São Paulo, 28 de junho de 2018

À
Coca Cola Indústrias Ltda.
A/c: Sra. Claudia Lorenzo
A/c: Sra. Andrea Mota
Praia de Botafogo, 374
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ
22250-040

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre o
direcionamento de comunicação mercadológica ao
público infantil.

Prezadas Senhoras,
o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, diante da
constatação do desenvolvimento de ações de comunicação mercadológica1
dirigidas ao público infantil pela empresa Coca Cola Indústrias Ltda. (“CocaCola”) para a promoção de seus produtos, especialmente do refrigerante da
marca Coca-Cola, por meio de parceria com canal de uma youtuber mirim e com
a Panini Brasil Ltda. (“Panini”) na Copa do Mundo de 2018, contrariando os
compromissos assinados pela empresa, serve-se da presente carta para,
respeitosamente, solicitar a V.Sas. informações relativas ao direcionamento
dessas ações de marketing para crianças.
1

O termo ‘comunicação mercadológica’ compreende toda e qualquer atividade de comunicação
comercial para a divulgação de produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio
utilizado. Além de anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio e banners na internet,
podem ser citados, como exemplos: embalagens, promoções, merchandising, disposição de produtos
nos pontos de vendas, etc.
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I.

Instituto Alana e programa Criança e Consumo.

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para
a vivência plena da infância. Criado em 1994, o Alana é mantido pelos
rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013 e tem como missão “honrar
a criança”.
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 programa Criança e Consumo [criancaeconsumo.org.br] em
2006.
Por meio do Criança e Consumo, o Instituto Alana procura disponibilizar
instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do consumidor nas
relações de consumo que envolvam 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 programa 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; insustentabilidade ambiental, o materialismo excessivo e o
desgaste das relações sociais, dentre outros.
Nesse âmbito de trabalho, o 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.
Os compromissos de marketing responsável para crianças assinados
pela Coca-Cola.
Em 2013, a Coca-Cola anunciou o compromisso corporativo global da
marca de não mais desenvolver qualquer forma de comunicação mercadológica
dirigida ao público menor de 12 anos em qualquer país em que realizasse
operações comerciais3, como uma das medidas que visaria o combate à
obesidade.
Neste documento, a marca Coca-Cola reconheceu que a publicidade
dirigida ao público infantil exerce influência de maneira direta em sua formação
pessoal, utilizando-se abusivamente de sua vulnerabilidade e peculiar fase de
desenvolvimento biopsíquico.
Além dessa medida, em setembro de 2016, a Coca-Cola Brasil assinou,
junto a dez outras empresas do setor de alimentos e bebidas não alcoólicas do
Brasil, o compromisso de ampliar seu papel na política de marketing e
publicidade responsável para crianças por meio da padronização de critérios
nutricionais únicos e da estruturação de um processo independente e imparcial
de monitoramento das empresas signatárias4.
Pelo compromisso, só serão anunciados para crianças menores de 12
anos de idade produtos que atendam aos critérios nutricionais comuns; e não
serão realizadas comunicações de marketing de produtos alimentícios ou de
bebidas não alcoólicas em escolas onde prevaleçam crianças menores de 12
anos de idade.
Destaca-se que, para determinadas categorias de alimentos e bebidas,
que incluem chocolates, doces e refrigerantes, nenhum critério nutricional foi
definido, “razão pela qual as empresas declaram seu compromisso em não
anunciar para audiências menores de 12 anos”.
O compromisso abrange as comunicações de marketing nas seguintes
mídias: televisão aberta e fechada, rádio, mídia impressa, cinema, Internet
(incluindo sites pertencentes à empresa), DVD/CD-ROM, marketing direto,
merchandising, jogos interativos, outdoor e marketing por SMS e dispositivos
móveis.
O compromisso ainda define que audiências infantis são aquelas cujo
público é composto por 35% ou mais de crianças abaixo de 12 anos.
3

Disponível em: http://www.coca-colacompany.com/stories/at-coca-cola-we-market-responsibly-anddont-advertise-directly-to-children-under-12/
e
http://www.cocacolacompany.com/stories/responsible-marketing. Acesso em 26.6.2018.
4
Disponível em: http://www.publicidaderesponsavel.com.br/. Acesso em 26.6.2018.
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No entanto, mesmo diante de tais compromissos corporativos e leis
vigentes no Brasil, que protegem as crianças contra os abusos publicitários a
elas direcionados, e de suas próprias regras de autorregulamentação, a CocaCola realizou evidente campanha comercial direcionada ao público com menos
de 12 anos de idade, conforme será demonstrado a seguir.

III.
Aa estratégias de comunicação mercadológica realizadas pela Coca-Cola
direcionadas a crianças.

A parceria com o canal de uma youtuber mirim para a promoção do consumo
de refrigerantes da marca Coca-Cola
A youtuber Amanda de Carvalho, do canal “Vida de Amy”5, tem 13 anos
de idade e possui um canal próprio no YouTube há mais de quatro anos, que
possui cerca de 500 mil inscritos, 629 vídeos postados e mais de 80 milhões de
visualizações.
O canal tem crianças como público-alvo. Os vídeos tratam do dia-a-dia de
Amanda e seus interesses, comuns a boa parte das pessoas de sua mesma faixa
etária. Diversos vídeos e comentários evidenciam que o canal é acompanhado
por crianças, como aqueles em que a youtuber apresenta e brinca com seus
brinquedos (“Baby Alive no pronto socorro”6, “Meus brinquedos - tour guardaroupa”7 e “A chegada da minha bebê Reborn + abrindo a caixa”8).
No vídeo “Maior Museu da Coca-Cola do Mundo - World of Coke Atlanta
- Secret”9, postado em 27.9.2017, quando Amanda ainda tinha 12 anos, a
youtuber apresenta o museu da Coca-Cola, localizado na cidade de Atlanta, nos
Estados Unidos.

5

Canal
“Vida
de
Amy”.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/channel/UCH6f8H_4AI01BArp2VDXFfQ. Acesso em 28.5.2018.
6
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oaljmihwQsU. Acesso em 21.6.2018.
7
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r9Zqfbbio_k. Acesso em 21.6.2018.
8
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zsn53wRAiRU. Acesso em 21.6.2018.
9
Maior Museu da Coca-Cola do mundo - World of Coke Atlanta - Secret. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=oVUzdWatmE0. Acesso em 28.5.2018.
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Imagem extraída do canal Vida de Amy
“OI, GENTE. HOJE EU ESTOU AQUI EM ATLANTA, NO WORLD OF COCACOLA, QUE É O MUNDO DA COCA-COLA. EU VOU MOSTRAR ALGUMAS
COISAS AQUI PARA VOCÊS. AQUI É MUITO LEGAL, E O MAIS LEGAL É QUE
A GENTE PODE BEBER COCA-COLA DE GRAÇA, GENTE!” (grifos inseridos)
No vídeo, Amanda aparece provando refrigerantes da marca Coca-Cola,
disponíveis, como bem enfatizado pela youtuber, de graça no museu.

Imagem extraída do canal Vida de Amy

Na descrição do vídeo, a youtuber agradece a Coca-Cola pelo convite
para conhecer o museu.
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Imagem extraída do canal Vida de Amy

A parceria com a Panini na Copa do Mundo de 2018
Há quase 50 anos, os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo tornaramse febre mundial. Respeitando essa quase “tradição” de copas, a Panini lançou,
em março de 2018, sua mais recente versão do álbum para o evento.
Esse ano, além do álbum físico, a Panini trouxe como novidade o álbum
digital. O Panini Digital Sticker Album, desenvolvido em parceria com a CocaCola, permite colecionar e trocar figurinhas virtualmente. A coleção online inclui
todas as 32 seleções da Copa do Mundo de 2018, como conteúdos adicionais e
recompensas virtuais especiais para quem completa-lo durante o evento.

Imagem extraída do site oficial da Panini para a Copa de 2018 10
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Disponível em: https://2018fifaworldcuprussia.paninigroup.com/pt_br/online-features/panini-digitalsticker-album. Acesso em 26.6.18.
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Imagem extraída do site da Play Store11
Além de o álbum virtual possibilitar a coleção e troca de figurinhas, o
usuário também pode encontrar códigos, disponíveis por meio de boletins
informativos e de posts no Facebook e no Twitter, para desbloquear envelopes
de figurinhas extras. Em alguns países, também foi possível obter códigos por
meio de garrafas especiais da Coca-Cola e adesivos exclusivos.
Dentro do aplicativo, o logo da Coca-Cola aparece diversas vezes, como
mostram as imagens abaixo:

Imagem extraída do aplicativo Panini Sticker Album
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Disponível em:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fifa.stickeralbum.android&hl=pt_BR. Acesso em
26.6.18.
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Imagem extraída do aplicativo Panini Sticker Album
Embora o termo de uso explicite a impossibilidade de uso do aplicativo
por crianças menores de 13 anos, a inscrição não exige nenhuma informação
(como e-mail, data de nascimento ou CPF) que poderia impedir que as crianças
se registrassem e fizessem uso do aplicativo. Na verdade, para se cadastrar, só é
necessário escolher um nome de usuário, selecionar o país de origem e clicar
para aceitar o termo.

Imagem extraída do site do álbum online12.
Além disso, a Copa do Mundo, e o futebol de forma geral, são temas que
interessam a uma grande parcela das crianças, desde muito cedo, e não só aos
adultos, de modo que, repita-se, não se pode tenta alegar que o aplicativo foi
desenvolvido tendo como público-alvo apenas adultos e/ou adolescentes.

12

Disponível em: https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash?start_view=frontapp. Acesso em
26.6.2018.
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IV.

Pedido.

O programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, entende que as
práticas comerciais descritas são abusivas, desrespeitam as próprias regras de
autorregulação da empresa, e ofendem o artigo 227, da Constituição Federal,
artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos
36, 37, § 2º e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor e Resolução 163 do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), em
patente desrespeito à proteção integral e à hipervulnerabilidade presumida da
criança.
Em razão do exposto, o Instituto Alana, por meio de seu programa
Criança e Consumo, questiona a forma como tem sido desenvolvida as ações
mercadológicas da empresa direcionadas a crianças, bem como manifesta seu
interesse no agendamento de reunião presencial.

Atenciosamente,
Instituto Alana
Criança e Consumo

Isabella Henriques
Diretora

Ekaterine Karageorgiadis
Coordenadora

Livia Cattaruzzi Gerasimczuk
Advogada

Ana Luiza Palmerio Procopio Silva
Acadêmica de Direito
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