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Ref.: Representação – Estratégias abusivas de
publicidade e comunicação mercadológica dirigidas
às crianças para a promoção dos produtos da linha
Nerf e Nerf Rebelle.

Prezados(as) Senhores(as),
o Instituto Alana (docs. 1 a 3), por meio de seu Projeto Criança e Consumo,
vem, respeitosamente, à presença de V. Sas. REPRESENTAR a empresa Hasbro
do Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda. (“Hasbro”) em razão
do desenvolvimento de estratégias de comunicação mercadológica1 dirigidas a
crianças para a divulgação dos produtos das linhas Nerf e Nerf Rebelle, tendo
lugar em diversos espaços, incluindo lojas de brinquedos das marcas Ri Happy e
PBKids, em desrespeito à legislação vigente.
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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 venda, etc.
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I.

Instituto Alana e Projeto Criança e Consumo.

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins
lucrativos que tem como missão “honrar a criança”.
Mantido por um fundo patrimonial e apoiado nos pilares “advocacy –
comunicação – educação – inovação”, o Instituto Alana reúne projetos cujo
principal objetivo é mobilizar a sociedade para os temas da infância
[http://www.alana.org.br].
Para divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos
da criança no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual
são expostas, assim como para apontar meios de minimizar e prevenir os
prejuízos decorrentes da comunicação mercadológica voltada ao público
infantil, criou o Projeto Criança e Consumo [criancaeconsumo.org.br] em 2006.
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 dirigidas ao público
infantil 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 consequência do investimento maciço na
mercantilização da infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de
obesidade infantil; a violência na juventude; a erotização precoce e
irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste das relações sociais,
dentre outros.
Nesse âmbito de trabalho, o Projeto Criança e Consumo defende o fim
de toda e qualquer comunicação mercadológica que seja dirigida às crianças —
assim consideradas as pessoas de até 12 anos de idade, nos termos da
legislação vigente2 —, a fim de, com isso, protegê-las dos abusos
reiteradamente praticados pelo mercado.
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Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 - “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito
anos de idade”.
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II.
A comunicação mercadológica realizada pela empresa Hasbro para a
promoção de seus produtos das linhas Nerf e Nerf Rebelle.
A empresa Hasbro é detentora das marcas de brinquedos infantis Nerf 3 e
Nerf Rebelle que produzem, principalmente, armas e lançadores de dardos de
espuma e água. Os produtos da marca Nerf são voltados, sobretudo, ao público
masculino, enquanto a linha Nerf Rebelle, lançada apenas em 2014 no Brasil4 e
composta, por exemplo, de lança dardos em tons de branco, rosa e roxo,
formato de arcos e contendo espelhos, é direcionada às meninas5.
A comunicação mercadológica voltada a crianças, via de regra, apresenta
uma combinação de alguns elementos típicos, como linguagem infantil, jingles
alegres e cativantes, personagens, celebridades infantis, representações de
crianças, desenhos, animações, brincadeiras, jogos, promoções, campeonatos,
prêmios ou brinquedos colecionáveis, que possuem forte apelo entre o público
infantil, conseguindo, assim, captar sua atenção e simpatia a fim de, com
sucesso, incutir nas crianças o desejo ou preferência por um produto ou serviço.
Como será detalhado nos tópicos seguintes, desde 2011 até o presente
ano, a Hasbro tem desenvolvido, em diversas cidades brasileiras, inclusive no
Rio de Janeiro, ações de comunicação mercadológica dirigidas às crianças para a
divulgação das linhas de produtos Nerf e Nerf Rebelle, utilizando-se, para tanto,
de diversos recursos atraentes ao público infantil e misturando elementos de
entretenimento e cunho comercial, como a realização de arenas e campeonatos
voltados a crianças com idade entre cinco e 12 anos, o desenvolvimento de
ações em escolas, Shoppings e no interior de lojas de brinquedos, como Ri
Happy e PBKids, distribuição de produtos com o logo e cores da marca
estampados, vales para aquisição de brinquedos da marca e comunicações em
espaços públicos, redes sociais, YouTube e pontos de venda.

Evento “Nerf Adventures”
De modo a fazer uma retrospectiva histórica das ações desenvolvidas
pela Hasbro para promover os produtos das linhas Nerf e Nerf Rebelle, no dia
17.9.2011, aconteceu em São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, o “Nerf
Adventures, o 1º Campeonato Brasileiro de Dardo de Aventura”, que possuía
até página oficial na internet com informações sobre a competição e formulário
de inscrições (http://www.nerfadventures.com.br/), já tirada do ar.
3

A sigla Nerf significa “Non-Expandig Recreational Foam” que, em português, quer dizer “espuma de
recreação não expansível”.
4
Disponível em: http://tvbrinquedos.blogspot.com.br/2014/02/nerf-rebelle-vez-das-meninas.html.
Acesso em 6.10.2016.
5
Disponível em: http://www.hasbro.com/en-us/brands/nerfrebelle/videos. Acesso em 23.9.2016.
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De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o evento tinha
“um caráter esportivo e recreativo, focando no espírito de equipe para cumprir
missões divertidas, como acertar alvos e desviar de obstáculos”6.
A competição consistia em um desafio por equipes formadas por crianças
de diversas idades, as quais deveriam cumprir as diferentes provas montadas no
local. Além disso, o evento foi gratuito, dependendo apenas de inscrição prévia
por meio do site oficial, e contou com a distribuição de prêmios e produtos da
marca.

Imagem extraída de site de divulgação
Após a realização da competição, foi divulgado vídeo7 destacando o
sucesso do evento e seus melhores momentos, pelo qual restou evidente a
intenção da Nerf de chamar a atenção das crianças e incentivá-las ao consumo
dos brinquedos por meio da associação da marca a momentos prazerosos (doc.
4).
O vídeo inicia com alguns momentos do campeonato. Ao fundo, a voz do
narrador pontua bem a intenção da marca de divulgar massivamente o evento:
“UMA COMUNICAÇÃO BEM ELABORADA NO SHOPPING VILA OLIMPIA
RECEBEU INÚMEROS BANNERS, VÍDEOS E CANCELAS PERSONALIZADAS!”

6

Disponível
em: http://www.adonline.com.br/rapidinhas/36006-innova-cria-campeonato-nerfadventures.html. Acesso em 23.9.2016.
7
Disponível em: https://vimeo.com/29485725. Acesso em 1.9.2016.
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Imagem extraída de vídeo disponível na internet

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
Em seguida, enquanto surgem imagens, principalmente de meninos, com
idade entre cinco e 12 anos, o narrador relata a expectativa e alegria das
crianças desde a fila do evento de participarem do campeonato.
“O PRIMEIRO CAMPEONATO NERF REUNIU INÚMEROS FÃS DO ESPORTE,
QUE LOTARAM TODA A DEPENDÊNCIA DO EVENTO.”
“ALÉM DE MUITA ALEGRIA, A EXPECTATIVA FOI GRANDE POR PARTE DAS
CRIANÇAS, QUE SE DIVERTIRAM AINDA NA FILA!” (grifos inseridos)
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Imagem extraída de vídeo disponível na internet

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
No decorrer do vídeo, um menino, que aparenta ter 12 anos de idade,
segurando uma arma de brinquedo Nerf, revela seu entusiasmo e agradece a
empresa pelo evento:
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“TÔ FELIZ E ANSIOSO PELO EVENTO! VALEU, NERF!”

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
Em momento posterior, os mestres de cerimônia Ricardo e Rodrigo
Piologo, irmãos conhecidos por serem os criadores do maior site nacional de
animações próprias, durante a explicação das regras da competição, apontam
que, no desafio “cama de gato”, por exemplo, alguns prêmios haviam sido
escondidos:
“E, NA CAMA DE GATO, ELE PODE PEGAR ALGUNS PRÊMIOS!”
“Ó! TEM VÁRIOS PRÊMIOS ESCONDIDOS AQUI, AQUI, TEM AQUI!”

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
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No mais, também fica evidente no vídeo a intensa e massiva exposição
das crianças participantes do campeonato a logotipos, imagens, cores, produtos
e valores corporativos que fazem remissão à marca Nerf:

Imagem extraída de vídeo disponível na internet

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
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Também foi possível identificar que equipes formadas por instituições de
ensino participaram do evento:

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
O vídeo também expôs a “vitrine de prêmios”:

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
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As equipes vencedoras foram premiadas com vales no valor de R$
5.000,00 para serem gastos em produtos Hasbro. Às crianças que ocuparam
outras posições, foram entregues medalhas e produtos da marca:

Imagem extraída de vídeo disponível na internet

Imagem extraída de vídeo disponível na internet
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Imagem extraída de vídeo disponível na internet
Como mencionado acima, o campeonato ocorreu no dia 17.9.2011.
Contudo, de acordo com informações disponibilizadas na internet, o espaço foi
aberto ao público em geral, sem premiação, nos dias 16 e 188. O evento reuniu
mais de 1500 crianças nos três dias de duração9.
Também no ano de 2011, entre os dias 3.10 e 16.10, foi montada, no
Shopping Internacional Guarulhos, uma arena aberta em comemoração ao Dia
das Crianças: “Nerf Adventures, 1ª Arena de Dardos de Aventura”.
O evento foi gratuito para crianças a partir dos cinco anos de idade e
consistia em uma arena composta por vários desafios, pelos quais o participante
deveria passar por obstáculos e disparar com dardos de espuma. Além disso,
conforme dados retirados da internet, o evento foi patrocinado pela Hasbro10.

8

Disponível
em: http://www.adonline.com.br/rapidinhas/36006-innova-cria-campeonato-nerfadventures.html. Acesso em: 2.9.2016.
9
Disponível em: http://arquivo.promoview.com.br/shopping/147930-nerf-adventures-chega-aointernacional-de-guarulhos/. Acesso em 22.9.2016.
10
Disponível em: http://www.guarulhosweb.com.br/noticia.php?nr=43501. Acesso em 2.9.2016.
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Imagem extraída de site de divulgação

Imagem extraída da rede social Facebook do Shopping11

11

Disponível em: https://pt-br.facebook.com/notes/internacional-shopping-guarulhos/internacionalshopping-trouxe-nerf-adventures-para-a-garotada/270471186320767/. Acesso em 22.9.2016.
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Ações em Shoppings e no interior de lojas de brinquedos
A empresa Hasbro também promoveu várias competições em espaços
montados no interior de vários Shoppings ou dentro de lojas de brinquedos,
especialmente das marcas Ri Happy e PBKids.
Em 2015, nos meses de março e abril, um espaço da marca Nerf foi
montado no interior do Norte Shopping, localizado na cidade de Blumenau, no
estado de Santa Catarina, em parceria com a rede de lojas de brinquedos Ri
Happy, que disponibilizou os lançadores utilizados no campeonato.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa, crianças entre
sete e 12 anos de idade podiam “aproveitar diariamente a brincadeira que
lembra os jogos de paintball” “em uma sala preparada especialmente para as
batalhas Nerf, com obstáculos infláveis, iluminação e sons que recriam uma
atmosfera de guerra”12.

Imagem retirada da Internet13

12

Disponível em: http://www.timbonet.com.br/evento-no-norte-shopping-atrai-fas-de-nerf/. Acesso em
21.9.2016.
13
Disponível em: http://www.valeeuropeu.tur.br/site/noticias/321/Evento-no-Norte-Shopping-emBlumenau-atrai-fas-de-NERF/. Acesso em 21.9.2016.
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Imagem retirada da Internet
No mês de julho de 2015, a programação da loja da Ri Happy localizada
no interior do Goiânia Shopping também contou com o Campeonato Nerf entre
os dias 18 e 2614.
Em agosto de 2015, a competição foi promovida na cidade de Londrina,
no Paraná, no interior do Shopping Boulevard, em parceria com a loja de
brinquedos Toni Toys.

14

Disponível em: http://www.goianiaforkids.com/circuito-da-alegria-no-goiania-shopping/. Acesso em
2.9.2016.
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Imagem extraída da rede social Facebook do Boulevard Londrina Shopping 15
Em setembro de 2015, foi a vez da capital do Ceará, Fortaleza, receber o
campeonato, o qual foi organizado pela Ri Happy dentro do Shopping RioMar
para crianças de até 12 anos de idade.
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Disponível em:
https://www.facebook.com/BoulevardLondrinaShopping.Oficial/photos/a.214794988697635.10737418
28.214744135369387/461096980734100/?type=1&theater. Acesso em 1.9.2016.
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Imagem extraída do perfil no Instagram do Shopping RioMar16
Entre os dias 21.1.2016 e 23.2.2016, de acordo com release divulgado no
site oficial, o Garten Shopping, localizado em Joinville, Santa Catarina, em
pareceria com a empresa Ri Happy, organizou campeonato de Nerf, pelo qual as
crianças, com idade a partir de oito anos, divididas em equipes, deveriam
acertar os demais competidores e conquistar as bandeiras dos oponentes por
meio de lançadores de dardos de espuma 17.
Já, em ação ocorrida no mês de março de 2016 no interior de loja da Ri
Happy localizada no Shopping Boulevard Vila Velha, no estado do Espírito Santo,
um stand da Nerf com alvos foi montado. Houve distribuição de prêmios às
crianças participantes, que deveriam acertar os alvos utilizando-se de armas
lança-dardos da marca, conforme publicação no perfil do Instagram do
Shopping, bem como de vídeo disponibilizado no YouTube18 (doc. 4).

16

Disponível em: https://www.instagram.com/p/5qLI2fFyG2/. Acesso em 1.9.2016.
Disponível em: http://www.gartenshopping.com.br/acontece/garten-shopping-promove-atracoespara-as-ferias-das-criancas. Acesso em 2.9.2016.
18
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LiThBbaMXEk. Acesso em 19.8.2016.
17

16

Imagem extraída do perfil no Instagram do Shopping Boulevard Vila Velha19

Imagem retirada de vídeo disponível no YouTube

19

Disponível em: https://www.instagram.com/p/6BYg_UIr_h/. Acesso em 21.9.2016.
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Imagem retirada de vídeo disponível no YouTube

Imagem retirada de vídeo disponível no YouTube

Imagem retirada de vídeo disponível no YouTube
18

Imagem retirada de vídeo disponível no YouTube
Em julho de 2016, foi realizado campeonato Nerf na cidade do Rio de
Janeiro, no Parque Shopping Sulacap, em parceria com a loja de brinquedos Star
Brink. De acordo com postagem publicada no perfil do Instagram do Shopping, a
ação foi limitada a meninos com idade entre cinco e 12 anos que poderiam
brincar pelo período de dez minutos.

Imagem extraída do perfil no Instagram do Shopping Sulacap 20
Também no mês de julho de 2016, o Shopping Recife, localizado na
capital pernambucana, montou um espaço temático, o “Arena Nerf”, formado
por um circuito com várias atividades, como escaladas, cama de gato, labirintos,
ponte suspensa e uma casa abandonada. Grupos formados de seis a 10 crianças,
20

Disponível em: https://www.instagram.com/p/BH5Z6A8A4jv/. Acesso em 1.9.2016.
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que deveriam ter, no mínimo, oito anos de idade, tinham que vencer as missões
em rodadas com duração de 15 minutos. Para participar e brincar na arena,
cada criança tinha que pagar o valor de R$ 15,0021.

Ações em escolas
No mês de junho de 2015, a Escola Infantil Pernalonga 22, localizada na
cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, estabeleceu uma parceria com a
loja PBKids do Shopping Jaraguá para a realização do campeonato Nerf dentro
do próprio ambiente escolar.
Todo o material utilizado no dia da competição, que possuía até evento
no Facebook23, foi fornecido pela Hasbro. A participação estava subordinada à
realização de inscrição prévia24 e os participantes tinham que ter idade entre
cinco e 12 anos.
Segundo informações divulgadas pela imprensa, ao final do campeonato
de armas, seriam entregues prêmios às crianças vencedoras oferecidos pela loja
PBKids e empresa Hasbro25.

21

Disponível em:
http://www.joaoalberto.com/2016/07/04/acao-e-aventura-paracriancada-em-arena-montada-no-shopping-recife/. Acesso em 22.9.2016.
22
Disponível em: http://escolinhapernalonga.com.br/. Acesso em 20.9.2016.
23
Disponível em: https://www.facebook.com/events/500752620082765/. Acesso em 20.9.2016.
24
Disponível
em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUW8eNA5N1uJCNHp0QzhicFRfpFpLXHK5BghOHJXGf0n0Qg/viewform?c=0&w=1. Acesso em 20.9.2016.
25
Disponível em: http://www.portalmorada.com.br/esportes/geral/araraquara-recebe-competicao-dearmas-nerf:52074. Acesso em 20.9.2016.
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Imagem extraída do site da instituição de ensino26

26

Disponível em: http://escolinhapernalonga.com.br/campeonato-nerf/. Acesso em 20.9.2016.
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Imagem extraída da página do evento no Facebook
Cumpre ressaltar que o campeonato, promovido dentro de uma
instituição de ensino que atende crianças de até cinco anos de idade, ganhou
grande repercussão na mídia, rendendo polêmicas e críticas à escola sob os
argumentos de que a união de armas e competições pode ter um feito negativo
nas crianças.

22

Imagem extraída de matéria publicada no portal G127

O Campeonato Nerf e Nerf Rebelle
Como relatado, a Hasbro tem, frequentemente, organizado campeonatos
de lançadores Nerf, principalmente em parceria com as maiores redes varejistas
de brinquedos: Ri Happy e PBKids. Em 2016, não foi diferente.

27

Disponível em: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/06/escola-infantil-fazcampeonato-com-armas-de-brinquedo-e-causa-polemica-araraquara.html. Acesso em 20.9.2016.
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Conforme informações divulgadas pela imprensa, diversas lojas de ambas
as redes sediaram, entre os dias 5.7.2016 e 31.7.2016, o campeonato exclusivo
de lançadores Nerf e Nerf Rebelle28.
O campeonato, promovido em diferentes cidades do país para crianças a
partir dos oito anos de idade, consistiu no lançamento de seis dardos em um
alvo fixo, o qual podia ser executado pela criança de pé, deitada ou ajoelhada,
sem nenhum tipo de auxílio ou apoio. Os lançadores e dardos eram fornecidos
por uma equipe da empresa Hasbro.
De acordo também com regulamento disponibilizado na página oficial do
campeonato vinculada ao site da marca Ri Happy29, de terça a sexta-feira e aos
domingos, as crianças podiam treinar, sendo orientadas por promotores Nerf
sobre o funcionamento dos lançadores e o objetivo da competição. As provas
ocorriam aos sábados em dois horários – das 14h às 16h e das 17h30 às 19h30 –
e não dependiam de inscrição prévia, havendo apenas o limite de 100 crianças
por turno.

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato

28

Disponível em: http://gazetadasemana.com.br/noticia/14328/hasbro-agita-lojas-de-brinquedos-comcampeonato-de-nerf. Acesso em 16.9.2015.
29
Disponível em: http://www.rihappy.com.br/campeonato-nerf. Acesso em 1.9.2016.
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Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
As crianças participantes receberam certificados, sendo que as três de
cada turno com a maior pontuação ganharam uma medalha e se classificaram
para a final, realizada no dia 31.7.2016 com a entrega de troféus de 1º, 2º e 3º
lugares.

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
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Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
Como acima mencionado, o campeonato foi promovido durante quatro
semanas, dividindo-se, conforme cronograma disponibilizado no site do evento
vinculado à página da marca Ri Happy, da seguinte maneira:
Primeira Semana:

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
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Segunda Semana:

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
Terceira Semana:

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato

27

Quarta Semana:

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
Finais:

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato
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Site do Campeonato Nerf e Nerf Rebelle
Conforme mencionado, a Ri Happy criou um site oficial do campeonato
vinculado à página oficial da marca [http://www.rihappy.com.br/campeonatonerf] contendo todas as informações a respeito do campeonato: datas, regras,
lojas participantes, classificação, critérios de desempate e prêmios.

Imagem extraída do regulamento disponível no site do campeonato

Divulgação nas redes sociais do Campeonato Nerf e Nerf Rebelle
A fim de divulgar o Campeonato Nerf e Nerf Rebelle e atingir de maneira
mais enfática o público infantil, ambas as redes de brinquedos, PBKids e Ri
Happy, respectivamente, vincularam, em seus perfis do Instagram, postagens
informando a realização de mais uma etapa do campeonato, bem como
provocando as crianças a participarem e procurarem as lojas participantes:
“No próximo sábado vai rolar mais uma etapa do Campeonato de Nerf
nas lojas da PBKIDS. Os 3 melhores de cada turno irão participar da
grande final da região. Informe-se sobre os horários e lojas participantes
no site. Esperamos você =) *Confira as lojas participantes.”

29

Imagem extraída do perfil do Instagram da marca PBKids30
“Não perca neste sábado o Campeonato de Nerf que irá acontecer nas
lojas da Ri Happy. Os 3 melhores de cada turno irão participar da grande
final da região. Saiba mais sobre horários e lojas participantes no site.
Não vai ficar fora dessa, hein =) *Confira as lojas participantes.”

Imagem extraída do perfil do Instagram da marca Ri Happy31
30

Disponível em: https://www.instagram.com/p/BH5Ng9UjzHK/?taken-by=pbkidsbrinquedos. Acesso
em 1.9.2016.
31
Disponível em: https://www.instagram.com/p/BH5Ng9fjJL2/?taken-by=rihappybrinquedos. Acesso
em 19.9.2016.
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Durante o período de realização do campeonato, a PBKids e a Ri Happy
também divulgaram, nos perfis do Facebook, promoção que ofertava um porta
dardos exclusivo da Nerf nas compras acima de R$ 120,00 em produtos da
marca.

Imagem extraída da rede social Facebook da marca Ri Happy 32
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Disponível em: https://www.facebook.com/RiHappyBrinquedos/?fref=ts. Acesso em 19.9.2016.
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Imagem extraída da rede social Facebook da marca PBKids33

Informações e Notícias sobre o Campeonato Nerf e Nerf Rebelle
No decorrer do período de realização do campeonato, entre os dias
5.7.2016 e 31.7.2016, portais de comunicação da internet divulgaram
informações a respeito das competições (doc. 5).
A página Gazeta da Semana, de São Paulo, trouxe todos os elementos a
respeito do campeonato, bem como da promoção que dava direito a um portadados a cada R$ 120,00 gastos em produtos Nerf, em matéria intitulada “Hasbro
agita lojas de brinquedos com campeonato Nerf” 34.
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Disponível em: https://www.facebook.com/PBKIDSBrinquedos/?fref=ts. Acesso em 19.9.2016.
Disponível em: http://gazetadasemana.com.br/noticia/14328/hasbro-agita-lojas-de-brinquedos-comcampeonato-de-nerf. Acesso em 16.9.2016.
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No portal Página Popular, de Hortolândia, São Paulo, a notícia também
trazia dados sobre o campeonato e indicava a realização da atividade no dia
23.7.2016 no interior da loja Ri Happy do Campinas Shopping35.
Diversos blogs mantidos por pais, como o “pai de cinco...” 36 e o “na saia
da mãe”37, também postaram artigos intitulados “É NERF OU NADA” contendo
informações para a participação das crianças no campeonato.

III.
Abusividade e ilegalidade da estratégia de comunicação mercadológica
dirigida ao público infantil desenvolvida pela representada.
No presente caso, a análise das estratégias publicitárias praticadas pela
empresa ora representada para a divulgação dos campeonatos e arenas Nerf e
Nerf Rebelle torna evidente a intenção da anunciante de direcionar sua
mensagem comercial ao público infantil, seduzindo-o ao consumo dos produtos
que comercializa e ao conhecimento da marca.
Vale ressaltar, também, que o problema da realização dos campeonatos
não é o fato, simplesmente, de utilizar armas de brinquedo, mas a construção
de espaços e oportunidades para que as crianças tenham contato e brinquem
com os produtos da marca, voltando-se toda a comunicação mercadológica a
possibilidade das crianças de viverem essas experiências e momentos e, ainda,
ganhar prêmios e brinquedos da marca.
Os principais elementos infantis no caso concreto são: (i) a realização e
divulgação direcionada às crianças de campeonatos, arenas e jogos voltados
diretamente ao público infantil com idade entre cinco e 12 anos, pelos quais as
crianças vencedoras e participantes ganham (ii) prêmios que consistem, por
exemplo, em vales para a aquisição de produtos da marca, medalhas e troféus,
bem como brinquedos das linhas Nerf e Nerf Rebelle e produtos com as cores e
logotipo da marca estampados; (iii) ações em escolas e espaços públicos, como
Shoppings e lojas de brinquedos, associando a marca a momentos de diversão e
entretenimento; e (iv) linguagem imperativa e de fácil entendimento que tem
como público-alvo o infantil.
Assim, evidencia-se a intenção da empresa de atingir diretamente as
crianças por meio de ações de comunicação mercadológica que conversam
diretamente com esse público.
35

Disponível em: http://www.paginapopular.com.br/ri-happy-do-campinas-shopping-promovecampeonato-de-nerf-rebelle-neste-sabado/. Acesso em 20.9.2016.
36
Disponível em: http://www.paide5.com.br/e-nerf-ou-nada/. Acesso em 19.8.2016.
37
Disponível em: https://nasaiadamae.wordpress.com/2016/07/14/e-nerf-ou-nada/. Acesso em
20.9.2016.
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A análise dos fatos anteriormente descritos permite concluir que as ações
realizadas pela empresa ora representada ultrapassam limites não só éticos,
mas também legais, violando frontalmente os direitos da criança de não ser
vítima de exploração de qualquer espécie.
Além disso, a promoção de campeonatos justamente no interior de lojas
que comercializam brinquedos instiga o consumo frenético desse tipo de
produto, principalmente os das marcas Nerf e Nerf Rebelle, que são utilizados
pelas crianças durante as competições, bem como as estimula a constranger
seus pais ou responsáveis para participarem desses eventos.
Ademais, nas situações analisadas, ao promover a comercialização e
divulgação dos produtos e campeonatos Nerf e Nerf Rebelle, é facilmente
identificável a opção da anunciante por utilizar a linguagem do entretenimento,
que permeia profundamente o universo e o momento da infância, para
transmitir sua mensagem comercial com mais eficácia.
No que tange às relações de consumo e comunicação mercadológica,
pesquisam evidenciam que as crianças – até os 12 anos de idade – por conta da
fase peculiar de desenvolvimento em que se encontram, não compreendem o
caráter persuasivo da publicidade, nem conseguem fazer uma análise crítica
sobre seu caráter comercial, de maneira que se encontram em uma posição de
hipervulnerabilidade (Anexo I).
Por conta da maior facilidade de serem persuadidas, as crianças são o
meio encontrado pelos publicitários e anunciantes para apresentar, aos pais,
suas marcas, transformando-as em verdadeiras promotoras de vendas. Buscase, por meio da utilização de elementos que possuem forte apelo ao público
infantil, fidelizar as crianças e manipular seu potencial de intervenção e decisão
nas compras de casa, de forma a garantir a influência sobre três mercados: o da
família, o da criança e do adulto que ela virá a ser (Anexo II).
No mais, se a publicidade, por si só, já exerce influência sobre o público
infantil, certamente, a possibilidade de proporcionar entretenimento irá
potencializá-la. O bombardeamento de anúncios e apelos publicitários, bem
como o desenvolvimento de campeonatos que ofertam produtos da marca
como prêmios, faz com que a criança associe o brinquedo anunciado à diversão
e valores tidos como positivos, de maneira que é construída uma relação afetiva
com a marca (Anexo III).
Busca-se, dessa forma, construir na criança um sentimento positivo em
relação à marca, que será reencontrado outras vezes por ela, seja na televisão,
internet, outdoors, espaços públicos como ruas, praças, centros comerciais, de
forma a construir uma fidelização à marca desde a infância.
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Outro artifício utilizado foi a linguagem lúdica, que aproxima ainda mais
a criança e concretiza um duplo efeito oneroso: dificuldade de reconhecimento
da comunicação mercadológica e, ainda, confusão entre o prazer provocado
pela atividade e o prazer pela visão dos próprios elementos da atividade (Anexo
IV).
Cumpre ressaltar, também, que a empresa se vale de uma comunicação
transmídia, que atinge a criança por meio de diversas mídias (sites na Internet,
Facebook, Instagram, Youtube), fazendo com que a marca esteja presente no
cotidiano dela por meio de todas as redes a que tem acesso (Anexo V).
O Projeto Criança e Consumo teve conhecimento de que a marca
também patrocinou campeonato de tiro ao alvo dentro de uma instituição de
ensino que atende crianças de até cinco anos de idade. Ocorre que o ambiente
escolar deve ser compreendido como um espaço privilegiado para a formação
de valores, a conformação de aspectos mais ou menos permanentes da
personalidade que individualizam as crianças em desenvolvimento, a criação de
desejos, entre outros. Sendo assim, a entrada de empresas comerciais externas
ao cotidiano dos pequenos pela via da comunicação mercadológica, prejudica a
autonomia político-pedagógica dos estabelecimentos de ensino e impede que
as crianças sejam capazes de diferenciar o momento de aprendizagem da
comunicação mercadológica realizada. (Anexo VI).
Por fim, é preciso chamar a atenção também para o fato de que, além de
todos esses elementos, houve a realização de ações limitadas à participação de
meninos, estimulando a concretização de valores estereotipados de gênero
(Anexo VII).
Além disso, conforme exposto no item II, a marca de brinquedos Hasbro
desenvolveu uma linha de produtos específica “para meninas” (Nerf Rebelle) e
outra “para meninos” (Nerf). Ao se utilizar dessa estratégia, a empresa contribui
com a construção de preconceitos desde a infância e aproveita-se dessa
segmentação para obter mais lucro, uma vez que estimula o desejo de meninos
e meninas em obterem produtos diferentes.

IV.

Publicidade abusiva dirigida à criança: legislação aplicável.

Resta demonstrada a violação da legislação em vigor, em razão do abuso
da deficiência de julgamento e experiência das crianças, com o objetivo de
seduzi-las para conhecer a marca e consumir seus produtos, afrontando os
direitos de proteção integral e atacando suas vulnerabilidades e sua
hipossuficiência presumida (Anexo VIII).
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A criança, em razão de sua peculiar condição de desenvolvimento, deve
ter assegurada a proteção de seus direitos com absoluta prioridade, em respeito
a sua proteção integral e melhor interesse da criança.
Diante disso, a legislação brasileira vigente proíbe, de forma genérica, as
publicidades direcionadas às crianças considerando-as abusivas, tendo em vista
que a proteção da infância é um valor social que precisa ser respeitado,
inclusive nas relações de consumo.
Portanto, deve a criança ser protegida contra as publicidades abusivas,
pela interpretação sistemática de Constituição Federal (artigo 227), Estatuto da
Criança e do Adolescente (artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53), Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças (artigos 17 e 31), Código de Defesa
do Consumidor (artigos 36 e 37, §2º) e Resolução nº 163 de 2014 do Conselho
Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – Conanda.
Assim, merece destaque a nota técnica expedida pela Senacon/MJ em
abril de 201638 a respeito da abusividade das práticas de publicidade ao público
infantil de produtos e serviços, inclusive no ambiente escolar. As conclusões
apresentadas na nota basearam-se, entre outros fundamentos, na pesquisa
“Publicidade Infantil em Tempos de Convergência”, desenvolvida em parceria
com o GRIM – Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e Mídia, da
Universidade Federal do Ceará39 e divulgada em 12.4.2016 pelo Ministério da
Justiça.
A publicação é a primeira análise de caráter público e nacional feita no
Brasil sobre o grande volume de publicidade direcionada à criança, nos mais
variados lugares e mídias, envolvendo estratégias mais complexas de
publicidade na internet e a confusão entre publicidade e informação feita pelos
pequenos. O estudo foi realizado com 81 crianças de 9 a 11 anos, em dezembro
de 2014, nas cidades de São Paulo, Fortaleza, Brasília, Rio Branco e Porto Alegre,
e buscou identificar a compreensão da criança sobre a publicidade, sua
percepção das estratégias utilizadas e os impactos no seu bem-estar.
A partir dos dados obtidos foi evidenciada a grande quantidade de
publicidade nos ambientes físicos e virtuais que as crianças frequentam, o que,
segundo a pesquisa, provoca uma avaliação negativa das crianças em relação
aos excessos de publicidade, principalmente quando elas interrompem seus
momentos de lazer. Contudo, muitas vezes, elas não conseguem identificar a
mensagem como publicitária.
38 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/notas-tecnicas/anexos/nt-0032016.pdf. Acesso em 27.9.2016.
39
Disponível
em: http://criancaeconsumo.org.br/noticias/estrategias-complexas-de-publicidadeinfantil-invadem-a-internet/. Acesso em 2.7.2016.
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V.

Pedido.

O Instituto Alana, por meio de seu Projeto Criança e Consumo, entende
que as técnicas comerciais descritas, praticadas pela empresa ora representada,
são abusivas e, portanto, ilegais, por desrespeitarem a proteção integral e a
hipervulnerabilidade da criança, em patente violação à legislação vigente, como
ao artigo 227, da Constituição Federal, diversos dispositivos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, artigos 36, 37, §2º, e 39, IV, todos do Código de
Defesa do Consumidor, e Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda), que devem ser interpretados e aplicados
conjunta e sistematicamente.
Diante do exposto, o Instituto Alana, por meio do seu Projeto Criança e
Consumo, vem solicitar a este I. órgão que sejam tomadas as medidas jurídicas
admitidas, pecuniárias e não-pecuniárias, em âmbito judicial ou extrajudicial,
para coibir essas nocivas práticas mercadológicas, a fim de que a empresa cesse
com tal abusividade e ilegalidade, deixe de realizar ações semelhantes, bem
como repare os danos já causados às crianças de todo o país.
Cordialmente,

Instituto Alana
Projeto Criança e Consumo

Isabella Henriques
Diretora

Ekaterine Karageorgiadis
Advogada

Livia Cattaruzzi Gerasimczuk
Advogada

Ingrid Sora
Acadêmica de Direito
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