
Laura	  Leal	  

CRIANÇA,	  CONSUMO	  
E	  COMUNICAÇÃO	  





Divulgar	  e	  debater	  ideias	  sobre	  as	  questões	  
relacionadas	  à	  publicidade	  dirigida	  às	  crianças	  e	  
apontar	  caminhos	  para	  minimizar	  e	  prevenir	  os	  
prejuízos	  decorrentes	  dessa	  comunicação	  

Defender	  o	  fim	  do	  direcionamento	  de	  toda	  e	  
qualquer	  publicidade	  e	  comunicação	  mercadológica	  a	  
crianças	  com	  menos	  de	  12	  anos	  de	  idade	  	  



“A	  CRIANÇA	  PRECISA	  
SER	  PROTEGIDA	  DA	  
PUBLICIDADE	  INFANTIL”	  

10	  anos	  de	  atuação	  



a	  criança	  não	  disCngue	  a	  publicidade	  
do	  conteúdo	  de	  programação.	  

a	  criança	  não	  entende	  o	  caráter	  
persuasivo	  da	  publicidade.	  

Fonte:	  Swedish	  Consumer	  Angency	  

Até	  12	  anos,	  as	  crianças	  não	  
estão	  com	  condições	  de	  
enfrentar	  com	  igualdade	  de	  
força	  a	  pressão	  exercida	  pela	  
publicidade.	  
Fonte:	  YVES	  DE	  LA	  TAILLE,	  professor	  de	  
psicologia	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  

PESQUISAS	  E	  ESTUDOS	  MOSTRAM...	  



ArDgo	  227	  
	  
“(...)	  é	  dever	  da	  família,	  da	  sociedade	  e	  do	  Estado	  
assegurar	  à	  criança,	  ao	  adolescente	  e	  ao	  jovem,	  com	  
absoluta	  prioridade,	  o	  direito	  à	  vida,	  à	  saúde,	  à	  
alimentação,	  à	  educação,	  ao	  lazer,	  à	  profissionalização,	  
à	  cultura,	  à	  dignidade,	  ao	  respeito,	  à	  liberdade	  e	  à	  
convivência	  familiar	  e	  comunitária”	  	  

CONSTITUIÇÃO	  FEDERAL	  

LEGISLAÇÃO	  BRASILEIRA	  



ArDgo	  17	  
	  
“O	  direito	  ao	  respeito	  consiste	  na	  inviolabilidade	  da	  
integridade	  Qsica,	  psíquica	  e	  moral	  da	  criança	  e	  do	  
adolescente,	  abrangendo	  a	  preservação	  da	  imagem,	  da	  
idenCdade,	  da	  autonomia,	  dos	  valores,	  ideias	  e	  crenças,	  
dos	  espaços	  e	  objetos	  pessoais”	  

ESTATUTO	  DA	  CRIANÇA	  E	  DO	  ADOLESCENTE	  

LEGISLAÇÃO	  BRASILEIRA	  



ArDgo	  37	  
	  
“É	  proibida	  toda	  publicidade	  enganosa	  ou	  abusiva.	  	  
(...)	  §	  2°	  É	  abusiva,	  dentre	  outras	  a	  publicidade	  discriminatória	  de	  qualquer	  
natureza,	  a	  que	  incite	  à	  violência,	  explore	  o	  medo	  ou	  a	  supersCção,	  se	  aproveite	  da	  
deficiência	  de	  julgamento	  e	  experiência	  da	  criança,	  desrespeita	  valores	  ambientais,	  
ou	  que	  seja	  capaz	  de	  induzir	  o	  consumidor	  a	  se	  comportar	  de	  forma	  prejudicial	  ou	  
perigosa	  à	  sua	  saúde	  ou	  segurança”	  

CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  

ArDgo	  39	  
	  
“É	  vedado	  ao	  fornecedor	  de	  produtos	  ou	  serviços,	  dentre	  outras	  práCcas	  abusivas:	  	  
[...]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  IV	  -‐	  prevalecer-‐se	  da	  fraqueza	  ou	  ignorância	  do	  consumidor,	  tendo	  em	  vista	  sua	  idade,	  
saúde,	  conhecimento	  ou	  condição	  social,	  para	  impingir-‐lhe	  seus	  produtos	  ou	  serviços;”	  

LEGISLAÇÃO	  BRASILEIRA	  



Art.	  2º	  
	  
“Considera-‐se	  abusiva,	  em	  razão	  da	  políCca	  nacional	  de	  atendimento	  da	  
criança	  e	  do	  adolescente,	  a	  práCca	  do	  direcionamento	  de	  publicidade	  e	  de	  
comunicação	  mercadológica	  à	  criança,	  com	  a	  intenção	  de	  persuadi-‐la	  para	  o	  
consumo	  de	  qualquer	  produto	  ou	  serviço	  e	  uClizando-‐se,	  dentre	  outros...”	  

LEGISLAÇÃO	  BRASILEIRA	  

CONANDA	  –	  	  
CONSELHO	  NACIONAL	  DA	  CRIANÇA	  E	  DO	  ADOLESCENTE	  

Resolução	  163	  



Cria	  regras	  para	  a	  publicidade	  dirigida	  ao	  público	  infanCl,	  
tramita	  na	  Câmara	  dos	  Deputados	  desde	  2001.	  

LEGISLAÇÃO	  BRASILEIRA	  

PROJETO	  DE	  LEI	  5.921	  

Aprovação	  na	  Comissão	  de	  Defesa	  do	  
Consumidor,	  na	  Câmara	  dos	  Deputados	  
	  
Aniversário	  de	  11	  anos	  do	  PL	  com	  ato	  na	  Câmara	  
	  
Entrega	  de	  16	  mil	  assinaturas	  +	  150	  insCtuições	  
	  
Site	  para	  mobilizar	  a	  sociedade	  



EXEMPLOS	  

Carrossel	  –	  	  
Médico	  e	  Chocolate	  

Riachuelo	  

Vigor	  



Mc	  Donald´s	  –	  Ronald	  nas	  escolas	  

EXEMPLOS	  



Jurídica	  

Relações	  Governamentais	  

Educação	  

Pesquisa	  

Mobilização	  

Comunicação	  



	  	  	  	  Jurídica:	  	  
Encaminhar	  denúncias	  de	  publicidades	  e	  comunicações	  
mercadológicas	  abusivas	  às	  autoridades	  e	  aos	  órgãos	  públicos	  



	  	  	  Relações	  Governamentais:	  	  
Acompanhar	  e	  contribuir	  com	  a	  elaboração	  de	  políCcas	  
públicas	  e	  reguladoras	  que	  tratem	  da	  questão	  
	  

§  Projeto	  de	  Lei	  5.921	  
	  
§  ParCcipação	  no	  Conselho	  Nacional	  da	  Criança	  

e	  do	  Adolescente	  (Conanda)	  

§  ParCcipação	  no	  Conselho	  Nacional	  de	  
Segurança	  Alimentar	  e	  Nutricional	  (Consea)	  

	  
§  Procon	  Paulistano	  

ParCcipação	  na	  câmara	  técnica	  do	  órgão	  criado	  
em	  2016	  pela	  Prefeitura	  de	  São	  Paulo.	  

	  
	  



	  	  	  Educação:	  	  
Fomentar	  debates	  e	  ampliar	  a	  reflexão	  social	  
sobre	  o	  problema	  do	  consumismo	  

§  Palestras	  



	  	  	  Educação:	  	  
fomentar	  debates	  e	  ampliar	  a	  reflexão	  social	  
sobre	  o	  problema	  do	  consumismo	  

§  Palestras	  
§  Produção	  de	  Material	  



	  	  	  Educação:	  	  
Fomentar	  debates	  e	  ampliar	  a	  reflexão	  social	  
sobre	  o	  problema	  do	  consumismo	  

§  Palestras	  
§  Produção	  de	  Material	  
§  Feira	  de	  Trocas	  de	  

Brinquedos	  



	  	  	  Pesquisas:	  	  
Contribuir	  com	  novos	  dados	  e	  acompanhar	  estudos	  
em	  todo	  o	  mundo	  

PESQUISA	  DATAFOLHA	  2010	  
73%	  dos	  pais	  concordam	  que	  deve	  haver	  
restrições	  em	  relação	  à	  publicidade	  dirigida	  à	  
criança.	  	  
	  
MONITORAMENTO	  PUBLICIDADE	  TV	  	  
Tempo	  de	  crianças	  e	  adolescentes	  assisCndo	  TV	  
aumentou	  em	  10	  anos”	  (Fonte:	  Ibope	  2014)	  
2004	  tempo	  médio	  por	  dia	  de	  4h43	  
2014	  tempo	  médio	  por	  dia	  de	  5h35	  
	  
	  



	  	  	  	  	  Mobilização:	  	  
Engajar	  brasileiros	  e	  pessoas	  em	  todo	  o	  mundo	  	  

§  Apoio	  nas	  Campanhas	  da	  Consumers	  InternaConal	  
§  Campanhas	  no	  Brasil:	  Site	  PL	  5921,	  #Sanciona	  

Alckmin,	  parceria	  com	  outras	  organizações	  
§  Rebrinc	  -‐	  Rede	  Brasileira	  Infância	  e	  Consumo	  
§  MILC	  -‐	  Movimento	  Infância	  Livre	  de	  Consumismo	  	  



	  	  	  	  	  Comunicação:	  	  
Dar	  visibilidade	  e	  divulgar	  assuntos	  relevantes	  ao	  tema	  	  

§  Redes	  Sociais:	  Facebook,	  Twiter,	  Youtube	  



	  	  	  	  	  Comunicação:	  	  
Dar	  visibilidade	  e	  divulgar	  assuntos	  relevantes	  ao	  tema	  	  

§  Redes	  Sociais	  
§  Site:	  transparência	  das	  ações	  do	  projeto,	  divulgação	  de	  

conteúdo	  técnico	  e	  pesquisas,	  e	  passo	  a	  passo	  para	  
denúncias.	  



	  	  	  	  	  Comunicação:	  	  
Dar	  visibilidade	  e	  divulgar	  assuntos	  relevantes	  ao	  tema	  	  

§  Redes	  Sociais	  
§  Site	  
§  Assessoria	  de	  Imprensa:	  trabalhar	  as	  ações	  do	  projeto	  nos	  

mais	  variados	  veículos	  de	  comunicação	  de	  todo	  o	  país.	  

	  Menções	  em	  jornais,	  revistas,	  sites:	  
2015	  –	  Criança	  e	  Consumo	  616	  
	  2016	  (até	  17/10)	  -‐	  894	  

	  
	  



“Criança,	  a	  Alma	  do	  Negócio”	  	  
Documentário	  da	  Maria	  Farinha	  
Filmes,	  que	  discute	  os	  impactos	  da	  
publicidade	  direcionada	  à	  criança	  
sobre	  o	  desenvolvimento	  infanCl.	  	  

O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  



Onda	  de	  Pledges	  

10	  empresas	  líderes	  de	  mercado	  do	  setor	  
alimenxcio	  assinaram	  o	  “Children’s	  Food	  
and	  Beverage	  AdverCsing	  IniCaCve”.	  

(EUA)	  

(União	  Européia)	  
11	  empresas	  assinaram	  o	  compromisso	  
“European	  Union	  Plazorm	  for	  AcCon	  on	  
Diet,	  Physical	  AcCvity	  and	  Health”	  

após	  pressão	  do	  InsCtuto	  Alana	  e	  do	  Idec,	  
as	  subsidiárias	  brasileiras	  dessas	  
empresas	  também	  tornaram-‐se	  
signatárias	  desses	  documentos	  

(Brasil)	  

O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  



O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	   “Muito	  Além	  do	  Peso”	  
Documentário	  que	  debate	  os	  impactos	  da	  
epidemia	  de	  obesidade	  infanCl	  no	  país.	  	  
	  
Organização	  Pan-‐Americana	  da	  Saúde	  
estabelece	  relação	  entre	  a	  obesidade	  
infanCl	  e	  a	  exposição	  à	  publicidade.	  	  
	  



A	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde	  (OMS)	  
recomenda	  o	  fim	  do	  direcionamento	  de	  
publicidade	  de	  alimentos	  para	  crianças,	  face	  
à	  epidemia	  mundial	  de	  obesidade	  infanCl.	  	  
	  
Coca-‐Cola	  anuncia	  que	  não	  fará	  propagandas	  
para	  crianças,	  como	  parte	  de	  um	  plano	  de	  
combate	  à	  obesidade.	  	  

O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  



O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  
Relatório	  da	  ONU	  aponta	  impacto	  
negaCvo	  da	  publicidade	  infanCl	  sobre	  
os	  Direitos	  Culturais.	  
	  
Resolução	  163	  do	  Conanda	  

Redação	  do	  Enem:	  9	  milhões	  de	  
estudantes	  



O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  

Caso	  Bauducco:	  julgamento	  no	  Superior	  Tribunal	  de	  JusCça	  

Indenização	  de	  R$	  300	  mil	  por	  direcionar	  publicidade	  
a	  crianças	  e	  por	  promover	  venda	  casada	  de	  biscoitos	  
com	  relógios.	  	  
	  
Primeira	  vez	  que	  o	  tema	  chega	  a	  um	  tribunal	  superior	  
e	  foi	  analisado	  com	  base	  no	  que	  está	  estabelecido	  na	  
legislação	  brasileira.	  
	  



O	  QUE	  ACONTECEU	  
	  

DE	  LÁ	  PRA	  CÁ	  

Abir	  (Associação	  Brasileira	  das	  Indústrias	  de	  
Refrigerantes	  e	  de	  Bebidas	  não	  Alcoólicas)	  
anuncia	  que	  as	  empresas	  associadas	  deixarão	  
de	  direcionar	  publicidade	  para	  crianças	  no	  
Brasil.	  
	  
Coca-‐Cola	  Brasil,	  Ambev	  e	  PepsiCo	  Brasil	  
anunciam	  que	  vão	  mudar	  a	  políCca	  de	  venda	  
de	  refrigerantes	  em	  escolas.	  
	  



Mudanças	  de	  paradigmas	  >	  mudanças	  na	  sociedade	  
	  
Responsabilidade	  de	  todos	  nós	  



laura.leal@alana.org.br	  


