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Prezado (a) represent ant e da ANCED


o ,QVWLWXWR $ODQD vem, por meio dest a, oferecer cont ribuições ao Relat ório
Alt ernat ivo da Sociedade Civil ao Comit ê sobre os Direit os da Criança.

,

6REUHR,QVWLWXWR$ODQD

O ,QVWLWXWR$ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que desenvolve
at ividades educacionais, cult urais, de foment o à art iculação social e de
def esa dos direit os da criança e do adolescent e no âmbit o das relações de
consumo
e
perant e
o
consumismo
ao
qual
são
expost os
[www.inst it ut oalana.org.br].
Para divulgar e debat er idéias sobre as quest ões relacionadas ao
consumo de produt os e serviços por crianças e adolescent es, assim como para
apont ar meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrent es do PDUNHWLQJ
volt ado ao públicoinfant o-j uvenil, o ,QVWLWXWR$ODQD criou o 3URMHWR&ULDQoDH
&RQVXPR [www.criancaeconsumo.org. br].

Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre os direit os do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescent es e
acerca do impact o do consumismo na sua f ormação, foment ando a reflexão a
respeit o da força que a mídia e o PDUNHWLQJ infant o-j uvenil possuem na vida,
nos hábit os e nos valores dessas pessoas ainda em f ormação.
As grandes preocupações do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR são com os
result ados apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na
mercant ilização da infância e da j uvent ude, a saber: o consumismo, a
incidência alarmant e de obesidade infant il; a violência na j uvent ude; a
sexualidade precoce e irresponsável; o mat erialismo excessivo, e o desgast e
das relações sociais; dent re out ros.
Por cont a disso, uma das principais at uações do 3URMHWR &ULDQoD H
est á ligada j ust ament e ao cont role de t oda a comunicação
mercadológica dirigida à criança — ent endendo-se por comunicação
mercadológica qualquer at ividade de comunicação comercial para a
divulgação de produt os e serviços independent ement e do suport e ou do meio
ut ilizado; ou sej a, além de anúncios impressos, comerciais t elevisivos, VSRWV
de rádio e EDQQHUV na int ernet , são exemplos de comunicação mercadológica
as embalagens, as promoções, o PHUFKDQGLVLQJ, e a forma de disposição de
produt os em pont os de vendas, dent re out ras.
&RQVXPR

,,

2SUREOHPDGDFRPXQLFDomRPHUFDGROyJLFDGLULJLGDjLQIkQFLD

Os meios de mídia, como a t elevisão e int ernet , desempenham cada
vez mais um import ant e papel na formação da criança, ocupando t empo
equivalent e ou maior às out ras consagradas inst it uições sociais — família e
escola.
Nesse sent ido, pesquisa realizada pelo Painel Nacional de Televisão do
Ibope concluiu que a criança brasileira, superando t odas as out ras crianças
das diferent es nações do planet a, é a que passa mais t empo diariament e em
frent e a uma TV: cerca de 5 horas (4 horas, 51 minut os e 19 segundos).
Duas pesquisas encomendadas pelo canal de TV Nickelodeon, a
‘ Playgroud Digit al 20071’ e ‘ Kiddo’ s Brasil 2006’ , concluíram que as crianças
brasileiras são as que mais usam int ernet e celular. Para o primeiro est udo
foram ouvidas 7 mil crianças de 8 a 14 anos pert encent es a famílias de classe
média em diversos países e j á para o segundo crianças de 6-15 anos no
t errit ório nacional:
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ht t p:/ / idgnow.uol.com. br/ int ernet / 2007/ 10/ 29/ idgnot icia.2007-10-29.3872868785/
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Assist em
t evê
diariament e
Usam
int ernet
diariament e
Amigos
no
MSN
(programa de mensagens
virt uais)
Usam celular 3 ou mais
vezes por semana
Ouvem rádio
Vão ao cinema
Lêem revist as
Jogam videogame

BRASIL
85,50%

OUTROS PAÍSES
(não informado)

66%

40%

80 amigos

40 amigos

81%

31%crianças j aponesas

85,40%
58,80%
54,30%
41,40%

(não informado)
(não informado)
(não informado)
(não informado)

Daí porque se const at a que a criança brasileira é a campeã em uso e
consumo de mídias no mundo, fat o que as t orna alvo preferencial de t odas as
formas de comunicação mercadológica. Por ser a grande usuária de
plat af ormas de comunicação e t ambém muit o mais vulnerável aos apelos
comerciais, cada vez mais se not a o cresciment o do PDUNHWLQJ volt ado ao
público infant il, que vem sendo encarado como uma verdadeira port a de
ent rada para a influência nos hábit os de consumo da f amília em geral.
$YXOQHUDELOLGDGHLQIDQWLOHDSXEOLFLGDGHTXHYHQGHGHWXGR

Por est ar ainda em um processo inconcluso de resist ência aos apelos
ext ernos, a criança é um indivíduo muit o mais influenciável. Aproveit ando-se
disso o PDUNHWLQJ direciona t odo seu arsenal de convenciment o para elas, não
só para a promoção de produt os pert encent es ao universo inf ant il, como
t ambém para produt os e serviços de int eresse do público adult o.
Essa influência é t ant a que pesquisas int ernacionais apont am que 70%
das crianças de 3 anos reconhecem o símbolo do McDonald’ s, mas apenas
met ade sabe dizer seu próprio nome. Out ras ainda indicam que crianças de
dez anos conhecem de 300 a 400 marcas comerciais, mas quando pergunt adas
sobre os pássaros de que sabem o nome, o número cai em 20 vezes.
De acordo com o est udo "Kids Power", da TNS, 83% das crianças
brasileiras são influenciadas pela publicidade; 72% por produt os associados a
personagens famosos; 42% por influência de amigos; 38% por produt os que
oferecem brindes e j ogos, e 35% por embalagens coloridas e at rat ivas. Ou
sej a, desde as prat eleiras do supermercado at é as conversas no recreio da
escola, t udo pode ser font e para uma comunicação mercadológica efet iva.
Sabe-se ainda que a influência das crianças na hora das compras
abrange quase t odos os it ens de consumo da família e chega, hoj e, a 80% em

3

relação a t udo o que é comprado, desde o aut omóvel do pai, à cor do vest ido
da mãe, passando inclusive pelo próprio imóvel do casal — segundo pesquisa
da Int erscience realizada em out ubro de 2003.
$GLIHUHQoDHQWUHSXEOLFLGDGHYROWDGDjVFULDQoDVH
SXEOLFLGDGHGHSURGXWRVHVHUYLoRVLQIDQWLV

É import ant e ser observado, desde logo, a diferença exist ent e ent re
publicidade [e comunicação mercadológica] dirigida a crianças e publicidade
[e comunicação mercadológica] de produt os e serviços para crianças.
Enquant o a publicidade dirigida a crianças pode se referir a qualquer
produt o ou serviço — ainda que não sej am út eis ou adequados ao universo
infant il —, a publicidade de produt os e serviços para crianças envolve apenas
aqueles dest inados ao consumo, uso e usufrut o por crianças, como
brinquedos, aliment os próprios para a inf ância, parques infant is et c.
Quest iona-se o endereçament o de publicidade [e comunicação
mercadológica] dirigida ao público infant il, sej a ela de qualquer t ipo de
produt o ou serviço. Do universo infant il ou não. Não se quest iona o fat o de a
publicidade de produt os e serviços do universo inf ant il ser dirigida ao público
adult o. O que, aliás, deveria ser a regra.
Para um melhor ent endiment o da quest ão, vale ressalt ar que a
publicidade de produt os ou serviços infant is volt ada ao público adult o é
aquela que, por exemplo, é veiculada nos horários da noit e na t elevisão, sem
apelos inf ant is ou est á inserida em j ornais diários de leit ura dos adult os, na
qual o fornecedor fala diret ament e com os adult os para que eles se
convençam a comprar det erminado produt o ou pagar por det erminado serviço
a serem usufruídos por seus filhos, sobrinhos, net os, et c.
Quant o a essa não há problemas de legalidade. Ao revés, ideal seria
que t odas as publicidades [ e comunicações mercadológicas] fossem sempre
volt adas ao público adult o, independent ement e de os produt os ou serviços
anunciados serem volt ados ao consumo de crianças ou adolescent es.
Como publicidade dirigida à criança de produt os volt ados ao mercado
adult o pode-se exemplificar os rot ineiros anúncios de aut omóveis e t elef ones
celulares que t êm apelos ao público infant il e chegam a falar diret ament e
com as crianças porque, sabidament e, são pot enciais influenciadores nas
compras dos adult os, ainda que uma criança não possa dirigir um aut omóvel,
nem necessit e de um t elef one celular. São publicidades que of erecem brindes
com apelos à inf ância, realizadas com animação, linguagem infant il, at ores
mirins et c.
Não é por acaso que cada vez mais as publicidades [e comunicações
mercadológicas] est ão sendo dirigidas às crianças, uma vez que pela int ensa
presença de publicidades nos seus cot idianos, são t ransf ormadas em
verdadeiras promot oras de vendas. Ut ilizar-se dessa abusiva est rat égia de
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PDUNHWLQJ é at ent ar cont ra a int egridade das crianças, as quais são suj eit os
de direit o especialment e e int egralment e t ut elados.

$FULDQoDQmRHQWHQGHDFRPXQLFDomRPHUFDGROyJLFDFRPRWDO

Conclusões das inúmeras pesquisas, pareceres e est udos comprovam
que as crianças não conseguem apreender que por t rás de t odos os recursos
gráficos, falas sedut oras, personagens, ídolos f amosos, ent re out ros, o
obj et ivo principal da comunicação comercial é a persuasão para o consumo do
it em anunciado. A propósit o, 2 est udos de referência mundial e no país valem
ser mencionados:
- Pesquisa independent e do sociólogo ERLING BJURSTRÖM realizada a
pedido do Est ado sueco:
(i)

As crianças, at é por volt a dos oit o e 10 anos, não conseguem
dist inguir publicidade de cont eúdo de programação
t elevisiva; e

(ii)

As crianças de at é 12 anos não compreendem o carát er
persuasivo da publicidade.

- YVES DE LA TAILLE, acadêmico e professor da Faculdade de Psicologia
da Universidade de São Paulo, aut oridade e referência no Brasil no t ema da
psicologia do desenvolviment o infant il, em Parecer conf erido sobre a quest ão
ao Conselho Federal de Psicologia:
(iii)

A publicidade t em maior possibilidade de induzir ao erro as
crianças at é os 12 anos, quando não possuem t odas as
ferrament as necessárias para compreender o real;

(iv)

As crianças não t êm a mesma capacidade de resist ência
ment al e de compreensão da realidade que um adult o; e

(v)

As crianças não est ão com condições de enfrent ar com
igualdade de força a pressão exercida pela publicidade no
que se refere à quest ão do consumo.

Isso demonst ra a condição duplament e peculiar da criança frent e aos
apelos do PDUNHWLQJ, sendo alvo de fácil convenciment o:
(vi)

A criança é vulnerável devido ao seu processo inconcluso de
formação física e psíquica; e

(vii)

A criança não ent ende a publicidade como t al, ou sej a, seu
carát er persuasivo.
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Nesse cont ext o, vale observar ainda que mais de 27 milhões crianças
brasileiras2 vivem em condição de miséria, sem as menores condições básicas
de vida e que, no ent ant o, são t ambém seduzidas e despert adas pelo desej o
incut ido pela publicidade, o que cont ribui para o desencadeament o de
severos problemas sociais, inclusive a delinqüência infant o-j uvenil.
$GLIXVmRSHODSXEOLFLGDGHGH>GHV@YDORUHVVRFLDLV

Para além das conseqüências pessoais e sociais que o direcionament o
de comunicação mercadológica às crianças pode desencadear ou pot encializar
— consumismo, erot ização precoce, t ranst ornos aliment ares, t ranst ornos de
comport ament o, est resse familiar, alcoolismo e violência —, é preciso t er
at enção para o fat o de que a publicidade t ambém veicula valores. A seguir,
serão apresent ados brevement e algumas f acet as que se relacionam com as
problemát icas acima mencionadas.
- EROTIZAÇÃO PRECOCE: a prost it uição infant il, a gravidez
precoce, o abuso sexual, a violência, a mercant ilização sexual e a
perda de aut o-est ima são alguns dos ret ornos negat ivos da
comunicação mercadológica dirigida às crianças que explora a
erot ização infant il. Esses problemas são reflexos de um impulso
comercial que, desrespeit ando o est ado de lat ência infant il, sugere
uma ent rada art ificial e precoce no mundo adult o. Exemplo claro disso
são comerciais com t emát icas eminent ement e do universo adult o para
crianças, como a conquist a amorosa;
- TRANSTORNOS ALIMENTARES - OBESIDADE, ANOREXIA E BULIMIA
NERVOSAS: Segundo a prest igiada organização não-governament al
‘ Consumers Int ernat ional’ 3, uma a cada dez crianças pelo mundo
int eiro est ão acima do peso ou obesas — isso cont abilizaria 155 milhões
de crianças. Out ro dado assust ador colet ado pela ref erida organização
é o que há, at ualment e, 22 milhões de crianças com menos de cinco
anos de idade com sobrepeso4. No Brasil, os efeit os são devast adores:
30% das crianças est ão com sobrepeso e 15% com obesidade. As causas
apont adas seriam o aument o do consumo de produt os ricos em
açúcares simples e gordura e a presença de TV e comput ador nas
residências5.
Recent e pesquisa realizada com crianças pelo canal de t elevisão
especializado em programação infant il Cart oon Net work (Pesquisa
CN.com.br), dent re várias out ras const at ações, concluiu que ´2 PDLV
IiFLO GH SHGLU H FRQVHJXLUµ (pelas crianças)  é j ust ament e o produt o
aliment ício. De fat o, com 56% de respost as, comidas, lanches e doces
são os produt os mais fáceis de serem ‘ conseguidos’ pelas crianças
2

Relat ório Sit uação Mundial da Inf ância em 2005, UNICEF.
www.consumersint ernat ional.org/
4
ht t p:/ / j unkfoodgenerat ion.org/ index.php?opt ion=com_cont ent &t ask=view&id=29&It emid=3.
5
Inf ormação colet ada em art igo da ABESO – Associação Brasileira para o Est udo da Obesidade
e da Síndrome Met abólica, Aut oria: Cecília L. de Oliveira e Mauro Fisberg.
3
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quando pedem aos adult os. Daí porque t odo o mercado aliment ício,
sabedor da influência das crianças na hora das compras das f amílias,
gera diariament e uma avalanche de promoções e comunicações
mercadológicas diversas dirigidas às crianças para vender seus
produt os, sej a visando at ingir as próprias ou seus f amiliares adult os.
Logo, ent ende-se o f at o de que mais de 50% dos comerciais da
TV dirigidos às crianças são de aliment os e dest es mais de 80% são de
produt os calóricos e pobres em nut rient es.
Segundo o est udo de DINA L. G. BORZEKOWSKI e THOMAS N.
ROBINSON, 7KH VHFRQG HIIHFW DQ H[SHULPHQW UHYHDOLQJ WKH LPSDFW
RI WHOHYLVLRQ FRPPHUFLDOV RQ IRRG SUHIHUHQFHV RI SUHVFKRROHUV [em
t radução livre: "O efeit o dos 30 segundos: um experiment o revela o
impact o dos comerciais t elevisivos sobre as preferências aliment ares de
est udant es pré-escolares"], anúncios de produt os aliment ícios de TV
podem influenciar as preferências aliment ares de crianças ent re 2 e 6
anos, demonst rando o poder de influência em uma publicidade de
apenas t rint a segundos.
Em cont rapart ida, reput a-se à publicidade a perpet uação de
ideais de beleza que prej udicam o saudável desenvolviment o,
principalment e de meninas, com o agravament o e a disseminação de
graves de doenças de ordem psicológicas, como é o caso da bulimia e
da anorexia nervosas. A disseminação de um padrão de beleza único e
inat ingível para a maioria da população, desde a infância, é fat or
alt ament e preocupant e, especialment e considerando-se que 59% das
crianças e adolescent es brasileiras com idade ent re 7 a 19 anos est ão
infelizes com sua aparência física/ corporal 6.
- TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO: ao implant ar desej os que,
na maioria das vezes, não correspondem às reais necessidades da
criança, a comunicação mercadológica a ela dirigida est imula o hábit o
de consumo paut ado pelo excesso. Ainda, cria uma cult ura de consumo
que invert e valores t ransformando o ‘ t er’ como mais import ant e, em
det riment o do ‘ ser’ , forj ando um conceit o vazio de f elicidade, gerando
dist úrbios como a segregação e o EXOO\LQJ infant il. Est at íst icas most ram
que 54% dos adolescent es sent em-se pressionados a comprar produt os
soment e porque seus amigos t êm;

6

De acordo com: Vilela JE, Lamounier JA, Dellaret t i Filho MA, Barros Net o JR, Hort a GM.
“ According t o t he EAT, 241 st udent s (13.3%), most ly females, had inappropriat e eat ing
behaviors. Ninet een st udent s (1.1%) had a BITE score indicat ing a possible diagnosis of bulimia
nervosa. We found t hat 1,059 st udent s (59%) were unhappy wit h t heir body image; 731
st udent s (40%) were on a diet ; and 1,014 (56%) exercised t o loose weight . In addit ion, 218
st udent s (12%) present ed binge-eat ing and 175 st udent s (10%) used purgat ive met hods t o
cont rol weight . CONCLUSIONS: We observed a high prevalence of possible eat ing disorders
and inappropriat e eat ing behaviors in t he st udy populat ion, especially among female
adolescent s.”
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- ESTRESSE FAMILIAR: seduzindo a criança e criando a falsa idéia
de que ela deve adquirir det erminado produt o ou serviço, est imula-se o
conflit o com a aut oridade familiar, a qual deveria ser a recept ora das
mensagens comerciais, dado seu maior amadureciment o crít ico. Assim,
em confront o com os inúmeros apelos comerciais com os quais a
criança se depara diariament e, os pais são const rangidos pela
insist ência inf ant il (o conhecido QDJ IDFWRU – fat or amolação), sendo
impelidos a sat isfazerem o desej o incut ido nas crianças, dificult ando a
difícil t arefa de educá-las;
- VIOLÊNCIA: ao est imular desej os de consumo em quem não
possui recursos financeiros suficient es para sat isf azê-los, a
comunicação mercadológica dirigida ao público infant il favorece a
violência e delinqüência infant il, post o que coloca esse desej o como
uma necessidade para uma vida f eliz. Não t endo condições para lidar
com t ais informações que geram sofriment o, muit as crianças buscam
alt ernat ivas para a sat isfação desses desej os, sendo uma delas o uso da
violência e o apelo para a criminalidade;
- ALCOOLISMO: permit indo que comerciais de cervej as sej am
veiculados a qualquer horário, inclusive durant e a programação
t elevisiva infant il e esport iva, possibilit a-se a banalização do hábit o de
consumo dessa bebida desde a infância. Isso se t orna ainda mais grave
ao considerar que a cervej a é responsável por 70% do beber em ELQJH
(beber em excesso em um curt o espaço de t empo) e que cada vez mais
se bebe mais cedo, sendo no Brasil a idade em que inicia o consumo
ent re 12 e 14 anos.
3XEOLFLGDGHQmRpH[SUHVVmRGRSHQVDPHQWRPDVpDWRFRPHUFLDO

Conf orme apont ado, o direcionament o de comunicação mercadológica
às crianças most ra-se bast ant e nocivo ao desenvolviment o int egral e à
sociedade como um t odo. Daí a import ância de que t ais mensagens sej am
dirigidas aos adult os. Com isso, mant ém-se a realização da at ividade
comercial e publicit ária, porém t endo-se como balizament o f undament al a
garant ia dos direit os da infant o-adolescência.
Import a observar que a publicidade comercial é eminent ement e um
inst rument o de persuasão, para a promoção do consumo de produt os e
serviços. Enquant o inst rument o da at ividade econômica, é t ut elada pela
Const it uição Federal no t ít ulo ref erent e à Ordem Econômica, podendo sofrer
rest rições quando ferir out ros direit os const it ucionalment e prot egidos, dent re
eles os verdadeirament e f undament ais — como os direit os à saúde, à
educação e à inf ância, dent re out ros.
Não há dúvidas de que, a princípio, a at ividade publicidade é lícit a, faz
part e da livre iniciat iva e da livre concorrência — princípios básicos da ordem
econômica —, porém, quando f or cont rária às garant ias e aos direit os
fundament ais previst os na Const it uição Federal — t ais como, direit o à saúde,
8

direit o à educação, direit o à inf ormação adequada, direit o à prot eção int egral
da inf ância, direit o à prioridade absolut a da infância e da j uvent ude — deve
ser repudiada.
Toda e qualquer publicidade [e comunicação mercadológica] que incit e
seus dest inat ários a um consumo inadequado para a sua saúde física ou
ment al deve ser considerada inconst it ucional — sem que isso signifique
‘ censura’ ou qualquer out ra f orma de at ent ado ao Est ado de direit o
democrát ico.
Cont rariament e ao ent endiment o de que impor rest rições às
manifest ações publicit árias seria, em últ ima análise, um at ent ado à
democracia, vale observar que a publicidade é at o purament e comercial e não
manifest ação do pensament o, criação, expressão ou inf ormação. A
publicidade pode ser definida como f unção de venda, ou sej a, de prát ica
comercial, que se vale dos meios de comunicação social de massa para
difundir benefícios e vant agens de det erminado produt o ou serviço, cuj o
consumo se pret ende incent ivar, perant e o respect ivo público consumidor,
pot encial ou efet ivo.
Não é possível considerar a publicidade como expressão de um direit o
fundament al, como é a livre manifest ação do pensament o. Os direit os
fundament ais são aqueles considerados como direit os humanos, ou sej a, de
prot eção do ser humano, em suas diversas dimensões.
Daí porque a regulação da publicidade comercial e do mercado
publicit ário é absolut ament e compat ível com o Est ado Democrát ico de
Direit o. Aliás, é imprescindível para que sej am assegurados os direit os de
t odos os consumidores, considerados, por lei, a part e vulnerável nas relações
de consumo. Principalment e quando se f ala na publicidade que afet a o
emocional do público infant il, que mais do que vulnerável, nesse t ipo de
relação de consumo, é presumidament e hipossuficient e.
,,,

$OHJLVODomREUDVLOHLUDHPYLJRU

A criança, por cont a da peculiaridade de ser uma pessoa ainda em
formação, será sempre considerada hipossuficient e em qualquer relação de
consumo. Por isso, t êm a seu favor a garant ia de uma série de direit os e
prot eções, valendo ser observado, nesse exat o sent ido, que a exacerbada
vulnerabilidade em função da idade é preocupação expressa do Código de
Defesa do Consumidor, que no seu art igo 39, inciso IV proíbe, como prát ica
abusiva, o f ornecedor valer-se da ´IUDTXH]D RX LJQRUkQFLD GR FRQVXPLGRU
WHQGR HP YLVWD VXD LGDGH VD~GH FRQKHFLPHQWR RX FRQGLomR VRFLDO SDUD
LPSLQJLUOKHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVµ

.
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'LVSRVLWLYRV1RUPDWLYRV

Um dos princípios fundament ais que rege a publicidade no país é o
princípio da ident ificação da mensagem publicit ária, est at uído no art igo 36 do
Código de Def esa do Consumidor, a qual det ermina de que a publicidade sej a
facilment e ent endida como t al pelo público ao qual se dirige.
Considerando-se, como j á apont ado, que as crianças não conseguem
ident ificar a publicidade como t al, qualquer est rat égia publicit ária que lhes
sej a dirigida viola o princípio da ident ificação da mensagem publicit ária,
infringindo o dispost o no art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor –
diploma legal est e que se originou por compet ência delegada da Const it uição
Federal no art igo 5o, XXXII, mot ivo pelo qual se pode inferir ser a garant ia dos
direit os do consumidor int egrant e do rol de direit os fundament ais da Cart a
Magna.
Mas não é só. Toda e qualquer publicidade volt ada ao público infant il
t ambém cont raria a proibição est at uída no art igo 37 § 2° do mesmo diploma
legal, no sent ido de que a publicidade não pode se aproveit ar da deficiência
de j ulgament o e experiência da criança, caso cont rário será considerada
abusiva por at ent ar cont ra esse valor da sociedade, de prot eção da infância.
E essa abusividade é verificada em t oda e qualquer publicidade dirigida
aos pequenos porquant o t odas elas, para seu sucesso, valem-se j ust ament e
dessa chamada deficiência de j ulgament o e experiência inf ant il na medida em
que, para convencer as crianças sobre as qualidades e eficiência dos produt os
ou serviços anunciados, usam art ifícios cont ra os quais elas não conseguem
def ender-se.
Como se isso não bast asse, de acordo com o Código Civil, os menores de
dezoit o anos est ão impedidos de realizar at os da vida civil, como, por
exemplo, firmar cont rat os de compra e venda – art igo 3o. Dessa forma, se uma
criança não pode, legalment e, firmar cont rat os de compra e venda, em t ese,
t ambém não poderia comprar produt os ou serviços e, por isso, igualment e não
poderia ser dest inat ária de qualquer comunicação mercadológica.
Referido ent endiment o est á t ambém fundado no Est at ut o da Criança e
do Adolescent e, cuj os art igos 4º, 5º, 6º, 17, 18 e 53 dent re out ros,
est abelecem os direit os dessas pessoas em desenvolviment o e o respeit o à sua
int egridade, inclusive com relação aos seus valores, em absolut a consonância
com o art igo 227 da Const it uição Federal.
Embora não haj a previsão expressa sobre o t ema, na Convenção das
Nações Unidas sobre os Direit os da Criança t ambém est á clara a prot eção à
infância nos meios de comunicação, em especial t endo-se em vist a os art igos
3º, 17 e 31.
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No ent ant o, inobst ant e a exist ência da legislação acima referida, como
inexist e ainda uma int erpret ação homogênea, ou mesmo dominant e, sobre o
t ema, muit as vezes as prát icas publicit árias dirigidas a crianças não são
ent endidas como abusivas ou, o que é mais comum, não são sequer percebidas
como um problema.
Essa absolut a f alt a de aplicação da lei acont ece porque no Brasil,
cont rariament e ao que ocorre em out ros países democrát icos, não há uma
alt a aut oridade para regular a comunicação. Agravando o problema, há o fat o
de que a velocidade das mensagens publicit árias é enorme, o que dificult a, e
muit o, qualquer at ividade de fiscalização.
Por cont a de t ais fat ores, a pouca fiscalização exist ent e é feit a de
maneira dispersa por vários órgãos do Est ado como Minist érios Públicos,
DPDC/ MJ — Depart ament o de Prot eção ao Direit o do Consumidor do Minist ério
da Just iça —, PROCONs. Não há, cont udo, uma est rat égia unificada ou um
único ent endiment o consolidado acerca das prát icas abusivas do mercado
publicit ário.
A import ância dessa quest ão diz respeit o à preservação dos direit os e
garant ias f undament ais no país. A regulament ação da publicidade é t ão cara
ao ordenament o porquant o além de vender produt os e serviços t em impact o
cult ural, bem como f orma valores e ref erências sociais.
O element o essencial da publicidade é a persuasão. E, j ust ament e, em
razão do seu int uit o purament e comercial a mensagem publicit ária é
elaborada para at ingir o emocional daquele a quem se dirige, na medida em
que é not ório que o convenciment o acont ece de forma muit o mais bem
sucedida quando o público consumidor alvo da mensagem publicitária é guiado
pela emoção e não pela razão.
E quando se f ala da publicidade que at inge o público infant o-j uvenil
t odas essas quest ões t ornam-se ainda mais sérias. Por isso a publicidade que
anuncia produt os e serviços para crianças, foment ando nelas o desej o
irrefreável, não pode ser t olerada.
Assim, em razão da falt a de cont role da at ividade publicit ária no país,
not adament e aquela que t em sido dirigida ao público infant il, urge-se que
medidas sej am t omadas no sent ido de aprovar uma legislação capaz de
prot eger as crianças em meio às relações de consumo, not adament e no que se
refere à comunicação mercadológica; bem como que sej a criado um órgão
capaz de fiscalizar t al at ividade profissional, t endo como limit e para t ant o o
respeit o aos direit os humanos de crianças e adolescent es.
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5HIHUrQFLD DUWLJRV   H  GD &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV
VREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQoD

Ö

5HFRPHQGDomR DR (VWDGR %UDVLOHLUR Recomenda-se que o Est ado
Brasileiro adot e as medidas legislat ivas cabíveis para coibir a
exploração econômica da infância, por meio da comunicação
mercadológica, at uando t ambém na fiscalização dest a legislação,
reprimindo event uais abusos. 





Esperamos t er cont ribuído para est e import ant e processo de relat oria
da sit uação dos direit os da inf ância no Brasil.



At enciosament e,

,QVWLWXWR$ODQD
3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR

Isabella Vieira Machado Henriques
Coordenadora

Tamara Amoroso Gonçalves
Advogada
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