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Ref.: Reenvio de Representação em face da Coca-Cola 
Indústrias Ltda – Del Valle Kapo. 

 
 
 
 
Exma. Sra. Dra. Isabella Barreto, 
 
o Instituto Alana, por meio do Projeto Criança e Consumo, encaminhou em 
23.2.2010 a este ilustre PROCON, Representação em face da 
empresa Coca-Cola Indústrias Ltda., fabricante do produto ‘Del Valle Kapo’, 
referente a veiculação de comunicação mercadológica dirigida à criança, que 
ora reenvia pelos motivos adiante expostos. 
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I. Histórico do acompanhamento do caso em 2012.  
 

Com a finalidade de acompanhar o recebimento da Representação e o 
encaminhamento do caso, diante da inexistência de qualquer informação a 
respeito da adoção de providências a partir da denúncia envidada, a equipe do 
Projeto Criança e Consumo entrou em contato por telefone, em 8.5.2012, com 
o Sr. Paulo, funcionário deste órgão, que se dispôs a retornar a ligação após se 
inteirar devidamente das informações referentes à Representação. 

 
No dia 21.5.2012, sem o conhecimento de qualquer tentativa de contato 

do Sr. Paulo, tornou-se a telefonar em busca de notícias, ocasião em que outro 
funcionário anotou o contato do Projeto Criança e Consumo, a fim de 
encaminhá-lo a alguém que pudesse responder às solicitações.  

 
Ainda sem retorno, no dia 4.6.2012, após nova tentativa de comunicação 

da equipe do Projeto Criança e Consumo, atendeu a Sra. Isabella Barreto, 
Diretora de Fiscalização do PROCON-BA, que se disponibilizou a verificar 
pessoalmente o caso e retornar o contato, pedindo apenas que lhe fossem 
informados por e-mail os links que davam acesso à Representação digitalizada – 
o que foi feito no mesmo dia. 

 
Não havendo resposta por e-mail ou telefone, em 5.7.2012, telefonou-se 

para a Sra. Isabella Barreto, ocasião em que ela informou não ter até aquele 
momento verificado o caso, mas confirmou o recebimento do e-mail e disse que 
iria retornar na mesma semana, se possível. 

 
Sem notícias, em 31.7.2012, voltou-se a telefonar para a Sra. Isabella 

Barreto, que se comprometeu a retornar a ligação em uma semana. 
 
Mediante a ausência de contato, a equipe voltou a ligar para a Sra. 

Isabella Barreto que informou que, devido a uma desorganização interna do 
órgão, não havia registro da resposta da carta enviada à empresa sobre a 
denúncia feita por meio da Representação, assim como não fora possível 
localizar o Aviso de Recebimento a ela relativo. Em face dos fatos narrados, foi 
acertado que a Representação seria reenviada, juntamente com possíveis 
adendos e atualizações na denúncia. 

 
Com isso, o Projeto Criança e Consumo reencaminha a sua 

Representação, e reitera, mais uma vez, o seu conteúdo, trazendo ainda fatos 
novos, para que sejam considerados e averiguados os fatos denunciados, a fim 
de que este PROCON tome as medidas cabíveis.  
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II. A publicidade dirigida à criança pela Representada e o cabimento da 
atuação desse I. PROCON. 

 
A veiculação da questionada estratégia de comunicação mercadológica já 

produziu – e continua produzindo - efeitos nocivos ao desenvolvimento sadio 
das crianças, de modo que se espera que a empresa seja notificada e 
responsabilizada, para que cesse a sua conduta e deixe de produzir comerciais e 
outras estratégias de comunicação mercadológica abusivas e prejudiciais às 
crianças, sujeitos especialmente tutelados pela legislação pátria.  

 
Importante ressaltar que nenhum impedimento há para que esse 

PROCON atue em estratégias de comunicação mercadológica que não estão 
mais sendo veiculadas, tendo em vista que se existiu a lesão ao direito dos 
consumidores, ela ainda pode – e deve – ser reparada, inclusive com o fim de 
coibir a realização reiterada de condutas abusivas.  

 
Ademais, traz-se ao presente caso novos elementos, que também devem 

ser apurados. 
 
 

III. Campanha “O Segredo dos Vales Mágicos”. 
 
Segundo informações do site da Coca-Cola Brasil1, desde julho de 2011, a 

empresa, responsável pela marca ‘Del Valle Kapo’, vem desenvolvendo  
campanha acerca da história fictícia “O Segredo dos Vales Mágicos”, produzida 
em parceria com a The Alchemists, agência de Hollywood que atua na indústria 
cinematográfica. A ação envolveu a mudança nas embalagens de ‘Del Valle 
Kapo’, a produção de comerciais, o filme publicitário “Vales”, estande em 
shoppings centers, brindes promocionais e plataforma interativa na internet. 

 
A história conta a aventura de uma família que, segundo informações do 

site da empresa, descobre os “segredos do carinho”. Na fazenda de Arthur Del 
Valle, estranhos eventos começam a acontecer com a fauna e a flora, o que o 
leva a falar com os três seres mágicos que habitam os Vales Mágicos de sua 
fazenda. Esses seres explicam que a natureza estaria em desequilíbrio porque as 
famílias estão desunidas, levando Arthur a mandar uma carta chamando sua 
filha Beatriz, o marido dela, Sam, e o filho deles, Nori, que moram na cidade. 
Juntos com a outra neta de Arthur, Mabel, eles buscarão redescobrir o mundo 
mágico e a união familiar. 

 
 

                                                 
1
 Fonte: http://www.cocacolabrasil.com.br/release_detalhe.asp?release=264&Categoria=26. Acesso em 

29.11.2012. 
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Embalagens 

Em decorrência da ação, as embalagens de Del Valle Kapo passaram a 
apresentar em seu verso a imagem de algum dos personagens de “O Segredo 
dos Vales Mágicos”, que narra algo relativo à história e convida o consumidor-
leitor a acessar o site da marca e a participar das atividades oferecidas.  

 

 
Imagem de embalagem Del Valle Kapo à venda em novembro de 2012 em supermercado de São Paulo 

 

 

Site 

 

 O site da Del Valle Kapo2 está inteiramente configurado em torno da 
campanha “O Segredo dos Vales Mágicos”. A tela inicial exibe automaticamente 
um filme em formato de animação que convida o usuário a ler a história no 
‘Livro Mágico’, além de apresentar plano de fundo com os personagens da 
história e os links: ‘Games’, ‘Nova Receita’, ‘Livro Mágico’, ‘Baixe o CD dos Vales 
Mágicos’, ‘Visite nosso site’, ‘Páginas Secretas’, ‘Álbum de Família’ e ‘Login’. 
 

                                                 
2
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 29.11.2012. 
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3 

 
 

• ‘Nova Receita’ 
 
 No link ‘Nova Receita’ a imagem da embalagem de sucos ‘Del Valle Kapo’ 
aparece ao lado das informações em letras grandes: 
 

“NOVA RECEITA DEL VALLE KAPO BEBIDA DE FRUTA. 
FONTE DE VITAMINAS, NADA DE CORANTES E COM AS MESMAS CALORIAS DE 
UMA MAÇÃ.*” 

 
 Em letras menores, abaixo da imagem, consta: 
 

“*COMPARAÇÃO EXCLUSIVA AO VALOR ENERGÉTICO. MAÇÃS SÃO FONTES DE 
FIBRAS E OUTROS NUTRIENTES.” 

 

• ‘Baixe o CD dos Vales Mágicos’  
 

 O link ‘Baixe o CD dos Vales Mágicos’ contém quatro faixas do CD da 
história fictícia que podem ser baixadas pelo usuário. 
  
 Segundo informações de sites de compra online4, haveria ainda a 
comercialização de um kit promocional com 3 refrescos Del Valle Kapo de 200ml 
que traria o CD físico de ‘O Segredo dos Vales Mágicos’. O kit, que vem em uma 

                                                 
3
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 29.11.2012. 

4
 http://www.angeloni.com.br/super/produto?grupo=4041&idProduto=3193985, 

http://www.supermercadoelias.com.br/showroom.php?_g=002010001002&_tipo=&_p=5&_o=descrica
o# e  http://www.araujo.com.br/araujo/mais-sabor/bebidas/Suco-Del-Valle-Kapo-Sabor-Uva-3-
Unidades-com-200ml-em-Cada-_-Gratis-CD-o-Segredo-dos-Vales-Magicos. Acesso em 12.12.12012. 
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caixa com desenhos dos personagens da história, estaria sendo vendido pelo 
valor de R$ 4,50, em média, nos supermercados Angeloni (RS e PR) e Elias (SP) e 
na drogaria Araújo (MG). 
 
 A capa do encarte desse CD, mostrada também no link de download das 
faixas de música, apresenta o logo da Del Valle Kapo. 
 

 
5 

 
  

• ‘Páginas Secretas’ 
 

 ‘Páginas Secretas’ leva a uma seção do site em que se vê escrito: 
 

“PÁGINAS SECRETAS 
OS VALES MÁGICOS ESCONDEM SEGREDOS PARA VOCÊ DESVENDAR. PARA 
DESCOBRIR TODOS VOCÊ VAI PRECISAR DE UMA CHAVE ESPECIAL. ENCONTRE A 
SUA LENDO O LIVRO MÁGICO OU NAS EMBALAGENS DE DEL VALLE KAPO.” 

 
 Abaixo aparecem seis caixas de imagem, cada uma dividida ao meio, 
contendo um link para uma curiosidade da história e um link para um jogo. 
Somente a primeira caixa pode ser acessada, as outras necessitam que o usuário 
insira as palavras-chave encontradas nas embalagens. Porém, para conseguir 
inserir as palavras-chave e acessar os conteúdos de entretenimento, o usuário 
necessita ser cadastrado e estar conectado no site – através do link ‘Login’.  
 

                                                 
5
 Imagem 1: http://www.angeloni.com.br/super/produto?grupo=4041&idProduto=3193985. Acesso em 

12.12.2012. 
Imagem 2: http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 12.12.2012. 
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6 

 
 
O cadastro é chamado ‘Passaporte da Família’ e deve conter, de forma 
obrigatória, nome completo, e-mail, data de nascimento, CPF e endereço 
completo. 
 

• ‘Álbum de Família’ 
 
O link ‘Álbum de Família’ leva a uma seção com um livro virtual que 

coleciona ‘selos’. Estes ‘selos’ são ações que devem ser cumpridas durante a 
leitura interativa da história no ‘Livro Mágico’. Para a seção ‘Álbum de Família’ 
também é necessário ser cadastrado. 

 

• ‘Games’ 
 
O link ‘Games’ direciona o usuário para uma seção com três jogos: ‘Pega 

Laranjas’, Quebra-Cabeça’ e ‘Jogo da Memória’. 
 
No primeiro jogo o personagem da história, Arthur, deve recolher em 

uma cesta as laranjas que Nori arremessa. Ao fundo aparecem cestas de laranja 
com o logo da ‘Del Valle’.  

 

                                                 
6
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 12.12.2012. 
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7 

 
 
O segundo consiste em um quebra-cabeça da paisagem da fazenda ‘Del 

Valle’.  
 

 
8 

 
 
O terceiro consiste em um jogo da memória, que contém nas peças 

imagem de frutas, borboletas, paisagens da fazenda ‘Del Valle’, personagens da 
história e embalagens de suco ‘Del Valle Kapo’. 

                                                 
7
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 12.12.2012. 

8
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 12.12.2012. 
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9 

 
 

A seção indica ainda ao jogador que ele pode se divertir com mais jogos, 
acessando as ‘Páginas Secretas’. 
 

• ‘Livro Mágico’ 
 

 O link ‘Livro Mágico’ remete o usuário a uma página que imita um quarto 
em 3D, com o qual se pode interagir com o mouse, mexendo nos objetos e 
mudando o campo de visão – que apresenta sempre uma mesa com uma 
caixinha de suco ‘Del Valle Kapo’, um bilhete e o livro ‘O Segredo dos Vales 
Mágicos’.  
 

                                                 
9
 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/. Acesso em 5.12.2012. 
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10 

 
 
O livro se abre ao ser clicado e apresenta em 30 capítulos a sua história, 

com imagens, textos e narração. É possível avançar ou retroceder nas páginas 
da história por meio da setas do teclado. A seta do mouse é sempre aparente na 
tela e permite que o leitor, além de acessar o menu, interaja com as ilustrações 
do livro, que por vezes sugerem jogos ou atividades a serem cumpridos. 
 

 
11 

 
 
 Importa ressaltar que o livro apresenta constantemente a referência 
explícita aos sucos ‘Del Valle Kapo’, seja através de imagens do logo ‘Del Valle’, 

                                                 
10

 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/livro_magico.html. Acesso em 12.12.2012. 
11

 http://produtos.delvalle.com.br/valesmagicos/livro_magico.html. Acesso em 30.11.2012. 
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da embalagem do suco, ou mesmo inserida na ficção, como é possível observar 
nos trechos: 
 

“- NADA DISSO! – DISSE, PEGANDO O JOGO COM DELICADEZA – HORA DE 
TOMAR CAFÉ JUNTOS. 
- TÁ BOM. – ELE CONCORDOU, FELIZ POR TER A MÃE NAQUELA MANHÃ – CADÊ 
MEU KAPO? 
- ESTÁ AQUI... – MAS AO ABRIR A GELADEIRA ESTAVA VAZIA. 
NÃO IAM AO SUPERMERCADO HÁ DIAS.” 
 
“NORI DESDENHOU: 
- NEM SE VOCÊ TOMASSE TODO O DEL VALLE KAPO CHOCOLATE DE POTENTIA, 
PAI... 
- TÁ DUVIDANDO, É?” 

 

• ‘Visite nosso site’ 
 

 O link ‘Visite nosso site’ remete o usuário  
ao site da marca Del Valle12. A página inicial desse site apresenta links para 
baixar papéis de parede da Del Valle, acessar o canal da marca no Youtube, ver 
os produtos da linha e acessar seus respectivos sites e, por fim, acessar o jogo 
‘Sementes de Carinho’13. 
 
 No ‘Sementes de Carinho’, o usuário é convidado a descobrir “como o 
carinho de Del Valle pode transformar uma semente em uma laranja feliz”.  
 

Para jogar, deve-se inicialmente dar um nome para uma semente. 
Seguindo as instruções que aparecem na tela, o jogador, com o auxílio do 
mouse, deve plantar sua semente, regá-la, protegê-la do vento, cuidar da árvore 
que se forma e colher os frutos. A cada vez que as tarefas são cumpridas, 
corações vermelhos se acumulam no canto inferior da tela. 
 

                                                 
12

 http://www.delvalle.com.br/. Acesso em 29.11.2012. 
13

 http://produtos.delvalle.com.br/sementesdecarinho/?utm_source=Holder_Inferior-
Holder_Inferior&utm_medium=referral&utm_content=Holder_Inferior&utm_campaign=SementeCarinh
o_Holder. Acesso em 29.11.2012. 
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14 

 
 

Ao final, quando todas as laranjas da árvore são colhidas, pede-se ao 
jogador que selecione as melhores laranjas.  
 

“É HORA DE ESCOLHER AS MELHORES LARANJAS, PORQUE SÓ AS MELHORES 
PODEM CRIAR O DELICIOSO NÉCTAR DE DEL VALLE. MAS A ESCOLHA É UMA 
TAREFA DIFÍCIL. AUMENTE O VOLUME DA MÚSICA PARA AJUDAR NA DECISÃO, 
CLIQUE NAS LARANJAS E SELECIONE AS MELHORES.” 

 
 Todas as laranjas que aparecem na tela são iguais. A tela só muda quando 
todas são selecionadas e um aviso aparece, acompanhado da imagem de quatro 
embalagens de 1 litro do suco ‘Del Valle Mais’: 
 

“PARABÉNS! 
AGORA NOSSOS DEGUSTADORES PROFISSIONAIS VÃO COMPROVAR SE O 
CARINHO ESTÁ PRESENTE NA QUALIDADE E NO SABOR INIGUALÁVEL DO SUCO. 
EXPERIMENTE DEL VALLE E VEJA COMO O CARINHO FAZ TODA A DIFERENÇA.” 

 
 

Estandes 

 

 De agosto a outubro de 2011 verificou-se que a campanha de “O Segredo 
dos Vales Mágicos” apresentou-se na forma de estandes na fábrica da Coca-Cola 
Guararapes/PE e em shoppings de Recife/PE, Petrolina/PE, Caruaru/PE, João 
                                                 
14

 http://produtos.delvalle.com.br/sementesdecarinho/?utm_source=Holder_Inferior-
Holder_Inferior&utm_medium=referral&utm_content=Holder_Inferior&utm_campaign=SementeCarinh
o_Holder. Acesso em 29.11.2012. 
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Pessoa/PB e Campina Grande/PB, na Fliportinho (evento literário infanto-
juvenil) em Porto de Galinhas e no Festival do Circo no Parque Dona Lindu, 
ambos em Recife/PE. Segundo informações do site Slide Share15 e da agência 
Infinito16, responsável pela atuação em Pernambuco e na Paraíba, foram criados 
kits em forma de livro com arte pop-up, informações e três embalagens do 
produto, além da produção de uma série de estandes com “cineminhas” para 
“dar um gostinho” do jogo e cativar o público. Nos estandes “os promotores da 
Infinito, alguns vestidos como os personagens do jogo, interagiam com o 
público, ofereciam o produto, exibiam a animação e entregavam a senha-chave 
para começar a jogar”. 
 
Os impactos da ação, relatados pela agência Infinito foram: 
 

“O CINEMINHA KAPO TEVE ÓTIMA ACEITAÇÃO PELO PÚBLICO VISITANTE, 
AGRADANDO PRINCIPALMENTE À FAIXA ETÁRIA ATÉ 8 ANOS DE IDADE, 
DEVIDO AO ESTILO DE DESENHO. UM CASAL DE PROMOTORES 
CARACTERIZADOS COMO PERSONAGENS DO FILME ABORDARAM DIVERSAS 
PESSOAS CONVIDANDO-AS A VEREM O FILME, INTERAGINDO COM AS 
CRIANÇAS, TIRANDO FOTOS E DISTRIBUINDO PANFLETOS EM FORMA DE 
CHAVE. A AÇÃO PROPORCIONOU UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA COM A MARCA E 
TROUXE PARA UM PÚBLICO DE MAIS DE 5.000 PESSOAS O NOVO CONCEITO DE 
KAPO, ATINGINDO ASSIM OS OBJETIVOS DO CLIENTE.17” (grifos inseridos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 http://www.slideshare.net/infinito_promo/infinito-promo-vales-mgicos-kapo-13134077. Acesso em 
30.11.2012. 
16

 http://www.infinitopromo.com.br/portfolio/mix-promocional-para-o-segredo-dos-vales-magicos-de-
del-valle-kapo/. Acesso em 29.11.2012. 
17

 http://www.slideshare.net/infinito_promo/infinito-promo-vales-mgicos-kapo-13134077. Acesso em 
30.11.2012. 
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18

 http://www.infinitopromo.com.br/delvalle-kapo-valesmagicos/. Acesso em 30.11.2012. 
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Comercial 

 

 No canal da Del Valle no site Youtube19 consta o filme publicitário “Del 
Valle Kapo - O Segredo dos Vales Mágicos”20, adicionado em 30.08.2011. O 
comercial exibe uma sala com duas mulheres no sofá e duas criança, um menino 
e uma menina, brincando sentados no chão ao redor de uma mesa de centro. 
Sobre a mesa estão brinquedos e embalagens dos sucos Del Valle Kapo. 
 
 Diálogo: 
 

MULHER 1: “E AÍ O QUE VOCÊS FIZERAM ONTEM?” 
 
MULHER 2: “AI, A GENTE ATRAVESSOU VALES MÁGICOS, PASSAMOS POR 
RIOS DE SUCO DE FRUTA, VISTAMOS UM CASTELO...” 
 
MULHER 1: “NOSSA, ONDE É QUE FOI ISSO?” 

 
 A Mulher 2 pisca para o menino e ele pisca de volta para ela. A visão do 
telespectador é guiada para dentro do canudo, por onde passa para sair pela 
outra extremidade, na porta de uma fazenda que contém a placa “Fazenda Del 
Valle”. 
 

NARRADOR: “DEL VALLE KAPO AGORA É A CHAVE PRA UMA JORNADA 
INESQUECÍVEL, ONDE VOCÊ E SEU FILHO IRÃO DESCOBRIR JUNTOS O 
SEGREDO DO CARINHO. ENTRE NO SITE E EMBARQUE NESSA 
AVENTURA.” 
 
Durante a fala do narrador, aparecem na tela animações de cenários 

bonitos e fantasiosos: árvores com portais para outros mundos, rios e 
cachoeiras, vales, personagens com asas e voando, montanhas, castelos, etc. Ao 
final, aparece a imagem de um livro intitulado “O Segredo dos Vales Mágicos”, a 
imagem dos produtos ‘Del Valle Kapo’ e o endereço do site. 
 
 

                                                 
19

 http://www.youtube.com/user/delvalletm?feature=watch. Acesso em 30.11.2012. 
20

 http://www.youtube.com/watch?v=nxS4MFQJItw&feature=plcp. Acesso em 30.11.2012. 
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Vídeo Promo 

 

 Em diversos sites foi verificada a presença de um vídeo ‘promo’ 
produzido para a campanha. 
 
 O vídeo apresenta uma animação, com trechos iguais aos vistos no 
comercial citado anteriormente, apresentando diversos cenários ilustrativos da 
história ‘O Segredo dos Vales Mágicos’. 
 
 Narração: 

 

“A CENTENÁRIA FAZENDA DEL VALLE ESCONDE UM SEGREDO. DIZ A LENDA 
QUE LÁ EXISTE UM PORTAL QUE LEVA AOS VALES MÁGICOS DE DEL VALLE 
KAPO. UM REINO ENCANTADO ONDE SÃO FEITAS AS BEBIDAS MAIS AMADAS 
POR SEUS FILHOS. SEJA BEM-VINDO UMA SURPREENDENTE AVENTURA QUE 
VAI UNIR UMA FAMÍLIA E AJUDAR PAIS E FILHOS A SE APROXIMAREM ATRAVÉS 
DOS DIVERTIDOS DESAFIOS DA NATUREZA. ACOMPANHE A JORNADA DE NORI, 
BEATRIZ E SAM EM BUSCA DOS SEGREDOS DO CARINHO. VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
VÃO SE DIVERTIR JOGANDO E LENDO CADA CAPÍTULO DESSA HISTÓRIA. O 
SEGREDO DOS VALES MÁGICOS DA DEL VALLE KAPO. EMBARQUE COM SEU 
FILHO NESSA AVENTURA.”22 
 

                                                 
21

 http://www.youtube.com/watch?v=nxS4MFQJItw&feature=plcp. Acesso em 30.11.2012. 
22

 http://blog.querosene.com/post/23495145185/video-promo-del-valle-kapo-coca-cola-em 
http://www.slideshare.net/infinito_promo/infinito-promo-vales-mgicos-kapo-13134077 
http://galeria.querosene.com/64363/496898/home/video-promo-del-valle-kapo-coca-cola 
 



 17 

IV. Abusividades verificadas na campanha ‘O Segredo dos Vales Mágicos’. 
 

 Embora aborde a temática da união familiar e da participação dos pais 
nas atividades dos filhos, a campanha ‘O Segredo do Vales Mágicos’ da Del Valle 
Kapo possui claro direcionamento ao público infantil e se comunica diretamente 
com a criança, por meio de elementos sedutores e linguagem comum a seu 
universo, com o objetivo principal de promover as bebidas prontas (bebidas de 
fruta, néctares e achocolatado) da marca. 
 
 Tanto o comercial, como o site e as embalagens são tão ou mais 
atraentes ao público infantil do que aos pais, afinal sabe-se que a televisão, a 
internet e as prateleiras do supermercado são hoje espaços destinados às 
crianças e facilmente acessíveis por elas.  
 
 Essa acessibilidade é reforçada ainda pelo predomínio de elementos 
audiovisuais na campanha, que impactam a criança por estimularem os seus 
sentidos. A música e as imagens têm grande capacidade de conseguirem 
atenção e serem memorizadas pelos pequenos. Ressalta-se que as animações e 
músicas utilizadas na campanha são similares às dos filmes e desenhos de 
gênero infantil, o que passa para a criança a impressão de que ‘O Segredo dos 
Vales Mágicos’ é artigo para seu puro entretenimento, não compreendendo, 
que, na realidade, buscam a promoção de uma marca. 
 

Sobre a percepção da criança sobre a associação de marca e elementos 
infantis, CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES, Mestre e Doutoranda em 
Ciências da Comunicação pela ECA/USP, expõe em sua dissertação intitulada 
‘Perto do alcance das crianças’. 

 
“Para as crianças pequenas, a capacidade restrita de compreensão de 
elementos semânticos, como o texto, demonstra uma maior adesão aos 
elementos físicos, como as imagens. Já a memória visual, representação sob a 
forma de ícones, produz melhor armazenamento e recordação (HENKE, 1995; 
MIZERSKI, 1995; NEELEY; SCHUMANN, 2004). 

 

Quanto às intenções mercadológicas contidas na ação, enfatiza-se que o 
ambiente lúdico busca disfarçar o caráter comercial dos anúncios e alicia a 
criança pelo encantamento, o que demonstra clara abusividade na medida em 
que se aproveita da hipossuficiência do público infantil para atraí-lo ao consumo 
de produtos da anunciante, ora Representada. 

 
A criança, em geral, não tem a noção clara de que marcas que produzem 

passatempos divertidos – jogos, brindes, etc. – podem ser, de alguma forma, 
prejudiciais, por levarem-na a acreditar em coisas que não são verdade: que 
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aquele é o melhor suco, que o consumo dos produtos anunciados promove 
bem-estar, uma vida mais feliz, repleta de carinho e magia, etc.  

 
Aliás, as fórmulas das bebidas da ‘Del Valle Kapo’ possuem quantidades 

elevadas de sódio e açúcar23, não apresentando vantagens ou benefícios se 
comparados ao consumo de sucos naturais, ou mesmo de água. Mas a criança 
ainda está em fase de brincar e não se preocupa como os adultos com as 
questões relativas à saúde de forma aprofundada. A publicidade para a criança 
é fonte confiável de informação. No entanto, se consumidos em excesso, esses 
produtos podem ser prejudiciais à saúde das crianças, ocasionando excesso de 
peso, obesidade, diabetes, dentre outras enfermidades crônicas não 
transmissíveis.  

 
A iniciativa da Del Valle se junta à tendência de mercantilização das 

relações cotidianas, utilizando o cinema, a leitura, o lazer e as relações 
familiares para propagar um discurso mercadológico. Utiliza-se o apelo de unir 
as famílias, porque este é bem visto, é um valor positivo para o seu público. 
Entretanto, de forma sutil, a campanha relaciona esses valores aos seus 
produtos, sugerindo uma correlação entre o consumo de Del Valle e a felicidade 
em família, que não é verdadeira e é ainda deseducadora. 

 
Sobre a questão do que gera a felicidade e dos valores, a professora 

SUSAN LINN atenta: 
 
“No fim das contas, as coisas não nos fazem felizes. Em pesquisas realizadas 
em todo o mundo, pesquisadores descobrem que relacionamentos e satisfação 
no trabalho é o que nos traz mais felicidade. Não só isso. As pessoas com 
valores predominantemente materialistas – aquelas que acreditam que a 
felicidade está no próximo carro, CD, brinquedo ou par de sapatos – são, na 
verdade, menos felizes que seus vizinhos. (...) 
Os valores materiais são prejudiciais não somente para a saúde e felicidade 
individual, mas para o bem-estar do nosso planeta. Em princípio, as pessoas 
com valores primordialmente materialistas não se preocupam com a ecologia e 
o meio ambiente. Além disso, muito freqüentemente as coisas e as embalagens 
em que elas vêm usam recursos naturais preciosos, são produzidas em fábricas 
que poluem o ambiente, e acabam tornando-se lixo não-biodegradável.24” 
(grifos inseridos) 

 
Chama-se atenção para a co-responsabilidade dos produtores e 

fomentadores da ação perante a educação e formação das crianças, o que é 
tarefa não só da família, mas da sociedade em geral. Cuida-se de chamar 

                                                 
23

 Referência: Resolução da Diretoria Colegiada  - RDC nº. 24, de 15 de junho de 2010, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
24

 In Crianças do Consumo – A Infância Roubada, São Paulo, Editado pelo Instituto Alana, p. 231. 
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atenção ao fato indesejável de que as condutas de empresas, como a ação ora 
apontada, estão promovendo desde a mais tenra idade a formação de cidadãos 
baseados em valores consumistas, supérfluos e individualistas, distorcendo os 
verdadeiros significados de cultura, lazer, prazer, inclusão e bem-estar.  
 
 
V. A abusividade da publicidade dirigida à criança.  

 
Conforme amplamente esclarecido na Representação inicialmente 

enviada, a criança é sujeito de proteção integral e absoluta, e tem seus direitos 
garantidos pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

 
Além disso, é vulnerável e presumidamente hipossuficiente, e não tem, 

ainda, desenvolvidos todos os mecanismos para compreender e criticar as 
estratégias de comunicação mercadológica a que está exposta.  

 
Por essa razão, nos termos do art. 37, §2º, do Código de Defesa do 

Consumidor é abusiva, e, portanto, ilegal, a publicidade que abuse da 
deficiência de experiência e julgamento da criança, tal como a denunciada. 
Consequentemente, qualquer publicidade dirigida à criança viola também o 
princípio da identificação da mensagem publicitária, previsto no art. 36, do 
CDC, vez que os menores de 12 anos ainda não a identificam plenamente, 
sobretudo quando mescladas em veículos que, ao menos em tese, são utilizados 
para entretenimento e informação.  

 
O art. 39, IV, do CDC, considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza 

ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus 
produtos e serviços. 

 
O art. 67, do CDC, prevê que a promoção de publicidade abusiva é crime, 

agravado quando cometido em detrimento do menor de 18 anos, nos termos 
do art. 76, IV, b, do CDC.  

  
Além disso, é direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, o 
que pode ser obtido mediante “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos 
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos”.  

 
Dessa forma, espera-se que os PROCONs, enquanto autoridades 

administrativas, atuem dentro de sua missão de fiscalização e controle do 
mercado de consumo, inclusive no tocante à abusividade das publicidades 



 20 

dirigidas a crianças, e recebam as denúncias que lhe são encaminhadas, 
apurando os fatos relatados, nos limites de sua competência legal.  

 
 

VI. Conclusão.  
 

Em vista dos acontecimentos ora citados, pede-se que haja real zelo com 
este e os futuros documentos encaminhados, com efetiva apuração dos fatos 
narrados, considerando o trabalho desenvolvido pelo Projeto Criança e 
Consumo, da Área de Defesa do Instituto Alana, cuja missão é honrar a criança, 
protegendo-a dos abusos reiteradamente praticados pelo mercado de consumo, 
e considerando também a responsabilidade do poder público com a defesa do 
consumidor, utilizando, com eficiência, todos os recursos disponíveis ao seu 
alcance para este fim. 
 
  

Atenciosamente, 
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