Pública n° 1388/07, em 30/08/2007, ‘Debate sobre publicidade infantil’. 
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ser sensacional, necessário, de valor realmente tem essas 
qualidades.” (grifos inseridos) 

 
Por se aproveitar do fato do desenvolvimento incompleto das crianças, 

da sua natural credulidade e falta de posicionamento crítico para impor 
produtos, a publicidade dirigida a crianças restringe significativamente a 
possibilidade de escolha das crianças, substituindo seus desejos espontâneos 
por apelos de mercado.  

 

Acerca da restrição da liberdade de escolha da criança pelos 
imperativos publicitários, é válido reproduzir as palavras do psiquiatra e 
estudioso do tema DAVID LÉO LEVISKY: 

 
“Há um tipo de publicidade que tende 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 seletividade de seus próprios desejos. Essa espécie de indução 
inconsciente ao consumo, quando incessante e descontrolada, pode 
trazer graves conseqüências à formação da criança. Isso afeta sua 
capacidade de escolha; o espaço interno se torna controlado pelos 
estímulos externos e não pelas manifestações autênticas e espontâneas 
da pessoa24.”  

 
 

Proibição da publicidade dirigida à criança 
 

No Brasil publicidade dirigida ao público infantil é ilegal. Pela 
interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças e do 
Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que a publicidade dirigida ao 
público infantil é proibida, mesmo que na prática ainda sejam encontrados 
diversos anúncios voltados para esse público. Neste sentido, é emblemática a 
postura já adotada por eminentes juristas sobre o assunto, como VIDAL 
SERRANO JR.25 (doc. 10): 

 
“Assim, toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil parece 
inelutavelmente maculada de ilegalidade, quando menos por violação 
de tal ditame legal.  
(...) 
Posto o caráter persuasivo da publicidade, a depender do estágio de 
desenvolvimento da criança, a impossibilidade de captar eventuais 
conteúdos informativos, quer nos parecer que a publicidade comercial 

                                                 
24 A mídia – interferências no aparelho psíquico. In Adolescência – pelos caminhos da 
violência: a psicanálise na prática social. Ed. Casa do Psicólogo. São Paulo, SP, 1998, P. 146. 
25 In Constituição Federal: Avanços, contribuições e modificações no processo democrático 
brasileiro / coordenação Ives Gandra Martins, Francisco Rezek. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais: CEI – Centro de Extensão Universitária, 2008. Pp. 845-846. 
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dirigida ao público infantil esteja, ainda uma vez, fadada ao juízo de 
ilegalidade.  
Com efeito, se não pode captar eventual conteúdo informativo e não 
tem defesas emocionais suficientemente formadas para perceber os 
influxos de conteúdos persuasivos, praticamente em todas as situações, 
a publicidade comercial dirigida a crianças estará a se configurar como 
abusiva e, portanto, ilegal.” 

 
A Constituição Federal ao instituir os direitos e garantias fundamentais 

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

 
No artigo 227, a Magna Carta estabelece o dever da família, da 

sociedade e do Estado de assegurar “com absoluta prioridade” à criança e ao 
adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Também determina que todas as crianças 
e adolescentes devem ser protegidos de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

os direitos dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito à sua integridade 
inclusive com relação aos seus valores, nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53, 
dentre outros. 

 
Merece destaque o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que em absoluta consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, 
determina:  

 
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 
 
Repisando a idéia expressa no artigo 227 do texto constitucional de que 

a proteção da infância e adolescência é responsabilidade coletiva e 
compartilhada pela família, sociedade e Estado, este artigo 4º deixa claro que 
nenhum destes entes, nominalmente identificados e destinados como 
guardiões da infância e adolescência, podem se escusar de atuar para a 
garantia da proteção integral a todas as crianças e adolescentes. De acordo 
com DALMO DE ABREU DALLARI: 

 
“(...) são igualmente responsáveis pela criança a família, a sociedade e 
o Estado, não cabendo a qualquer dessas entidades assumir com 
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exclusividade as tarefas, nem ficando alguma delas isenta de 
responsabilidade.26” 
 
E no mesmo sentido continua o eminente jurista: 
 
“Essa exigência [de se oferecer cuidados especiais à infância e 
adolescência] também se aplica à família, à comunidade, e à 
sociedade. Cada uma dessas entidades, no âmbito de suas respectivas 
atribuições e no uso de seus recursos, está legalmente obrigada a 
colocar entre seus objetivos preferenciais o cuidado das crianças e dos 
adolescentes. A prioridade aí prevista tem um objetivo prático, que é a 
concretização de direitos enumerados no próprio art. 4 do Estatuto, e 
que são os seguintes: direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.27”  
 
Ainda sobre o assunto, é importante lembrar que essa responsabilidade 

direcionada à sociedade envolve obrigações positivas e negativas, vale dizer, 
envolve o dever da sociedade de agir efetivamente para evitar danos e 
prejuízos à infância, ao saudável desenvolvimento de crianças e também o 
dever de se abster de praticar atos que possam lesionar tão relevante bem 
jurídico que é a própria proteção integral. Nesse sentido, é importante pensar 
na atuação das empresas privadas, que têm o mesmo dever de promover a 
proteção integral e de se absterem de realizar ações que venham ofender este 
princípio.  

 
Vale ser mencionada aqui a idéia de garantia do melhor interesse da 

criança. Segundo interpretações as mais autorizadas de juristas especialistas 
em infância e adolescência, as ações que atingem as crianças e adolescentes -
- praticadas por particulares ou pelo poder público -- devem ser levadas a 
cabo tendo-se em vista o melhor interesse da criança. 

 
Como bem nos aponta TÂNIA DA SILVA PEREIRA acerca da proteção do 

melhor interesse da criança: 
 
“O Brasil incorporou, em caráter definitivo, o princípio do ‘melhor 
interesse da criança’ em seu sistema jurídico e, sobretudo, tem 
representado um norteador importante para a modificação das 
legislações internas no que concerne à proteção da infância em nosso 
continente. 28”  
 

                                                 
26 Cury, Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
jurídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 37. 
27 Cury, Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
jurídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 41. 
28 O princípio do “melhor interesse da criança”: da teoria à prática. Pereira, Tania da Silva . 
Disponível para download em: http://www.gontijo-
familia.adv.br/novo/artigos_pdf/Tania_da_Silva_Pereira/MelhorInteresse.pdf (acessado em 
24.3.2008). 
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De acordo com este princípio de atendimento ao melhor interesse da 
criança, deve-se levar em conta, no momento da aplicação da lei; da criação 
de políticas públicas para a infância e adolescência e de desenvolvimento de 
ações do poder público e privado, o atendimento a todos os seus direitos 
fundamentais, o que inclui uma infância livre de pressões e imperativos 
comerciais. 

 
Assim, não é demais reafirmar que, com a garantia da proteção integral 

e da primazia do melhor interesse da criança, espera-se proporcionar à 
criança e ao adolescente um desenvolvimento saudável e feliz, livre de 
violências e opressões, conforme preconiza o texto constitucional, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.  

 
Aliás, vale aqui lembrar que a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Crianças29 é o documento de direitos humanos mais bem aceito no 
mundo, tendo sido aprovado por unanimidade na Assembléia da ONU de 20 de 
novembro de 1989 e ratificado por quase todos os países do planeta (só não a 
ratificaram os Estados Unidos da América e a Somália). Em razão disso, suas 
disposições assumem papel de consenso internacional acerca dos direitos e 
garantias destinados a crianças e adolescentes. 

 
Este documento foi internalizado no Brasil por meio do Decreto no 

99.710, de 21 de novembro de 1990 e por isso integra o ordenamento jurídico 
brasileiro, tendo as suas disposições ao menos hierarquia de lei ordinária. Esta 
convenção também determina que o tratamento jurídico dispensado a 
crianças e adolescentes seja balizado pelos parâmetros de direitos humanos e 
norteadores da proteção integral. Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA: 

 
“A Convenção consagra a ‘Doutrina Jurídica da Proteção Integral’, ou 
seja, que os direitos inerentes a todas as crianças e adolescentes 
possuem características específicas devido à peculiar condição de 
pessoas em vias de desenvolvimento em que se encontram, e que as 
políticas básicas voltadas para a juventude devem agir de forma 
integrada entre a família, a sociedade e o Estado. 
Recomenda que a infância deverá ser considerada prioridade imediata 
e absoluta, necessitando de consideração especial, devendo sua 
proteção sobrepor-se às medidas de ajustes econômicos, sendo 
universalmente salvaguardados os seus direitos fundamentais. 
Reafirma, também, conforme o princípio do melhor interesse da 
criança, que é dever dos pais e responsáveis garantir às crianças 
proteção e cuidados especiais e na falta destes é obrigação do Estado 
assegurar que instituições e serviços de atendimento o façam.30” 
 

                                                 
29 A Convenção da ONU Sobre as Crianças considera “criança” como todo ser humano com 
idade entre 0 e 18 anos. 
30 Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta interdisciplinar 
– 2a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 22. 
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Especificamente no que se refere à temática de crianças e meios de 
comunicações merecem destaque os artigos 17 e 31, conforme abaixo 
reproduzidos: 

 
“Artigo 17 – Os Estados-parte reconhecem a importante função exercida 
pelos meios de comunicação de massa e assegurarão que a criança 
tenha acesso às informações e dados de diversas fontes nacionais e 
internacionais, especialmente os voltados à promoção de seu bem-estar 
social, espiritual e moral e saúde física e mental. Pára este fim, os 
Estados-parte: 
 
a) encorajarão os meios de comunicação a difundir informações e dados 
de benefício social e cultural à criança e em conformidade com o 
espírito do artigo 29; 
b) promoverão a cooperação internacional na produção, intercâmbio e 
na difusão de tais informações e dados de diversas fontes culturais, 
nacionais e internacionais; 
c) encorajarão a produção e difusão de livros para criança; 
d) incentivarão os órgãos de comunicação a ter particularmente em 
conta as necessidades lingüísticas da criança que pertencer a uma 
minoria ou que for indígena; 
e) promoverão o desenvolvimento de diretrizes apropriadas à proteção 
da criança contra informações e dados prejudiciais ao seu bem-estar, 
levando em conta as disposições dos artigos 13 e 18. 
 
Art. 31 –1. Os Estados-parte reconhecem o direito da criança de estar 
protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de 
qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua 
educação, ou seja nocivo para saúde ou para seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social.” 
 
Assim, reforçam-se as percepções de que a exposição de crianças à 

mídia deve favorecer o seu pleno desenvolvimento físico, mental e emocional 
e não prejudicá-lo, o que infelizmente ocorre quando da promoção de 
publicidade a elas dirigidas. 

 
Sobre o tema, vale indicar trecho do Comentário Geral n. 1, parágrafo 

21, do Comitê das Nações Unidas ligado à Convenção Sobre os Direitos da 
Criança: 

 
“A mídia, amplamente definida, também tem um papel central a 
desempenhar tanto na promoção dos valores e objetivos estabelecidos 
no artigo 29 (1) como assegurando que suas atividades não prejudicarão 
esforços de outros na promoção destes objetivos. Os governos são 
obrigados pela Convenção, de acordo com o artigo 17 (a), a adotar 
todas as medidas para encorajar a mídia de massa a disseminar 
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informações e materiais que beneficiem a criança social e 
culturalmente.31” 
 
Em que pese a responsabilidade dos pais na determinação de horas a 

que a criança está exposta à televisão ou a outras mídias, como a internet, e 
também na escolha dos alimentos que serão consumidos pelos pequenos, é 
importante frisar que a tutela da infância é encargo compartilhado por todos: 
pais, comunidade, sociedade e Estado, em uma verdadeira rede de proteção. 
Esse entendimento é endossado pelo Comitê das Nações Unidas para os 
Direitos da Criança: 

 
“O Comitê enfatiza que os Estados-partes da Convenção têm a 
obrigação legal de respeitar e garantir os direitos das crianças como 
estabelecidos na Convenção, o que inclui a obrigação de assegurar que 
provedores de serviços não-estatais ajam em conformidade com seus 
dispositivos, portanto, criando indiretamente obrigações para estes 
atores.32” 
 

Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
é clara ao expor em seu Artigo 3°: 

 

“1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 
instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, 
autoridades administrativas ou orgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o maior interesse da criança. 
2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a 
proteção e o cuidado que sejam necessários ao seu bem estar, 
levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou 
outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa 
finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas 
adequadas. 
3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os 
serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da 
proteção das crianças cumpram os padrões estabelecidos pelas 
autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à 
segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu 
pessoal e à existência de supervisão adequada.” (grifos inseridos) 
 

Em seu artigo 13° também afirma que “A criança terá direito à 
liberdade de expressão”, incluindo o da liberdade de procurar e receber 
informações. No entanto, também prevê, visando proteger a criança, que “O 
exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições”. 

 

                                                 
31 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/ coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora, 2008, página 336. 
32 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/ coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora, 2008, página 318. 
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Mas nem o Estatuto da Criança e do Adolescente e nem a Convenção da 
ONU disciplinam a publicidade de forma específica. Em contrapartida, a 
Constituição Federal expressamente delega a proteção ao consumidor à lei 
própria, no caso o Código de Defesa do Consumidor. 

 
O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao público infantil, 

determina, no seu artigo 37, §2º, que a publicidade não pode se aproveitar da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, sob pena de ser 
considerada abusiva e, portanto, ilegal. 

 
Ao tratar do tema e especialmente do art. 37 do CDC, a edição n° 115 

de outubro 2007 da Revista do IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor é 
contundente: 

 
“ O Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro que 
é proibida toda publicidade enganosa que (...) se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança. Antes dos 10 
anos, poucas conseguem entender que a publicidade não faz parte do 
programa televisivo e tem como objetivo convencer o telespectador a 
consumir. Dessa forma, comerciais destinados a esse público são 
naturalmente abusivos e deveriam ser proibidos de fato.” (grifos 
inseridos) 

 
Esse é o grande problema da publicidade voltada ao público infantil no 

país -– que a torna intrinsecamente carregada de abusividade e ilegalidade -–, 
porquanto o marketing infantil se vale, para seu sucesso, ou seja, para 
conseguir vender os produtos que anuncia e atrair a atenção desse público 
alvo, justamente da deficiência de julgamento e experiência da criança. 

 
Toda a publicidade abusiva é ilegal, nos termos do artigo 37, §2º do 

Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas 
palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES33, “ofende a ordem 
pública, ou não é ética ou é opressiva ou inescrupulosa”. 

 
Com relação a essa abusividade, cumpre ressaltar que as mensagens 

difundidas por meio da comunicação mercadológica dirigida a crianças não são 
éticas, bem ao contrário são inescrupulosas e ofendem frontalmente a ordem 
pública. 

 
Nesse contexto é importante pontuar que atualmente a publicidade se 

dissemina pelas diversas mídias e redes sociais, encontrando na internet um 
campo fértil para a divulgação de produtos e serviços. Atentando para o fato 
de que crianças passam cada vez mais tempo conectadas à internet, as novas 
estratégias de comunicação mercadológica -– como desenvolvimento de site 
com jogos, pode ser mesmo mais agressiva do que o tradicional comercial 
televisivo, merecendo atenção por parte daqueles responsáveis pela garantia 

                                                 
33 In A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela participam, São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, Biblioteca de Direito do Consumidor, volume 6, p. 136. 
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e observância dos direitos do consumidor, em especial dos consumidores 
infantis. 
 

Com isso, não é demais repisar que a publicidade que se dirige ao 
público infantil não é ética, pois, por suas inerentes características, vale-se 
de subterfúgios e técnicas de convencimento perante um ser que é mais 
vulnerável — e mesmo presumidamente hipossuficiente — incapaz não só de 
compreender e se defender de tais artimanhas, mas mesmo de praticar — 
inclusive por força legal — os atos da vida civil, como, por exemplo, firmar 
contratos de compra e venda34. 

 
O fato de as pessoas menores de 16 anos de idade não serem 

autorizadas a praticar todos os atos da vida civil, como os contratos, reflete a 
sua situação de impossibilidade de se auto-determinar perante terceiros. Isso, 
no entanto, não significa que esta pessoa tenha menos direitos, mas ao 
contrário, a Lei lhe garante mais proteções exatamente para preservar esta 
fragilidade temporária da criança. Segundo a já citada advogada e professora 
de Direito de Família e de Direito da Criança e do Adolescente da PUC/RJ e 
UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA: 

 
“O Direito Civil Brasileiro refere-se ao instituto da ‘Personalidade 
Jurídica’ ou ‘Capacidade de Direito’ como ‘aptidão genérica para 
adquirir direitos e contrair obrigações’, distinguindo-a da ‘Capacidade 
de Fato’ ou ‘Capacidade de exercício’, como ‘aptidão para utilizá-los e 
exercê-los por si mesmo’. Considera o mesmo autor [Caio Mário da Silva 
Pereira] que ‘a capacidade de direito, de gozo ou de aquisição não 
pode ser recusada ao indivíduo sob pena de desprovê-lo da 
personalidade. Por isso dizemos que todo homem é dela dotado, em 
princípio’. (...) ‘Aos indivíduos, às vezes, faltam requisitos materiais 
para dirigirem-se com autonomia no mundo civil. Embora não lhes 
negue a ordem jurídica a capacidade de gozo ou de aquisição, recusa-
lhes a autodeterminação, interdizendo-lhes o exercício dos direitos, 
pessoal e diretamente porém, condicionado sempre à intervenção de 
uma outra pessoa que o representa ou assiste’. 
(...) Segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘diante da inexperiência, do 
incompleto desenvolvimento das faculdades intelectuais, a facilidade 
de se deixar influenciar por outrem, a falta de autodeterminação ou de 
auto-orientação impõem a completa abolição da capacidade de 
ação’.35”  
 
Assim, é preciso que a criança seja preservada da maciça influência 

publicitária em sua infância, de maneira que possa desenvolver-se 
plenamente e alcançar a maturidade da idade adulta com capacidade de 
exercer plenamente seu direito de escolha. 

 
                                                 
34 Conforme o seguinte dispositivo do Código Civil: 
“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I – os menores de dezesseis anos; (...)”. 
35 Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta 
interdisciplinar – 2a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, Pp. 127 e 128. 
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Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que rege a publicidade 
no país é o ‘princípio da identificação da mensagem publicitária’, por meio do 
qual, nos termos do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, “a 
publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 
imediatamente a identifique como tal”. 

 
Ora, se conforme já apontado nesta manifestação, por dados de 

pesquisa, estudos e pareceres de especialistas a criança não consegue 
plenamente compreender o caráter persuasivo da peça publicitária, tem-se 
que qualquer publicidade que lhes seja dirigida, em qualquer suporte de 
mídia, viola também o princípio da identificação da mensagem publicitária, 
infringindo igualmente o disposto no artigo 36 do Código de Defesa do 
Consumidor. 

 

Até mesmo o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária de 
que se vale o CONAR — Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária, organização do mercado publicitário que se auto-regulamenta, 
reconhece a necessidade de se preservar a infância da publicidade. Nesse 
sentido, o artigo 37 do dito Código estabelece as regras para a publicidade em 
relação a crianças e jovens, mencionando, taxativamente, o seguinte: 

 
“2. Quando os produtos forem destinados ao consumo por crianças e 
adolescentes seus anúncios deverão: 
a. procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações 
entre pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que 
envolvam o público-alvo; 
b. respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e 
o sentimento de lealdade do público-alvo; 
c. dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, 
presumida sua menor capacidade de discernimento; 
d. obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções 
psicológicas nos modelos publicitários e no público-alvo; (grifos 
inseridos) 
 

Com isso, tendo-se em vista que a publicidade dirigida ao público 
infantil não é ética, é ilegal e ofende a proteção integral de que são titulares 
todas as crianças brasileiras, é inadmissível que a empresa ora Representada, 
promova publicidades comerciais dirigidas às crianças contrariando a 
legislação pátria e, igualmente, os compromissos por ela assumidos 
internacional e nacionalmente. 

 

IV. Insuficiência do compromisso assumido pela Kraft Foods no Brasil. 
 

Além de todo o exposto, cumpre registrar que a Representada assumiu 
compromisso público perante a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) e a 
ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - doc.11), em Agosto 
de 2009, por meio do qual se comprometeu a não realizar publicidade de 
alimentos ou bebidas para crianças com menos de 12 anos, com exceção de 
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produtos cujo perfil nutricional atendesse a critérios adotados específica e 
individualmente pela empresa, e que deveriam ser apresentados até 
Dezembro de 2009. Tal compromisso teria vigência em todos os suportes de 
mídia, internet inclusive. 

 
De acordo com o compromisso individual publicado pela empresa em 

Dezembro de 2009 (doc. 12), a Kraft se comprometeu a anunciar para crianças 
de 6 a 11 anos apenas produtos que atendam aos critérios nutricionais 
formulados pelo ‘Conselho Consultivo Global de Saúde e Bem Estar da Kraft 
Foods’ e se referem única e exclusivamente à política de marketing da 
empresa. 

 
Assim sendo, não se pode afirmar ao certo que estes padrões sejam os 

que melhor atendam à proposta do compromisso público celebrado perante a 
ABA e Abia, até porque não são claramente apresentados ao consumidor e 
diferem de alguns padrões como, por exemplo, aqueles definidos pela ANVISA 
ou mesmo pelo ‘Guia Alimentar para a população Brasileira’ (formulado pelo 
Ministério da Saúde). 

 
A Resolução nº 24 da Anvisa publicada pela sua Diretoria Colegiada 

(RDC), com efeito, adota alguns parâmetros para a publicidade de alimentos 
ultra-processados com altos índices de sódio, gordura, açúcares e baixos 
teores nutricionais. Segundo esta normativa, a título exemplificativo, 
‘alimento com quantidade elevada de açúcar’ é aquele que possui em sua 
composição uma quantidade igual ou superior a 15 g de açúcar por 100 g ou 
7,5 ml por 100 ml na forma como está exposto à venda.  

 
Já no compromisso individual da Kraft, prevêem-se como parâmetros 

para produtos que podem ser anunciados às crianças como aqueles que 
tenham “um teor reduzido de pelo menos 25% em no mínimo um dos seguintes 
itens – calorias, gorduras, gorduras saturadas, açucares ou sódio, quando 
comparados a produtos similares da mesma categoria”. Daí verifica-se que a 
forma como é feito este detalhamento, bastante vago, não permite uma 
aferição objetiva sobre a adequação destes produtos ao consumo de crianças.  
 

Mas não é só. Dentre esses critérios nutricionais apresentados por Kraft 
encontram-se ‘critérios alternativos’, ou seja, a empresa se compromete a 
dirigir a publicidade para o público infantil apenas dos produtos que 
contenham uma ‘redução em determinados nutrientes’, no entanto, cria uma 
via alternativa, por meio da qual consegue enquadrar seus produtos entre 
aqueles que podem ser anunciados às crianças. Para isso basta que o produto 
atenda a um dos critérios positivos estipulados pela empresa, como: 10% ou 
mais da Ingestão Diária Recomendada de vitamina A, C, E, cálcio, magnésio, 
potássio ou fibra; pelo menos metade de uma porção de frutas ou vegetais; 
uma quantidade significativa de grão integral; ou entregar um benefício 
funcional. Dessa forma, mesmo aqueles produtos que não tenham uma 
redução de calorias, gorduras, gorduras saturadas, açucares ou sódio, podem 
ser anunciados ao público infantil, bastando que atendam a um dos critérios 
positivos, os assim chamados “claims” nutricionais. Sobre tema, é importante 
ressaltar que não é porque um alimento possui ferro ou cálcio ou qualquer 
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outro micro-nutriente que necessariamente se torna saudável e cujo consumo 
não ofereça risco à dieta infantil, posto que a questão da absorção dos 
nutriente é bem mais complexa e depende da interação entre os diversos 
elementos nutricionais. 

 
A empresa direciona uma parcela de seu compromisso diretamente à 

comunicação mercadológica realizada via Internet, comprometendo-se a não 
anunciar em websites onde mais de 35% do total de visitantes sejam crianças 
menores de 6 anos. Além disso, a Kraft Foods se compromete ainda a, em 
websites onde mais de 35% dos visitantes são crianças de até 12 anos, 
anunciar apenas produtos de seu portfólio que atendam os critérios 
nutricionais desenvolvidos por ‘especialistas em nutrição da Kraft Foods’.  

 
A Representada afirma em seu compromisso individual que os critérios 

nutricionais derivam de guias e diretrizes internacionais de nutrição, porém 
não informa claramente quais são esses guias e diretrizes. Neste contexto, 
nota-se que o compromisso assumido pela empresa não assegura que as 
diretrizes traçadas direcionem as ações de marketing da empresa para uma 
publicidade ética, responsável e que não prejudique o desenvolvimento 
saudável da criança. 

 
Também houve, no compromisso, regulamentação específica acerca da 

utilização de personagens licenciados, limitando seu uso a apenas produtos 
que atendam aos critérios nutricionais indicados pela representada. Segundo o 
termo de compromisso individual: “A publicidade da Kraft Foods voltadas 
para crianças entre 6 e 11 anos deve ser pautada pela coerência com um 
consumo consciente de nossos produtos e, sempre que possível, devem 
incentivar estilos de vida saudáveis (por exemplo, evitando o estímulo ao 
consumo exagerado ou a substituição de refeições por guloseimas.)”. Ao se 
fazer um paralelo entre o que foi compromissado pela empresa e a prática de 
publicidade que por ela realizada, nota-se uma clara contradição visto que, 
exigir a compra de um produto para que seja possível o acesso a uma 
determinada ala de brincadeira no website do respectivo produto, 
implantando na criança um falso desejo de consumir, não pode ser visto como 
“coerente com um consumo consciente”. 
 

Ante o exposto, nota-se que a eficiência deste compromisso público na 
proteção á infância brasileira é questionável. Melhor seria que as diretrizes 
aprovadas pela Anvisa e em perfeita sintonia com as diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde orientassem os padrões nutricionais adotados pela empresa 
para pautar suas ações de marketing. Em verdade, melhor seria que nenhuma 
forma de comunicação mercadológica fosse direcionada a crianças, 
respeitando-se assim, toda a normativa brasileira de proteção ao consumidor 
e à infância brasileira. 
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V.      Conclusão e Pedido. 
 

Por tudo isso, é bem certo que a estratégia de comunicação 
mercadológica desenvolvida pela empresa em questão afronta os direitos de 
proteção integral da criança — atacando suas vulnerabilidades, sua 
hipossuficiência presumida —, além de violar a legislação em vigor que 
regulamenta as respectivas práticas. 

 

Frente ao exposto, o Instituto Alana vem repudiar a forma como tem 
sido exposto o produto e a marca às crianças, na medida em que viola as 
normas legais de proteção às crianças e, por conseguinte, solicitar a este 
ilustre Ministério Público que sejam tomadas as medidas cabíveis para que se 
coíba esta nociva prática comercial, a fim de que a empresa cesse com tal 
abusividade e ilegalidade, assim como repare os danos já causados às crianças 
de todo o país. 
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