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Ref.: Representação sobre publicidade infantil massiva

dirigida às crianças, utilizando-se da exploração do trabalho

infantil artístico de youtubers mirins para o direcionamento

da mensagens publicitárias.



Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a),

o Instituto Alana (docs. 1 a 3), por meio de seu programa Criança e Consumo, vem,

respeitosamente, REPRESENTAR as empresas Companhia de Canetas Compactor; DTC

Trading EIRELI; Fun Comércio Varejista de Brinquedos e Acessórios Ltda.; Hasbro do

Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda.; Ri Happy Brinquedos S.A.;

Stabilo International GmbH; Sunny Brinquedos - Importação e Exportação Ltda.;

Xplast Industria Paraguaya de Artefactos Plasticos y Metalicos S.A.; e NV Comércio de

Pelúcia Eireli, nos termos da manifestação e documentação anexa, em razão da exploração

do trabalho infantil artístico de youtubers mirins e do direcionamento de estratégias de

publicidade e comunicação mercadológica a crianças, em evidente desrespeito à legislação

vigente.
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I. Instituto Alana e o 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 Instituto Alana é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial

desde 2013 e tem como missão “honrar a criança”1 .

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

mercadológica2 voltada ao público infantil, foi criado em 2006 o programa Criança e

Consumo3 .

Por meio do programa 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 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 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 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 vigente4 —, a fim de, com isso, protegê-las

dos abusos reiteradamente praticados pelo mercado.

4 Estatuto da Criança e do Adolescente: “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”.

3 Disponível em: criancaeconsumo.org.br. Acesso em: 19.8.2021.

2 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.

1 Disponível em: http://www.alana.org.br. Acesso em: 19.8.2021.

https://criancaeconsumo.org.br/
http://www.alana.org.br


II. A competência do Ministério Público do Estado da Bahia

Conforme melhor se explicará a seguir, a presente denúncia deriva da constatação da

prática de atos ilícitos por parte das empresas representadas, as quais, a partir da exploração

do trabalho infantil artístico de youtuber mirins, desenvolveram conteúdo publicitário

direcionado especificamente a crianças.

Nesse sentido, o Criança e Consumo busca apontar a violação aos direitos das

crianças sob diferentes perspectivas: tanto daquelas que são youtubers e têm sua força de

trabalho explorada por empresas anunciantes, possivelmente sem a devida regularização e

proteção; quanto de todas as que são alvo de mensagens publicitárias, em contrariedade à

legislação vigente. Os casos que a seguir serão expostos indicam, portanto, potenciais

violações a interesses coletivos e difusos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa matéria, determina que as ações

judiciais para defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos devem ser

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão5. Ocorre que os

danos que adiante serão pormenorizados se deram por meio de vídeos veiculados na

plataforma YouTube -  ou seja, em ambiente digital.

Nesses casos, considera-se que o dano não é pontual ou limitado a um local

específico, pois abrange potencialmente crianças de todo o Brasil - youtubers e espectadoras.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, regulamenta a competência para

esse tipo de processamento, determinando que podem processar causas que pretendem

resguardar direitos coletivos - lato sensu - de abrangência nacional as capitais dos Estados da

federação ou o Distrito Federal6.

Ora, no presente caso, oferta-se a presente Representação ao Ministério Público do

Estado da Bahia, em sua divisão da capital, pretendendo-se que, de acordo com a

interpretação conjunta das disposições do ECA, da CF e do CDC, este I. órgão atue na

6 “Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente”.

5 “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a
ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da
Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”.



proteção dos direitos de todas as crianças baianas, enquanto alvos potenciais de estratégias

abusivas e ilegais de exploração comercial, e também de todas as crianças brasileiras.

Destaque-se que referido entendimento em matéria de competência para o

processamento de casos que envolvem violações de direitos difusos e coletivos é corroborado

por diversos autores7 e pelo Superior Tribunal de Justiça8.

Portanto, o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, desde já

ressalta a competência deste I. Ministério Público do Estado da Bahia para o recebimento e

processamento da presente Representação.

III. A popularidade em ascensão dos youtubers mirins

O cenário nacional dos últimos anos indica ampla disseminação do uso da Internet,

inclusive entre crianças e adolescentes: de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil de

20199, 89% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos é usuária de Internet e 76% da

9 NIC.BR/CETIC.BR. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online
Brasil 2019, 2019. Disponível em: https://cetic.br/pt/arquivos/kidsonline/2019/criancas/#tabelas. Acesso em
4.8.2020.

8 “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO
CONSUMIDOR EM ESCALA NACIONAL. FORO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 93, INCISO II, DO
CDC.
1. O alegado dano ao consumidor que compra veículo automotor, com cláusula de garantia supostamente
abusiva, é de âmbito nacional, porquanto a garantia que se cogita é a fornecida pela fábrica, não por
concessionária específica, atingindo um número indeterminado de consumidores em todos os Estados da
Federação.
2. No caso, inexiste competência exclusiva do Distrito Federal para julgamento de ações civis públicas cuja
controvérsia gravite em torno de dano ao consumidor em escala nacional, podendo a demanda também ser
proposta na capital dos Estados da Federação, cabendo ao autor a escolha do foro que melhor lhe convier.
3. Cumpre notar que, muito embora o inciso II do art. 93 do CDC tenha criado uma vedação específica, de
natureza absoluta – não podendo o autor da ação civil pública ajuizá-la em uma comarca do interior, por
exemplo –, a verdade é que, entre os foros absolutamente competentes, como entre o foro da capital do Estado e
do Distrito Federal, há concorrência de competência, cuidando-se, portanto, de competência relativa.
4. Com efeito, tendo sido a ação distribuída a uma vara cível do Distrito Federal, obtendo inclusive sentença de
mérito, não poderia o Tribunal a quo, de ofício, por ocasião do julgamento da apelação, declinar da competência
para a comarca de Vitória/ES, porque, a um só tempo, o autor, a quem cabia a escolha do foro, conformou-se
com a tramitação do processo no Distrito Federal, e porque entre Vitória/ES e o Distrito Federal há competência
concorrente para o julgamento da ação, nos termos do art. 93, II, do CDC, não podendo haver tal providência
sem a manifestação de exceção de incompetência.
5. Recurso especial provido
(REsp 712.006/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 5-8-2010, v.u.)”.

7 Cite-se, dentre eles, os professores Rizzatto Nunes, Arruda Alvim e Thereza Alvim, conforme se lê em:
<https://www.migalhas.com.br/coluna/abc-do-cdc/131850/o-problema-da-competencia-territorial-e-o-da-extens
ao-e-alcance-da-coisa-julgada-na-acao-coletiva>. Acesso em:19 de agosto de 2021.

https://cetic.br/pt/arquivos/kidsonline/2019/criancas/#tabelas
https://www.migalhas.com.br/coluna/abc-do-cdc/131850/o-problema-da-competencia-territorial-e-o-da-extensao-e-alcance-da-coisa-julgada-na-acao-coletiva
https://www.migalhas.com.br/coluna/abc-do-cdc/131850/o-problema-da-competencia-territorial-e-o-da-extensao-e-alcance-da-coisa-julgada-na-acao-coletiva


população dessa faixa etária utiliza a rede mais de uma vez por dia e outros 15% pelo menos

uma vez por dia.

Não apenas, cumpre pontuar a tendência de acentuação do uso da internet pelo

público infantil desde o início da pandemia da Covid-19 e a imposição do isolamento social.

Em pesquisa intitulada “Entretempos, relatos e aprendizados sobre as crianças nessa

pandemia”10 realizada pela Gloob em parceria com a empresa Quantas e a agência de

publicidade Tsuru, importantes dados sobre as crianças brasileiras e o uso de tecnologia no

período de pandemia foram apurados. Dentre eles, destaca-se a informação de que 74% das

crianças entrevistadas responderam que consomem mais vídeos na internet do que antes do

isolamento e 73% passaram a acompanhar por mais tempo youtubers. Além disso, em outro

estudo11 realizado pela pesquisadora Daniela Teixeira com mais de 600 famílias, em maio de

2020, apurou-se que 8 em cada 10 pais responderam que recorreram às telas como distração

para os filhos no período de isolamento e 30,6% notaram aumento no tempo de uso de tablets

pelas crianças.

Estatísticas ainda anteriores ao isolamento são também muito significativas. A

pesquisa TIC Kids Online 2019 aponta que 83% das crianças e adolescentes brasileiras

informam utilizar a internet para “ver vídeos, programas, filmes ou séries”. Nesse cenário,

desponta mais uma informação: nos últimos anos, intensificou-se de maneira extremamente

significativa o acesso e circulação pelo YouTube - principal plataforma de compartilhamento

de vídeos na Internet - por crianças e adolescentes, o que ocorreu a despeito da plataforma ser

desenhada, em tese, para maiores de 13 anos. Levantamento do ESPM Media Lab de 201612

aponta que entre os 100 canais mais vistos no YouTube Brasil, 52 abordam conteúdo

direcionado ou consumido por crianças com idade entre zero e 12 anos, e esses, por sua vez,

totalizam a gigante cifra de 115 bilhões de visualizações.

A própria Google, detentora do YouTube, reconheceu que, ainda que vedado pelos

Termos de Uso, crianças são usuárias da plataforma de vídeos, ao firmar acordo com a

12 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/geracao-youtube-um-mapeamento-sobre-o-consumo-e-a-producao-de-
videos-por-criancas/. Acesso em 27.5.2020.

11 EDUCO.INF.BR. Pesquisa sobre crianças e telas no isolamento. Disponível em:
https://www.educo.inf.br/Artigos/Detalhes/30110. Acesso em: 26.11.2020.

10 GENTE.GLOBO.COM. Pesquisa sobre relação entre pais e filhos na pandemia. Disponível em:
https://gente.globo.com/entretempos/. Acesso em: 26.11.2020.

https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/geracao-youtube-um-mapeamento-sobre-o-consumo-e-a-producao-de-videos-por-criancas/
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/geracao-youtube-um-mapeamento-sobre-o-consumo-e-a-producao-de-videos-por-criancas/
https://www.educo.inf.br/Artigos/Detalhes/30110
https://gente.globo.com/entretempos/


autoridade estadunidense Federal Trade Commission (FTC), em 2019, para o pagamento de

multa por violação a leis que regem a presença infantil no ambiente digital13.

A intensa presença infanto-juvenil no ambiente digital impulsiona e, ao mesmo

tempo, decorre do desenvolvimento de conteúdo online específico para esse público. Dessa

forma, os últimos anos marcaram o surgimento e agigantamento de novas figuras no meio

digital, dentre as quais destacam-se os youtubers mirins. Nesse movimento, as crianças e

adolescentes, além de receptoras, passam a ocupar o posto de produtoras de conteúdo na

Internet.

A atividade por elas desempenhada consiste na produção e protagonização de vídeos

nos quais elas se manifestam das mais diversas maneiras: atuando como apresentadoras,

cantando, fazendo piadas, artesanato, atividades científicas ou peças manuais, brincando,

praticando unboxing, cozinhando e, entre outras ações, estrelando peças publicitárias.

As possibilidades para um youtuber mirim de auferição de lucro incluem a

monetização própria de algumas plataformas digitais - como o YouTube - de recompensa a

performances de alto alcance e, especialmente, o patrocínio ou produção de conteúdo

publicitário para marcas.

Vale pontuar que o lucro de grandes youtubers - do Brasil e de todo o mundo - pode

chegar a números impressionantes14. É sabido, inclusive, que a renda obtida por

influenciadores digitais mirins, em alguns casos, representa uma mudança de vida para toda

sua família, sendo que, não raro, seus pais deixam seus antigos postos de trabalho para

dedicar-se exclusivamente à promoção e impulsionamento da carreira artística das crianças e

adolescentes15. Dado este contexto, fica evidente como as empresas anunciantes enxergam a

atividade desempenhada pelos youtubers mirins como grande oportunidade de marketing,

para fazerem contato direto com seu público. Quando uma criança observa seu ídolo

recomendar determinado produto ou serviço, cria-se um vínculo de confiança, de

credibilidade entre o youtuber e o seu público.

15 Veja-se, por exemplo, o caso do youtuber Isaac do VINE, cuja mãe “largou faculdade e emprego para 'seguir'
o menino”. Disponível em:
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,baiano-de-7-anos-isaac-ja-tem-empresario-e-se-muda-para-o-rio-em-
nome-da-carreira,10000081620. Acesso em 27.5.2020.

14 O youtuber que mais faturou no ano de 2019 no mundo foi o menino Ryan Kaji, de 8 anos de idade. Seu
faturamento, de acordo com a Revista Forbes, chegou à casa dos 26 milhões de dólares. Disponível em:
https://forbes.com.br/listas/2019/12/os-youtubers-mais-bem-pagos-de-2019/. Acesso em 27.5.2020..

13 Disponível em:
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-vi
olations. Acesso em 26.11.2020.

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,baiano-de-7-anos-isaac-ja-tem-empresario-e-se-muda-para-o-rio-em-nome-da-carreira,10000081620
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,baiano-de-7-anos-isaac-ja-tem-empresario-e-se-muda-para-o-rio-em-nome-da-carreira,10000081620
https://forbes.com.br/listas/2019/12/os-youtubers-mais-bem-pagos-de-2019/
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-violations
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-violations


Assim, nesse cenário, diversas empresas passam a se utilizar do trabalho dos

youtubers mirins para direcionar publicidade - muitas vezes de maneira velada - ao

público infantil, ao arrepio da legislação nacional a respeito do tema, que veda esse tipo

de prática. É sobre essas práticas que se debruça a presente denúncia, conforme, agora,

passa-se a demonstrar.

IV. Casos concretos: estratégias de exploração do trabalho infantil artístico de

youtubers mirins por empresas anunciantes para veiculação de comunicação

mercadológica direcionada a crianças

Companhia de Canetas Compactor

A Companhia de Canetas Compactor (“Compactor”) é uma empresa brasileira

fundada em 1954 e que atua no ramo de artigos de papelaria e escritório. Conforme

apurou-se, a empresa realizou estratégia publicitária direcionada a crianças consistente na

divulgação de produtos por meio de canais infanto-juvenis populares na plataforma YouTube.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a empresa enviou a youtubers mirins

selecionados uma caixa surpresa contendo diversos de seus produtos para a produção de

conteúdos do tipo unboxing. Note-se o período bastante estratégico da campanha, tendo em

vista a expectativa infantil geralmente criada pela proximidade do início do ano letivo, muitas

vezes atrelada ao incentivo à renovação de material escolar - área de atuação da Compactor,

que fabrica produtos no segmento de canetas e outros materiais escolares16.

As produções no YouTube patrocinadas pela Compactor não vêm acompanhadas de

indicação de publicidade, o que torna a veiculação da comunicação mercadológica uma

estratégia velada. Apesar disso, nos vídeos, há clara disposição da logomarca da empresa,

bem como de mensagem que induz ao consumo de seus produtos, como se vê no exemplo a

seguir:

16 Disponível em: https://www.compactor.com.br/sobre-a-compactor/. Acesso em 12.8.2020.

https://www.compactor.com.br/sobre-a-compactor/


Imagem extraída do vídeo MATERIAL ESCOLAR ESCOLAR, do canal “Hoje é dia de Marias”

O vídeo “Material Escolar Escolar”17 publicado pelo canal ‘Hoje é dia de Marias’,

que possui mais de 6 milhões de seguidores, em janeiro de 2020, apresenta as irmãs Maria

Clara e Maria Eduarda. Na produção, as garotas, com muita empolgação, mostram os

produtos recebidos pela empresa em uma “caixa surpresa” e comentam sobre suas cores e

características, evidenciando impressões positivas sobre cada item da caixa.

Nos conteúdos em que há veiculação de publicidade dos produtos da Compactor, as

youtubers mirins mencionam diretamente que a empresa enviou-lhes uma caixa presente com

produtos, inclusive acompanhada de carta personalizada, o que atesta a intenção da empresa

anunciante na exploração do trabalho infantil artístico das pequenas influenciadoras digitais

para a veiculação de comunicação mercadológica.

Em outro vídeo disponível no canal da youtuber mirim Milena Lira, datado de

dezembro de 2019, é mostrado aos seguidores da menina a mesma caixa recebida. Ela,

inclusive, agradece a empresa Compactor pelo envio dos produtos aos 32 segundos do vídeo:

“Então, antes de começar eu quero agradecer logo a Compactor, muito obrigada, é uma

marca com qualidade ótima então eu vou testar hoje os produtos que estão aqui!” (sic). Na

produção, Milena, de 13 anos, apresenta e testa os produtos enviados pela marca.

17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OtRJGujJBXc. Acesso em 6.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=OtRJGujJBXc


Imagem extraída do vídeo PEN TEST DA COMPACTOR 18, do canal “Milena Lira”.

Assim como Milena Lira, a youtuber mirim Roberta Porcides divulgou em seu canal

‘Então Roberta?’ em dezembro de 2019 os mesmos produtos recebidos pela Compactor. No

vídeo19, com mais de 60 mil visualizações, a youtuber apresenta os produtos e suas

características aos seus telespectadores.

Imagem extraída do vídeo MEU MATERIAL ESCOLAR 2020 - COMPACTOR - ENTÃO ROBERTA?20

do canal “Então Roberta?”

A campanha de marketing realizada pela Compactor, portanto, utiliza a base de

telespectadores consolidada de diversos canais de youtubers mirins, cujos conteúdos são

direcionados para crianças e adolescentes para divulgação de seus produtos.

20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-NuciKtboZ8&t=567s. Acesso em 11.8.2020
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-NuciKtboZ8&t=567s. Acesso em 11.8.2020.
18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ozwy0qGkSLk. Acesso em 6.08.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=-NuciKtboZ8&t=567s
https://www.youtube.com/watch?v=-NuciKtboZ8&t=567s
https://www.youtube.com/watch?v=ozwy0qGkSLk


No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Compactor por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

DTC Trading EIRELI

A empresa nacional DTC Trading EIRELI (“DTC”), atuante na produção e

distribuição de brinquedos desde 1998, realizou estratégia de veiculação de comunicação

mercadológica utilizando-se da força de trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

Em uma das ações da empresa21, realizada em 2018, os youtubers mirins Manu e

Pepê, do canal de mesmo nome, são convidados a conhecer o showroom da marca, onde

brincam e apresentam a seus seguidores diversos produtos que podem ser encontrados nas

lojas da empresa.

Imagem extraída do vídeo “Showroom DTC Parte 2 | Pretend Play in a Toy Place”, do canal “Manu e
Pepê”

Em outro vídeo22, do mesmo canal, a estratégia adotada pela marca foi o envio de

brinquedos para abertura e demonstração dos produtos pelos irmãos - ou seja, para realização

de unboxing. Há no vídeo, inclusive, o logotipo da marca DTC. Além disso, aos 35 segundos

da produção, a youtuber Manu menciona: “Hoje a gente vai abrir o Robô Camaleão da DTC,

a marca da diversão!”, fazendo menção assim ao slogan da empresa

22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3f6vfhbpquE. Acesso em: 6.8.2020.
21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5FVJInLfRKk. Acesso em 6.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=3f6vfhbpquE
https://www.youtube.com/watch?v=5FVJInLfRKk


Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube.

Em outra produção23 as crianças estrelam o vídeo junto a seu pai, que produz o

conteúdo. Nela, abrem outro produto e demonstram o brinquedo a seus espectadores.

Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube.

Ainda, no canal Manu e Pepê, há um vídeo onde são mostrados os bastidores de

propaganda feita pelos dois youtubers para a divulgação de produtos da marca (os brinquedos

Juicy Gloops e Embryonics)24. Em momento algum, há menção sobre conteúdo publicitário

no vídeo. Porém, além da demonstração dos bastidores de como se faz um comercial, as duas

crianças fazem demonstrações com brinquedos da DTC, interagem com os objetos,

caracterizando-se, desta maneira, a publicidade velada.

24 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=syyO9iCo1FU. Acesso em: 12.8.2020.
23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q1C6BD02H44. Acesso em: 18.8.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=syyO9iCo1FU
https://www.youtube.com/watch?v=Q1C6BD02H44


A despeito do nítido caráter de comunicação mercadológica direcionada a crianças

dos conteúdos produzidos e exibidos pelo canal dos youtubers mirins, não há qualquer

indicação de publicidade nos vídeos.

Imagem extraída do vídeo Vocês Sabem Como se Faz um Comercial? | Making Of Juicy Gloops e

Embryonics

No doc. 04, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa DTC por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

Fun Comércio Varejista de Brinquedos e Acessórios Ltda.

A empresa Fun Comércio Varejista de Brinquedos e Acessórios Ltda. (“Fun

Brinquedos”) é especializada na distribuição e desenvolvimento de brinquedos há mais de 40

anos25. Conforme será explicado a seguir, a empresa, ora representada, realizou campanhas

direcionadas a crianças para divulgação de seus produtos por meio de canais de youtubers

mirins por, ao menos, três anos consecutivos.

Dentre as ações da empresa ora objeto desta Representação, destaca-se vídeo datado

de abril de 2020, no qual os irmãos youtubers Manu e Pepê, do canal de mesmo nome,

mostram novidades do stand da empresa na Feira Abrin 2020, evidenciando a seus seguidores

suas reações aos produtos, que são de grande entusiasmo.

Chama atenção o fato de que a referida feira tem como público-alvo profissionais do

setor de brinquedos e, inclusive, não permite a entrada de pessoas com menos de 12 anos,

25 Disponível em: http://funbrinquedos.com.br/sobre-a-fun. Acesso em 7.8.2020.

http://funbrinquedos.com.br/sobre-a-fun


segundo informações do próprio site do evento26. Isto é, os youtubers mirins, em tenra idade,

sequer poderiam ter a entrada franqueada à feira, o que evidencia a estratégia da empresa de

exploração de sua força de trabalho para a veiculação de estratégias de comunicação

mercadológica a outras crianças.

Imagens extraídas do site da ABRIN27.

Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube 28.

Ainda sobre o canal Manu e Pepê, houve também divulgação do produto Fur Balls

Pets em vídeo intitulado “Manu tem nova Família de Cachorrinhos Adotados | Fur Balls

Pets”29, publicado em setembro de 2019. Na produção, as crianças aparecem brincando com o

produto em meio a uma divertida história lúdica. Ao final do vídeo rodam-se os créditos,

havendo, então, menção explícita à marca:

29 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OyrAUADi_7g. Acesso em: 6.8.2020.
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2SUZXjxB0k0. Acesso em: 6.8.2020
27 Disponível em: https://abrin.com.br/. Acesso em: 13.8.2020
26 Disponível em: https://abrin.com.br/informacoes/. Acesso em 6.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=OyrAUADi_7g
https://www.youtube.com/watch?v=2SUZXjxB0k0
https://abrin.com.br/
https://abrin.com.br/informacoes/


Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube.

Pois bem. Apesar de o vídeo não constar como publicidade na plataforma, é possível

perceber que trata-se de um campanha de divulgação da marca pelo “Desafio FUN 2019:

Adotados Família”.

No mesmo mês, outro vídeo30 com brinquedos da mesma empresa foi produzido,

desta vez sobre a Fábrica de Jóias Style 4 Ever. O roteiro da produção é bastante semelhante

ao já retratado, em que a criança abre a embalagem e interage com o brinquedo.

Imagem extraída do canal “Manu e Pepê” no YouTube.

Em outra produção de setembro de 2018, desta vez no canal Julia Moraes, a youtuber

mirim produz conteúdo no qual o produto Fur Balls é divulgado de maneira lúdica, tal como

no canal de Manu e Pepê, em meio a uma encenação que prende a atenção das crianças.

30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kEBb4p1pnu8. Acesso em: 17.11.2020.



Todavia, a partir de 09 minutos do vídeo, a menina apresenta o brinquedo e suas

características aos espectadores, como seria em um tradicional anúncio comercial.

Imagem extraída do canal “Julia Moraes” no YouTube31.

Da estratégia da empresa representada, destaca-se também outro canal do YouTube

cuja protagonista teve sua força de trabalho infantil artístico explorada: Mc Divertida, da

menina Maria Clara, que possui mais de 6 milhões de seguidores. Em março de 2020, foram

realizadas diversas publicações na conta de Instagram da influenciadora digital mirim, nas

quais a criança faz o unboxing de brinquedos da Fun.

Na descrição da postagem feita pela criança influenciadora, a mensagem é clara: o

produto foi um presente da empresa que é, inclusive, taggeada no post. Veja-se:

Imagem extraída do perfil “mcdivertida” no Instagram32.

32 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-IC7whAmBo/. Acesso em 6.8.2020
31 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tg1h1rn0mSk. Acesso em: 06.08.2020.

https://www.instagram.com/p/B-IC7whAmBo/
https://www.youtube.com/watch?v=tg1h1rn0mSk


Já em outra postagem em seu Instagram, de abril deste mesmo ano, Maria Clara abre

a embalagem e brinca com outro brinquedo da mesma linha, “Adotados Friends” e, assim

como na primeira postagem, marca a conta oficial da empresa Fun-Divirta-se no Instagram.

Imagem extraída do perfil de “mcdivertida” no Instagram33.

A análise dos conteúdos acima, revela a estratégia de publicidade dirigida a crianças

dos produtos da empresa Fun Brinquedos por meio de canais e contas de youtubers mirins,

que ocorreram ao longo de diferentes anos. Vale mencionar que, conforme apurou-se, a

empresa utilizou-se da força de trabalho infantil artístico de youtubers mirins com grande

número de seguidores e de diferentes idades, de forma pela qual pode-se dizer que o conteúdo

alcançou diretamente o público-alvo dos produtos que fabrica em maior escala.

Além disso, é importante destacar que os produtos da Fun Brinquedos foram

anunciados nos conteúdos produzidos por e voltados para crianças de forma velada, pois não

há qualquer indicação de publicidade nas postagens realizadas. Em realidade, as mensagens

publicitárias são introduzidas no conteúdo produzido pelos youtubers de maneira natural,

imiscuindo-se em meio à encenação artística característica dos canais.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Fun Comércio de Brinquedos por meio

da exploração do trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

33 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-m5kY9Ahcf/. Acesso em 6.8.2020

https://www.instagram.com/p/B-m5kY9Ahcf/


Hasbro do Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda.

A Hasbro do Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda. (“Hasbro”),

empresa estadunidense de atuação global, é uma das maiores empresas de brinquedos do

mundo. Uma das estratégias de publicidade adotadas pela empresa, ora objeto desta

Representação, conforme apurado, consistiu no envio de brinquedos para diversos canais de

youtubers mirins para a realização dos vídeos do tipo unboxing ou explicitamente

patrocinados para promoção de seus produtos ao público infantil.

Dentre os produtos da Hasbro anunciados por meio de produções artísticas de

youtubers mirins, três linhas de brinquedo chamam especial atenção: Baby Alive, Play-Doh e

produtos licenciados Power Rangers.

Destaca-se a estratégia de exploração do trabalho infantil artístico dos youtubers

mirins protagonistas do canal “Maria Clara & JP”, que possui mais de 21 milhões de

inscritos. No canal, que possui mais de 21 milhões de inscritos, há ao menos sete vídeos nos

quais os irmãos aparecem em situações diversas com as bonecas da linha Baby Alive. Em um

deles, intitulado “Maria Clara e JP brincam com a Baby Alive festa surpresa”34, os irmãos

interagem com três bonecas da linha em um vídeo lúdico no qual as bonecas fazem uma festa

surpresa para Maria Clara. O vídeo, que conta com mais de 17 milhões de visualizações,

indica em sua descrição que contém promoção paga.

Ocorre que, a despeito do aviso por escrito, os irmãos não chegam a divulgar a marca

ou a linha diretamente. Assim, a propaganda ocorre de maneira indireta, sem que os

youtubers mirins tenham que apelar para as crianças, mas apenas utilizar os brinquedos em

suas produções e mencionar os produtos no título do vídeo de modo a atrair espectadores que

procurem pelas bonecas.

Identificou-se, ainda, estratégias de comunicação mercadológica direcionadas a

crianças para promoção de produtos da linha Baby Alive pela empresa por meio da

exploração da força de trabalho infantil artístico de outros youtubers mirins, por vezes sem a

indicação de tratar-se de conteúdo publicitário.

34 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=62NCFnvJgkA. Acesso em 5.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=62NCFnvJgkA


Imagem extraída do canal ‘Maria Clara & JP’ no YouTube.

Em outra produção35, que também possui indicação de promoção paga e conta com

mais de 46 milhões de visualizações, a youtuber mirim Maria Clara faz um piquenique com

as bonecas da marca.

Imagem extraída do canal Maria Clara & JP no YouTube.

Conforme apurou-se também houve veiculação de publicidade, desta vez

identificada, no canal ‘Eduarda Ferrão’ no vídeo intitulado “Virei Babá por um dia - Baby

Alive Primeiros Sons👶 Pretend to play Nanny!!!”. Na produção, a menina finge ser babá da

boneca durante todo o dia, não havendo no conteúdo, portanto, uma mensagem publicitária

direta e explícita, mas indireta e lúdica, envolvendo, inclusive a introdução do nome do

produto no título do vídeo.

35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TjJhnhSrvAA. Acesso em 5.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=TjJhnhSrvAA


Imagem extraída do canal ‘Eduarda Ferrão’ no YouTube 36.

Destaque para a informação de que o vídeo possui publicidade. Imagem extraída do canal
‘Eduarda Ferrão’ no YouTube.

Por fim, no canal dos irmãos Manu e Pepê, em vídeo de setembro de 2020, os

youtubers mirins interagem com uma das bonecas da linha Baby Alive, modelo Tiny Corns.

Ao final da descrição na plataforma do vídeo há o aviso #publi. Entretanto, não há menção ao

longo da produção de que o vídeo é uma ação promocional com intuito comercial.

36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fAfMKoIJ7ug. Acesso em 13.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=fAfMKoIJ7ug


Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube.

Além da referida linha de bonecas, a Hasbro divulgou por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins, cujos canais são voltados ao público infantil,

os brinquedos da linha Play-Doh.

No canal “Crescendo com Luluca”, por exemplo, a menina e sua mãe brincam com as

massinhas da marca em vídeo identificado como publicidade, com menção expressa ao nome

no produto no título do conteúdo: “Quem fizer a melhor pizza de Play Doh vence - desafio37”.

Similarmente, no canal Manu e Pepê, em produção intitulada “Fazendo Pizza e

macarrão com Play-Doh Kitchen e Slime”38, os pequenos irmãos realizam unboxing do

produto ao mesmo tempo em que na tela aparece o logotipo da linha. Apesar de o vídeo

veicular inequivocamente mensagem publicitária a crianças, não há qualquer indicação de

que o vídeo foi patrocinado.

38 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r51gfMnlFFw. Acesso em 5.8.2020
37 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r51gfMnlFFw. Acesso em 5.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=r51gfMnlFFw
https://www.youtube.com/watch?v=r51gfMnlFFw


Imagem extraída do vídeo Fazendo Pizza e macarrão com Play-Doh Kitchen e Slime, do canal “Manu e
Pepê”.

Destaca-se, enfim, outra ação da Hasbro, que em outubro de 2019, fez o envio de

caixa surpresa com diversos brinquedos da linha Power Rangers ao youtuber mirim Lucas

Vasconcelos, cujo canal possui mais de 2 milhões de seguidores. Nas produções, o youtuber e

sua mãe abrem os brinquedos enviados pela Hasbro e mostram detalhes dos produtos,

constando indicação de patrocínio e inclusive logo da marca no vídeo. Na produção “A

incrível caixa surpresa dos Power Rangers Beast Morphers39”, aos 02 minutos e 10 segundos

a mãe do youtuber mirim menciona: “Que legal! A Hasbro nos mandou mais uma caixa

surpresa!”.

Imagem extraída do ‘canal do Lucas Vasconcelos’ no youtube.

Dos casos aqui apresentados, constata-se que a empresa Hasbro utilizou-se da

estratégia de divulgação de brinquedos do portfólio da empresa por meio da aparição de seus

produtos nos vídeos de youtubers mirins. Interessante destacar que os canais escolhidos pela

39 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ptu0tVQhqQI&t=314s. Acesso em 7.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ptu0tVQhqQI&t=314s


marca para publicidade possuem mais de 1 milhão de seguidores cada, o que traz um grande

alcance da divulgação dos produtos que são direcionados para crianças e feitos por crianças.

Abaixo as produções em que se constata a veiculação de estratégia de comunicação

mercadológica ao público infantil por meio da exploração do trabalho infantil artístico e

youtubers mirins pela Hasbro:

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Hasbro por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

Ri Happy

A empresa brasileira de brinquedos Ri Happy, criada em 1988, é a maior rede

varejista de brinquedos do Brasil e atua em todo o território nacional. A Ri Happy, conforme

se apurou, desenvolveu estratégias de comunicação mercadológica para divulgação de seus

produtos por meio de diferentes canais de youtubers mirins.

Em uma das campanhas do produto Aquabitzz, a empresa, em agosto de 2019, enviou

uma caixa surpresa para a youtuber mirim Mileninha, que realizou uma live em seu canal no

YouTube para abrí-la e mostrar o conteúdo aos seus seguidores - majoritariamente crianças -,

em produção intitulada “Abrindo a caixa misteriosa Ri Happy Box”40, com marcação de

publicidade, há menções diretas ao nome da empresa e exibição de sua logomarca.

Imagem extraída do vídeo ABRINDO A CAIXA MISTERIOSA RI HAPPY BOX, do canal

“Mileninha”

40 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e6qJnmfzx3c. Acesso em 06.08.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=e6qJnmfzx3c


Em outra produção de data próxima - setembro de 2019 -, desta vez no canal

“Crescendo com Luluca”, a youtuber mirim e sua mãe mostram o novo brinquedo Aquabitzz,

também mencionando diretamente o nome da Ri Happy. Na produção intitulada “Abrindo a

caixa misteriosa Ri Happy Box”41, a garota divulga e agradece a empresa, a partir dos 11

minutos e 16 segundos de vídeo: “Dia 20 de agosto os Aquabitzz vão estar nas lojas da Ri

Happy!”. O vídeo possui, inclusive, a marcação de publicidade.

Imagem extraída do canal ‘Crescendo com Luluca’ no YouTube42.

Pela análise do conteúdo dos vídeos fica clara a intenção da Ri Happy em utilizar

youtubers mirins como mensageiros para a divulgação de seus produtos e alcance de seu

público-alvo - notadamente, infantil. Vale ressaltar que os próprios canais aqui mencionados

classificam o conteúdo veiculado como publicitário. Ademais, é importante destacar que as

parcerias foram firmadas com canais de grande alcance e extrema popularidade entre

crianças, ambos com mais de 7 milhões de seguidores.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa RiHappy por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

Stabilo

A marca de canetas Stabilo realizou ação de publicidade direcionada a crianças por

meio da exploração do trabalho infantil artístico de youtubers mirins. A estratégia de

42 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6LsoB3XTEeg&t=33s. Acesso em 12.8.2020.
41 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e6qJnmfzx3c. Acesso em 06.08.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=6LsoB3XTEeg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=e6qJnmfzx3c


marketing adotada pela empresa e aqui apurada consistiu no envio de kits de produtos para

que influenciadoras digitais mirins selecionadas apresentassem a seus seguidores as

novidades da marca.

No canal “Mariana Collyer”, a youtuber produziu, em janeiro de 2018, vídeo no qual

apresenta diversos produtos da marca, o qual segue disponível na plataforma. Vale ressaltar

que o período de postagem do conteúdo é bastante estratégico, na medida em que coincide

com as proximidades do início do ano letivo.

A marcação de conteúdo patrocinado no vídeo comprova a estratégia da empresa em

firmar parceria com youtubers mirins de grande alcance para divulgação positiva de seus

produtos. Note-se que o site e a campanha da empresa também foram divulgados pelo canal

do YouTube acima referenciado.

Imagem extraída do vídeo “Minha Coleção Stabilo” do canal “Mariana Collyer”43

Destaque para a descrição do vídeo com a divulgação de campanha e  site da marca Stabilo, convidando
os seguidores do canal a conhecerem o conteúdo.

43 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rM1FH7nPpSw&t=12s. Acesso em 6.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=rM1FH7nPpSw&t=12s


Não suficiente, em outra produção, desta vez de janeiro de 2019, a mesma youtuber,

em vídeo intitulado “Material Escolar 2019 - Testando Produto da Stabilo44”, comenta:

“Lembrando, gente, que esse vídeo não é em parceria com a Stabilo, mas tem materiais sim

que eles já me enviaram, vários produtinhos que eu vivo recebendo deles, então eu vou

mostrar para vocês tudo que eu tenho deles”.

Em janeiro de 2018, outra youtuber que está inserida no nicho infanto juvenil

produziu conteúdo apresentando a seus seguidores produtos recebidos da marca Stabilo. E,

embora a produção não tenha sido apontada como publicidade, na descrição do vídeo também

há a divulgação do site da marca, um claro indicativo da parceria realizada.

Imagem extraída do canal ‘Júlia Franco’ no YouTube 45.

Destaque para a descrição do vídeo, Imagem extraída do canal ‘Júlia Franco’ no YouTube.

Nesse sentido, torna-se clara a estratégia publicitária da empresa de envio de produtos

para youtubers que estão inseridos no nicho de público infanto juvenil com o intuito de

divulgação positiva e indução ao consumo da marca pelos seus telespectadores, resultando

45 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4iimxYJomwA&t=30s. Acesso em 13.8.2020
44 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UgJozacQPFk&t=63s. Acesso em 06.08.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=4iimxYJomwA&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=UgJozacQPFk&t=63s


em um marketing bastante expressivo, vez que apenas no canal de Mariana Collyer as

produções ultrapassam a casa das 100 mil visualizações.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Stabilo por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

Sunny Brinquedos

A empresa Sunny Brinquedos possui mais de 10 anos de existência e fabrica diversas

linhas de brinquedos licenciados com o uso da imagem de personagens muito populares de

filmes e desenhos infantis, como Patrulha Canina, Ben 10, Liga da Justiça e Peppa Pig.

Conforme apurou-se, a empresa é responsável por promover estratégia de veiculação

de publicidade infantil de maneira velada por meio de parcerias com youtubers mirins de

diversos canais de grande alcance.

A estratégia aqui apontada consiste no envio de brinquedos para que as crianças

realizem vídeos de unboxing. O unboxing infantil, destaque-se, tornou-se um segmento de

vídeo muito comum, no qual o youtuber mirim, emocionado com o presente recebido, prende

a atenção da criança que o assiste46.

A estratégia da Sunny Brinquedos, vale mencionar, não é pontual e se dá já há pelo

menos dois anos. A empresa possui um canal infantil no YouTube, cujo conteúdo envolve

crianças brincando com os diversos produtos da marca. A parceria com youtubers mirins aqui

referida envolve também a divulgação deste canal, intitulado “Descubra o Mundo Brincando

- Sunny Brinquedos”.

Note-se que, em seu próprio site, a empresa declara que seu canal no YouTube é

direcionado para crianças e pretende, dentre outras coisas, apresentar a seu público mirim os

novos brinquedos de seu portfólio:

46 Veja-se, nesse sentido: https://criancaeconsumo.org.br/noticias/unboxing-criancas-fora-da-caixa/. Acesso em
10.8.2020.

https://criancaeconsumo.org.br/noticias/unboxing-criancas-fora-da-caixa/


Imagem extraída da aba ‘A Sunny Brinquedos’ do site ‘Sunny Brinquedos’47

Outro canal infantil com o qual há fortes indícios de a Sunny ter firmado parceria é

“Crescendo com Luluca”. Em dezembro de 2018, foi feito upload do vídeo “Fazendo

Pulseiras da Amizade de Kumi Kreator (cool maker)”48, no qual há diversas menções diretas

à marca Sunny, bem como ao canal do YouTube da empresa e exibição de sua logomarca.

Referido vídeo, apesar da nítida mensagem comercial e apelo ao consumo, não contém a

informação de publicidade, tratando-se, portanto, de publicidade velada. Aos 10 minutos e 30

segundos a youtuber divulga o canal da empresa e pede que seus seguidores o sigam: “Se

inscrevam aqui no canal e também lá no canal Sunny - Descubra o mundo brincando que vai

estar aqui em cima nos cards!”. Referido vídeo, apesar da nítida mensagem comercial e apelo

ao consumo, não contém a informação de publicidade, tratando-se, portanto, de publicidade

velada.

48 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=AyzqBL3F4w0. Acesso em 05.08.2020.
47 Disponível em: https://www.sunnybrinquedos.com.br/a-sunny-brinquedos. Acesso em: 11.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=AyzqBL3F4w0
https://www.sunnybrinquedos.com.br/a-sunny-brinquedos


Imagem extraída do canal ‘Crescendo com Luluca’ no Youtube.

Em outro vídeo do mesmo canal, a youtuber mirim apresenta outro brinquedo da

empresa: Hatchimals - mas, dessa vez, não na forma de unboxing e sim em meio a uma

história lúdica. Nessas circunstâncias, a publicidade torna-se mais difícil de ser percebida,

mas pode ser constatada pela divulgação novamente do canal da empresa, que ocorre aos 15

minutos e 18 segundos do vídeo “Um ovo muito misterioso (mystery egg)”49: “Se inscreve

aqui no canal e no canal Sunny - Descubra o mundo brincando que vai estar aqui nos

cards!”.

Imagem extraída do canal ‘Crescendo com Luluca’ no Youtube.

A estratégia da Sunny Brinquedos envolveu também outros canais de youtubers

mirins, como o Canal Mundo da Vivi, no qual foi postado vídeo sobre o produto Kumi

Kreator, na mesma época do vídeo lançado no canal Crescendo com Luluca - dezembro de

2018 -, desta vez com indicação de promoção paga, o que evidencia a estratégia da empresa

49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rqU-rnTIVU8. Acesso em 05.08.2020

https://www.youtube.com/watch?v=rqU-rnTIVU8


de exploração da força de trabalho infantil artístico das influenciadoras digitais para

promoção de seus produtos.

Porém, diferente daquele, no canal “Mundo da Vivi” o vídeo veiculado indica

tratar-se de conteúdo publicitário. A estratégia de marketing é a mesma daquela veiculada no

canal ‘Crescendo com Luluca’, constante no envio do mesmo brinquedo, sendo que a

youtuber mirim apresenta a seus espectadores o produto e indica a seus seguidores o canal da

empresa, aos 11 minutos e 44 segundos de vídeo: “Pra saber mais sobre o kumi kreator é só

você ir lá no canal da Sunny brinquedos que é descubra o mundo brincando”.

Imagem extraída do canal ‘Mundo da Vivi’ no YouTube 50.

No canal da “Mileninha”, que conta hoje com mais de 7,5 milhões de seguidores,

Milena, de 13 anos, divulgou em um vídeo lúdico o brinquedo Universe, havendo o aviso de

que o vídeo é patrocinado. Na descrição do vídeo o canal da Sunny Brinquedos é divulgado

explicitamente:

50 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=51jmEgcRBUU. Acesso em 7.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=51jmEgcRBUU


Imagem extraída do canal ‘Mileninha’ no Youtube 51.

Assim como nestes canais, também houve publicidade veiculada pela empresa no

canal “Manu e Pepê”, no qual dois irmãos de tenra idade apresentam em um vídeo postado

em junho de 2018 uma caixa com novos brinquedos enviados para divulgação pela marca, a

partir dos 06 segundos de vídeo “Massa Pedra | Massa areia”52: “Pessoal a gente recebeu uma

coisa super legal, é uma caixa da Sunny Brinquedos!”; “É, na Sunny Brinquedos, lá tem

muita coisa legal”. Já aos 1 minuto e 20 segundos de vídeo, os irmãos cantam um jingle feito

para divulgação da marca: “Sunny brinquedos é bem legal, tem Playmobil, Massa Areia e

Hatchimals. Todo mundo sabe, não vou ficar falando, Sunny deixa todo mundo brincando!”.

Além do jingle musical, que compõe claramente uma estratégia de comunicação

mercadológica, a logomarca da Sunny Brinquedos aparece em vários momentos da produção,

outro grande indicativo da mensagem publicitária que é pretendida pela empresa.

Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no Youtube.

52 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=N_6WaJ-E-8I. Acesso em 7.8.2020
51 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6RziSCO741w. Acesso em 7.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=N_6WaJ-E-8I
https://www.youtube.com/watch?v=6RziSCO741w


Além desses brinquedos, o mesmo canal dos irmãos youtubers mirins também

divulgou, em setembro de 2019, o brinquedo Hatchimals, em vídeo intitulado: “Qual é o

Mistério do Hatchimals Mystery?”53. Nele, aos 03 minutos e 47 segundos, os irmãos

novamente divulgam o canal da Sunny Brinquedos: “Ele é da Sunny Brinquedos! Você sabia

que a Sunny também tem um canal? É bem legal! Pode clicar aqui nessa bolinha ou aqui

embaixo na descrição!”.

Imagem extraída do canal “Manu e Pepê” no Youtube.

A Sunny Brinquedos viu recentemente uma nova oportunidade para divulgar seus

produtos se utilizando da publicidade velada protagonizada por youtubers mirins. Em

parceria com a plataforma de jogos Roblox, a Sunny Brinquedos enviou a youtubers mirins,

sem qualquer menção de aviso de conteúdo publicitário, alguns produtos, que são comumente

chamados pelos youtubers como “recebidos”. Os produtos enviados receberam o nome de

“caixa misteriosa”, artifício para chamar a atenção da criança e aguçar sua curiosidade.

Nestes vídeos, os youtubers abrem as caixas enviadas pelas duas companhias de modo a

incentivar o consumo pelo seu público alvo, como pode se constatar pelas imagens a seguir:

53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mSlNAbV4xfw. Acesso em 5.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=mSlNAbV4xfw


Imagem extraída do canal “Lari Gamer”54

Imagem extraída do canal “Só Por Causa”55

A forma como algumas das publicidades foram veiculadas, inclusive, é de difícil

percepção, pois os brinquedos da empresa são apresentados em meio a uma história divertida

e que entretém as crianças espectadoras, que são inconscientemente manipuladas a desejá-los.

Vale mencionar que os canais dos youtubers mirins escolhidos para a estratégia de

comunicação mercadológica possuem grande número de seguidores, o que garante para a

empresa uma extensa visualização da publicidade.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Sunny Brinquedos por meio da

exploração do trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

55 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ujYg7cgSveY. Acesso em 16.8.2021.
54 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oxePMGYxdwQ. Acesso em: 13.8.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=ujYg7cgSveY


XPlast Brinquedos

A XPlast Brinquedos (“XPlast”) é uma empresa de origem paraguaia e que atua desde

1990 desenvolvendo, entre outros produtos, linhas de brinquedos.

Entre os meses de setembro e novembro de 2018, apurou-se que a XPlast desenvolveu

estratégia de publicidade infantil por meio da exploração do trabalho infantil artístico dos

youtubers mirins protagonistas do canal Manu e Pepê.

Em uma série de vídeos, as crianças brincam e interagem com brinquedos enviados

pela empresa para divulgação de estratégias de comunicação mercadológica. Apesar de não

haver a indicação de publicidade em alguns conteúdos, esta torna-se clara à medida que na

própria descrição dos vídeos há a divulgação das redes sociais da empresa. Ademais, há

diversos vídeos nos quais há menção expressa à presença de conteúdo patrocinado.

Além disso, o logo da marca também foi introduzido nas produções. A estratégia de

anúncio adotada é a demonstração de cada brinquedo, suas características e a encenação das

crianças brincando com os diferentes produtos. Nos créditos dos vídeos também há

agradecimento expresso à empresa XPlast.

Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube. 56.

56 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=84Bq05prBwI. Acesso em 6.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=84Bq05prBwI


Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube. 57

Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube. 58

Em outras produções como a intitulada: “Casinha Divertida da Xplast59, há indicação

de publicidade paga, o que atesta, portanto, a estratégia mercadológica da empresa de

divulgação de seus produtos através de parcerias com youtubers mirins. Note-se que a

referida produção que contém publicidade é elaborada nos exatos modelos dos outros vídeos,

destacando-se as qualidades dos produtos, presença do logo da linha e encenação da criança

brincando com os produtos.

59 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kxX-k4r5sBc&t=4s. Acesso em: 11.8. 2020
58 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-0f4crgqz_s&t=104s. Acesso em: 6.8.2020
57 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QeB-6s5FC8E. Acesso em: 6.8.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=kxX-k4r5sBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-0f4crgqz_s&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=QeB-6s5FC8E


Imagem extraída do canal ‘Manu e Pepê’ no YouTube 60.

Outro canal infantil em que houve veiculação de publicidade infantil pela empresa

XPlast foi o “Travessuras da Laura”. Merece menção neste ponto, que as empresas que

procuram parceria com youtubers nem sempre anseiam por canais com grandes números de

inscritos, em alguns momentos há maior atenção para inserção regional, para consumidores

em uma área específica, portanto, procura-se youtubers com espectadores mais pontuais do

que outros com maior abrangência.

O canal “Travessuras da Laura” apesar de ter apenas 1 mil inscritos em novembro de

202061, veiculou produção em que há publicidade da XPlast, contando, inclusive, com mais

de 135 mil visualizações62 e em outro, mais recente, mais de 35 mil visualizações63.

Nas produções, assim como nos vídeos veiculados no canal de “Manu e Pepê", a

menina abre a caixa com o produto recebido, retira-o da embalagem e mostra para seus

espectadores detalhadamente os produtos.

Além disso, o logo da Xplast também é inserido no vídeo, assim como as redes

sociais da Xplast, incentivando que os espectadores da youtuber mirim acompanhem as redes

da empresa.

63 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZWDaWMKSGk4. Acesso em: 18.11.2020
62 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S0RUzhfzlgo. Acesso em: 18.11.2020
61 Disponível em: https://www.youtube.com/c/TravessurasdaLaura/about. Acesso em: 18.11.2020
60 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kxX-k4r5sBc&t=2s. Acesso em: 13.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ZWDaWMKSGk4
https://www.youtube.com/watch?v=S0RUzhfzlgo
https://www.youtube.com/c/TravessurasdaLaura/about
https://www.youtube.com/watch?v=kxX-k4r5sBc&t=2s


Imagem extraída do canal “Travessuras da Laura” no YouTube.

Imagem extraída do canal “Travessuras da Laura” no YouTube.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Xplast por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

NV Comércio de Pelúcia Eireli (Criamigos)

Segundo informações de seu site64, a Criamigos é uma empresa criada em 2016 em

Gramados e que tem como intuito “resgatar nas pessoas os valores mais puros da infância”.

Hoje, possuem mais de 20 oficinas pelo país e um e-commerce. O modelo de negócios atrai

64 Disponível em: https://criamigos.com.br/sobre. Acesso em: 18.11.2020

https://criamigos.com.br/sobre


as crianças devido a uma experiência lúdica e diferente: criar e personalizar seu próprio bicho

de pelúcia. Nas lojas físicas as crianças escolhem a pelúcia, que é preenchida com espuma na

hora. É possível gravar a voz da criança em um gravador que é inserido dentro do bichinho.

A personalização do brinquedo vai desde a roupa até a patins, bolsas, tiaras e máscaras. Por

fim, a criança recebe a certidão de nascimento da pelúcia.

Assim, muito além do brinquedo a empresa fornece uma experiência única às crianças

que visitam as oficinas. Porém, com a pandemia de coronavírus e a decretação da quarentena

era necessário inovar. Foi aí então que a empresa criou a linha de produtos Criamigos

Surpresa, com 7 pelúcias colecionáveis que podem ser compradas no site ou lojas físicas. Os

produtos foram lançados em 22 de setembro no Instagram da empresa, a data escolhida

demonstra que a campanha tinha como foco o Dia das Crianças.

Imagem extraída do perfil “criamigos” no Instagram65.

65 Disponível em: https://www.instagram.com/criamigos/. Acesso em 18.11.2020

https://www.instagram.com/criamigos/


Imagem extraída do perfil “criamigos” no Instagram66

É exatamente esse produto que, conforme apuramos, foi escolhido para ser veiculado

por youtubers mirins.

No canal “Manu e Pepê”, em vídeo postado no dia 3 de outubro de 2020 e que já foi

visualizado mais de 120 mil vezes em novembro de 2020, os irmãos recebem o saquinho

surpresa com a pelúcia e demonstram muita empolgação, pois não é possível saber qual a

pelúcia recebidaaté que a embalagem seja aberta. Com a pelúcia em mãos, as crianças

abraçam seus bichos e explicam, auxiliados por seu pai, como é possível baixar um aplicativo

criado pela empresa para criar a certidão de nascimento do bichinho de pelúcia, além de

assistir vídeo interativo criado pela empresa sobre as etapas de personalização do ursinho.

Ao final do vídeo, a partir de 11 minutos e 45 segundos de vídeo, o pai das crianças

fala que eles amam Criamigos, o que é confirmado pelas crianças, sendo que inclusive uma

delas afirma: “Eu durmo todo dia com Criamigos”.

Apesar da clara mensagem comercial que o vídeo reproduz, incentivando o consumo

do produto e sua conexão com a marca, não há indicação de que o conteúdo é patrocinado.

66 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CGKyCDLnY2B/. Acesso em: 18.11.2020

https://www.instagram.com/p/CGKyCDLnY2B/


Imagem extraída do canal “Manu e Pepê” no YouTube67.

Já em 11 de outubro, outro canal em que houve exploração da atividade artística de

youtubers mirins foi “Amanda Nathanry”. Na produção68 as três meninas recebem as

pelúcias, cada uma com uma cor diferente e em seguida mostram a personalização, com

diversos acessórios. No vídeo é inclusive mencionado “olha só o que chegou aqui, o

Criamigos Surpresa de Dia das Crianças”, a partir de 30 segundos do vídeo.

68 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pvxuV5TJIB0. Acesso em: 18.11.2020
67 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8ANkPY6fiEw&t=37s. Acesso em: 18.11.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=pvxuV5TJIB0
https://www.youtube.com/watch?v=8ANkPY6fiEw&t=37s


Imagem extraída do canal “Amanda Nathanry” no YouTube.

A conta nas redes sociais da Criamigos e da Criamigos Brasília foi marcada na

descrição dos vídeos, todavia, não há menção direta de ser uma parceria publicitária, embora

a mensagem mercadológica seja clara.

No doc. 5, anexo, encontra-se lista de produções em que se pode constatar a

estratégia de comunicação mercadológica da empresa Criamigos por meio da exploração do

trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

V. A abusividade e ilegalidade das estratégias de comunicação mercadológica

direcionadas a crianças

A análise das estratégias publicitárias discutidas torna evidente a intenção e desejo de,

por meio da exploração da força de trabalho de youtubers mirins, direcionar – de forma ilegal

e valendo-se da deficiência de julgamento e experiência das crianças – comunicação

mercadológica diretamente ao público infantil, instigando-o ao conhecimento das marcas e

seduzindo-o ao consumo de produtos.

A utilização desses artifícios caracteriza publicidade abusiva, na medida em que se

vale da falta de experiência e da deficiência de julgamento das crianças, as quais, por seu

turno, encontram-se em peculiar estágio de desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e

social.

a) A hipervulnerabilidade da criança

A problemática do direcionamento de estratégias de comunicação mercadológica ao

público infantil tem como ponto de partida o fato de que a criança é pessoa em peculiar fase

de desenvolvimento físico, cognitivo, social, psíquico e emocional. Essa condição, bastante

singular, confere ao público infantil especial e presumida hipervulnerabilidade nas relações

de consumo e frente às mensagens publicitárias.

Sabe-se que, até os 6-8 anos de idade, elas não diferenciam publicidade de conteúdo

de programação e não têm o discernimento necessário para distinguir ficção de realidade. Até

os 12, não entendem o caráter persuasivo da publicidade, nem conseguem fazer uma análise



crítica sobre sua mensagem comercial6970, sendo, dessa maneira, facilmente influenciadas por

estratégias publicitárias que as colocam como alvos.

Nesse sentido é o que vem sendo defendido por MICHAEL RICH71, Professor de

Pediatria na Harvard Medical School que estuda os efeitos da mídia no desenvolvimento e

saúde das crianças:

“Nós sabemos, pelo desenvolvimento da psicologia, que crianças

pequenas, de idade inferior a 7 ou 8 anos, não conseguem distinguir a

intenção persuasiva de mensagens publicitárias. Isso significa que

elas enxergam a publicidade de produtos açucarados, biscoitos, doces,

da mesma maneira que enxergam personagens de desenho animado

lhes ensinando sobre o alfabeto ou números, por exemplo. Elas

percebem o conteúdo da mesma forma. Quando você pergunta às

crianças o que elas tiram da mensagem, elas presumem ser coisas

muito boas sobre as quais aquelas pessoas, de quem gostam, querem

que elas tomem conhecimento. Diferente de “alguém quer vender

algo para mim, por meio da minha mãe, e dependendo do quanto eu

puder incomodá-la” - o que é, de fato, a intenção da mensagem. O

Marketing significa construir ao redor da possibilidade de insistência

da criança com seus responsáveis.

(...)

“Precisamos olhar, em termos de políticas públicas, para a ética da

publicidade dirigida àqueles que não conseguem entender o que são

essas mensagens. E, para além disso, pensar a publicidade para além

do anúncio, o novo tipo de publicidade, que não é explícita - por

exemplo, uma lata de refrigerante na mesa de uma celebridade; os

71 Vídeo ‘Persuasive Intent: The Ethics of Food Marketing to Young Children: Highlight from Why We
Overeat’, extraído do canal ‘Harvard T.H. Chan School of Public Health’. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lVP0V23KZco&app=desktop. Acesso em 27.5.2020.

70 Children and television advertising – Swedish Consumer Agency Erling Bjurström, sociólogo contratado pelo
Governo Sueco em 1994-95. Disponível em:
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/1994/02/Children-and-television-advertising.pdf. Acesso em
27.5.2020.

69 Parecer elaborado pelo Professor Yves de La Taille sobre PL 5921/2001 a pedido do Conselho Federal de
Psicologia, ‘A Publicidade Dirigida ao Público Infantil – Considerações Psicológicas’. Disponível em:
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf. Acesso em 27.5.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=lVP0V23KZco&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lVP0V23KZco&app=desktop
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/1994/02/Children-and-television-advertising.pdf
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/1994/02/Children-and-television-advertising.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf


jogos que você joga online. Precisamos caminhar em direção a um

ambiente em que sejamos honestos com as crianças e com os

consumidores”.

À mesma conclusão chegou o recente e extremamente relevante estudo sobre

publicidade digital para crianças da American Academy of Pediatrics72, o qual identificou que

crianças de até 7 anos de idade possuem habilidade limitada de entender intenções

persuasivas, especialmente no ambiente digital. Ademais, de acordo com o documento, entre

os 7 e 11 anos, há ainda nas crianças ausência de habilidade cerebral para reconhecer o

conceito da publicidade comercial, sendo que somente a partir dos 12 anos os adolescentes

passam a reconhecer a publicidade e identificar a sua intenção73.

b) A abusividade e ilegalidade da publicidade direcionada à criança: legislação

aplicável

Diante desse cenário, a legislação brasileira vigente proíbe a publicidade direcionada

a crianças, considerando-a abusiva e apontando a proteção da infância contra a exploração

comercial como um valor social que precisa ser respeitado, inclusive nas relações de

consumo.

A criança, em razão de sua peculiar condição de desenvolvimento, deve ter

assegurada a proteção de seus direitos com absoluta prioridade, em respeito à sua proteção

integral e melhor interesse.

Norteadora dessa proteção, sem dúvidas, é a norma constitucional fundamental

presente no art. 227 da Constituição Federal74. Referido dispositivo, justamente, coloca os

direitos da criança e sua proteção em condição de absoluta prioridade, devendo tais direitos

serem respeitados inclusive diante de eventual confronto com outros direitos constitucionais,

tais como a liberdade de expressão publicitária, por exemplo. Este dispositivo evidencia, pela

doutrina da absoluta prioridade e da proteção integral, que as crianças e adolescentes devem

74 “Art. 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, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

73 John DR. Consumer socialization of children: a retrospective look at twenty-five years of research. J Consum
Res. 1999;26(3):183–213

72 Radesky J, Chassiakos Y(LR, Ameenuddin N, et al. AAP COUNCIL ON COMMUNICATION AND
MEDIA. Digital Advertising to Children. Pediatrics. 2020;146(1):e20201681



ser protegidos em um conjunto de esforços por famílias, sociedade e Estado. Essa

responsabilidade, sem dúvidas, inclui as empresas, no que diz respeito à promoção de uma

infância livre da pressão consumista que, como veremos adiante, é extremamente prejudicial

ao desenvolvimento digno do público infantil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), por sua vez, também

visa a garantir o melhor interesse da criança e, principalmente, o respeito e proteção à sua

condição peculiar de desenvolvimento75. O art.3º do ECA determina que a todas as crianças

serão assegurados os mesmos direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana76. A

proteção aos direitos fundamentais da criança incluem a proteção aos espaços em que ela

circula, inclusive o ambiente digital, que, entre outras garantias, deve ser livre do marketing

predatório. Outra relevante determinação do Estatuto da e do Adolescente é trazida pelo art.

5°, que impõe que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão77.

Além disso, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n° 13.257), promulgado no ano

de 2016, inova em trazer preocupação expressa em um de seus artigos quanto aos prejuízos

que a exploração comercial infantil pode trazer para as crianças, quando determina na

redação do art. 5° que toda criança deve ser protegida contra toda forma de violência e de

pressão consumista a, e que as políticas públicas devem olhar para a adoção de medidas que

evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.78

Igualmente importantes são as normas trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor

(CDC), as quais se aplicam às situações objeto desta Representação, tendo em vista a

comunicação mercadológica intentada pelas empresas anunciantes. Segundo o art. 37 §2º, do

78 “Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação
e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a
cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e
de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à
comunicação mercadológica.”

77 “Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais.”

76 “Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.”

75 “Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.



CDC79, é ilegal a publicidade direcionada a crianças, exatamente porque esta se vale da

deficiência de julgamento e experiência desses indivíduos - os quais, como já exposto,

comprovadamente não possuem maturidade e experiência para interpretar a mensagem

publicitária. Em reforço, o art. 39, IV80 do CDC proíbe as práticas de fornecedores que

pretendem o convencimento dos consumidores para impingir-lhes produtos valendo-se de

suas fraquezas ou ignorância em razão de sua idade ou conhecimento.

Destaca-se também o art. 3681, caput do CDC, que determina a fácil identificação da

publicidade pelo consumidor. Assim, patente a ilegalidade da publicidade velada que, como

vimos, é recorrente na plataforma YouTube, uma vez que a publicidade confunde-se com o

conteúdo do canal infantil, impedindo que as crianças consigam diferenciar o que é uma

mensagem publicitária e o que é uma história lúdica que visa o entretenimento.

Ademais, cumpre trazer luz à Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos

da Criança e do Adolescente - Conanda, a qual detalha as práticas comerciais abusivas

direcionadas às crianças, que são, dentre outras, o uso de linguagem infantil, pessoas ou

celebridades com apelo ao público infantil, personagens ou apresentadores infantis. Como se

verá, esses são elementos que compõem, exatamente, as estratégias publicitárias que se

utilizam da força de trabalho infantil artístico de youtubers mirins.

A relevância da matéria, no âmbito da defesa dos direitos do consumidor e da

infância, é indiscutível, e casos de publicidade infantil vêm sendo objeto de análise do Poder

Judiciário.

Neste ponto, em julgamento recente pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de

São Paulo, firmou-se importante entendimento pela abusividade de comunicações

mercadológicas veiculadas no canal no YouTube de famosa youtuber Mirim. No caso em

concreto, a empresa de brinquedos Mattel veiculou promoção para divulgação de sua linha de

81 “Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique
como tal.”

80 “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 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;”.

79 “Art. 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 superstição, 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.”.



brinquedos Monster High, centralizada na figura da influenciadora mirim e utilizando sua

popularidade na plataforma para veicular comunicação mercadológica diretamente às

crianças espectadoras do canal.

No mérito, a publicidade foi identificada como velada, pois os vídeos publicados no

canal do YouTube da criança não possuíam advertência ostensiva de que o conteúdo era

publicitário. Além disso, a publicidade também foi considerada ilegal pela exploração da

deficiência de julgamento e experiência das crianças, que não possuem a capacidade de

discernimento para interpretar a comunicação mercadológica, em especial quando esta não é

anunciada como tal, em ofensa assim ao artigo 37, § 2 do CDC.

Por fim, a empresa foi condenada a não mais realizar publicidade indireta destinada

ao público infantil e a pagar 200 mil reais a título de condenações em danos morais. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação civil pública. Pedido de condenação da empresa

requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de

realizar publicidade indireta destinada ao público infantojuvenil

através de ação de Youtubers mirins cumulada com pedido de

indenização por dano moral coletivo. Sentença que julgou procedente

a ação. Manutenção. Preliminares. Falta de fundamentação. Rejeição.

Desnecessidade de resposta a todas as questões apresentadas pela

parte. Precedente. Razões de decidir apresentas com clareza e

precisão. Julgamento ultra petita e imposição de obrigação de não

fazer genérica. Não ocorrência. Parte dispositiva que deve ser

interpretada em consonância com a fundamentação, que lhe dá o

sentido e o alcance. Acolhimento das arguições preliminares, que,

ademais, não traria nenhum proveito prático à apelante, na medida em

que implicaria no julgamento do mérito diretamente por este E.

Tribunal. Artigo 1.013, § 3º, incisos II e IV, do CPC. Mérito.

Publicidade indireta – assim considerada a publicidade mascarada,

clandestina, simulada ou dissimulada – devidamente comprovada.

Apelante que assume ter contratado a Youtuber mirim apontada na

inicial para realizar campanha de produtos de sua marca, bem assim

que enviou gratuitamente brinquedos a youtubers famosos. Vídeos

publicados pela Youtuber contratada que não trazia advertência



ostensiva de que se tratava de conteúdo publicitário, em flagrante

ofensa ao disposto no art. 36 do CDC. Infantes que, atraídos pelos

conteúdos de entretenimento produzidos e disponibilizados pela

famosa Youtuber mirim, acabavam assistindo à campanha publicitária

realizada de forma mascarada pela empresa apelante. Infantes que,

devido a tenra idade, não possuíam capacidade de discernimento e

experiência para compreenderem a finalidade publicitária do

conteúdo dos vídeos. Publicidade que se aproveitou da deficiência de

julgamento e experiência da criança, em flagrante ofensa ao disposto

no artigo 37, § 2º, do CDC. Rol previsto no § 2º do artigo 37 do CDC,

outrossim, que não é taxativo. Emprego de celebridade mirim para

prática de publicidade indireta destinada ao público infantil que

também é vedada pelo Código Brasileiro de Autorregulação

Publicitária e pela Resolução nº 163/2014 do CONANDA. Normas

extra e infralegais apontadas que apenas revelam outras condutas

caracterizadoras da publicidade abusiva, permitindo a fiel aplicação

do § 2º do artigo 37 do CDC, não trazendo qualquer inovação da

ordem jurídica. Obrigação de não fazer imposta na sentença mantida.

Dano moral coletivo (sentido amplo) caracterizado pela significante e

injusta lesão de direitos fundamentais transindividuais da criança e do

adolescente, notadamente a dignidade e o respeito à condição peculiar

de pessoas em desenvolvimento. Precedentes. Dever de indenização

que decorre do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, bem como

dos artigos 1º da Lei nº 7.347/1985 e 6º, VI, do Código de Defesa do

Consumidor e 944 do Código Civil. Valor arbitrado pelo Juízo a quo,

de R$ 200.000,00, que se mostra adequado às peculiaridades do caso

concreto. Apelação não provida82.

Cumpre ressaltar, também, que o E. Superior Tribunal de Justiça, em valorosa decisão

proferida no julgamento de Recurso Especial nº 1.558.086, publicada em 15.4.2016 e que

transitou em julgado perante o E. Supremo Tribunal Federal em 13.12.2017, considerou

abusiva publicidade veiculada pela empresa Bauducco relativa à campanha de produtos

82 TJ-SP - AC: 1054077-72.2019.8.26.0002, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 14.12.2020,
Câmara Especial, Data de Publicação: 14/12/2020).



alimentícios da linha Gulosos Shrek, objeto de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério

Público do Estado de São Paulo em 2007, nos termos da ementa que segue83:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

PUBLICIDADE DE ALIMENTOS DIRIGIDA À CRIANÇA.

ABUSIVIDADE. VENDA CASADA CARACTERIZADA. ARTS.

37, § 2º, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Não prospera a alegada violação do art. 535 do Código de Processo

Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Assim, aplica-se ao

caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF.

2. A hipótese dos autos caracteriza publicidade duplamente

abusiva. Primeiro, por se tratar de anúncio ou promoção de

venda de alimentos direcionada, direta ou indiretamente, às

crianças. Segundo, pela evidente "venda casada", ilícita em negócio

jurídico entre adultos e, com maior razão, em contexto de marketing

que utiliza ou manipula o universo lúdico infantil (art. 39, I, do CDC).

3. In casu, está configurada a venda casada, uma vez que, para

adquirir/comprar o relógio, seria necessário que o consumidor

comprasse também 5 (cinco) produtos da linha "Gulosos". Recurso

especial improvido” (grifos inseridos).

Em seu voto, o I. Ministro HUMBERTO MARTINS, relator do caso, decidiu pela

valorização do papel dos pais, aos quais deve ser direcionada a mensagem publicitária, ao

afirmar que:

“abusivo o marketing (publicidade ou promoção de venda) de

alimentos dirigido, direta ou indiretamente, às crianças. A decisão de

compra e consumo de gêneros alimentícios, sobretudo em época

de crise de obesidade, deve residir com os pais. Daí a ilegalidade,

por abusivas, de campanhas publicitárias de fundo comercial que
83 REsp nº 1558086. Relator: Min. Humberto Martins. Recorrente: Pandurata Alimentos. Recorrido: Ministério
Público do Estado de São Paulo. d.j. 10.3.2016. Publicação do acórdão em 15.4.2016.



utilizam ou manipulem o universo lúdico infantil (art. 37, §2º, do

Código de Defesa do Consumidor)” (grifos inseridos).

Em abril de 2017, o Tribunal da Cidadania, em novo julgamento histórico84, ratificou

que a publicidade dirigida ao público infantil é abusiva, e, portanto, ilegal, mantendo a multa

de mais de R$ 305 mil aplicada à Sadia pelo Procon/SP, no ano de 2009, em razão do

desenvolvimento pela marca da campanha ‘Mascotes Sadia’ durante os Jogos Pan

Americanos do Rio de 200785.

Assim, claro é o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça de que a criança é

hipervulnerável nas relações de consumo e, portanto, não deve ser tratada como fonte de

lucro das empresas, público-alvo de seus anúncios ou promotora de vendas de seus produtos.

Ao contrário, o público-alvo da mensagem publicitária deve ser os adultos responsáveis pelas

crianças, detentores de capacidade jurídica, de poder de compra e do discernimento

necessário para que não sejam atingidos de maneira desleal e desproporcional aos apelos

publicitários.

c) Consequências do direcionamento de publicidade a crianças: consumismo e

materialismo

A publicidade dirigida a crianças é apontada como um dos elementos que acarretam

impactos sociais negativos, tais como o consumismo e o materialismo.

No contexto da sociedade de consumo em que vivemos, tornou-se mais difícil vender

os produtos do que produzi-los ou disponibilizá-los86, de modo que deixamos de ser uma

sociedade de produtores e nos transformamos em uma sociedade de consumidores.

O sociólogo Zygmund Bauman87 destaca que a felicidade, na sociedade de

consumidores, está associada “a um volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes,

o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a

satisfazê-la” .

87 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar,
2008, p. 44.

86 ALVAREZ, Ana Maria B. M. [et al.]. Publicidade e proteção da infância. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2014, p. 115.

85 Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/acoes/sadia-s-a-promocao-mascotes-pan-americano-jul2007/.
Acesso em 7.3.2019.

84 REsp nº 849.512. Relator: Min. Herman Benjamin. Recorrente: Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor do Estado de São Paulo (Procon-SP). Recorrido: Sadia S/A. Julgamento: 25.4.2017.

http://criancaeconsumo.org.br/acoes/sadia-s-a-promocao-mascotes-pan-americano-jul2007/


O estímulo ao consumo excessivo e desenfreado tem feito parte da cultura do

YouTube e da popularização dos youtubers mirins. Em vídeos de unboxing, youtubers

apresentam os últimos lançamentos, transmitindo a falsa ideia de que dinheiro e posses são as

coisas mais valorosas da vida.

Parece lógico, então, que essa intensa manifestação de consumismo esteja afetando

boa parte do público infantil que acompanha esses tão populares canais.

Nesse contexto, as crianças – espectadoras e produtoras de conteúdo – vão sendo

tomadas por valores materialistas e de futilidade, no caminho de que o “ter” é mais

importante do que o “ser”.

A psiquiatra ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA88 apresenta uma lúcida reflexão

sobre a sociedade de consumo e esse método de alimentação utilizado pelo marketing sob o

viés de que o consumo traz uma sensação de pertencimento:

“Somos tomados por uma sensação desagradável de exclusão, de não

pertencimento. Ironicamente, quando não compramos coisas que são

validadas pelo marketing como necessárias à felicidade, nos sentimos

excluídos e até mesmo fracassados e deprimidos. Em casos extremos,

o que um indivíduo consome passa a ser sentido como uma

demonstração de sua identidade e da sua capacidade frente a seu

grupo social. Algo ao estilo: ‘Sou o que consumo, e o que consumo

estampa aos outros o que sou’” (grifos nossos).

Na mesma esteira, a pesquisa “Publicidade Infantil em Tempos de Convergência (doc.

6)”89 , desenvolvida pelo GRIM – Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e

Mídia, da Universidade Federal do Ceará, e divulgada pelo Ministério da Justiça, questionou

crianças sobre como se sentiam em relação a não ter coisas que desejavam, anunciadas a elas

por meio da publicidade, que os amigos tinham:

“Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, quando os

amigos apresentam produtos que elas desejam, mas não têm, muitas

crianças relataram ficar chateadas; nutrirem os sentimentos de raiva,

89 Pesquisa ‘Publicidade Infantil em Tempos de Convergência. Relatório Final’. Disponível em:
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/publicidade_infantil.pdf. Acesso em 18.8.2020.

88 SILVA, Ana Beatriz B. Mentes consumistas: do consumismo à compulsão por compras. São Paulo: Globo,
2014, p. 43.

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/publicidade_infantil.pdf


inveja e de inferioridade; e até mesmo ter tido desejos condenáveis de

roubar o amigo ou quebrar a televisão que mostra o produto que o

amigo tem. Se a chateação por não ter um objeto desejado é

compreensível e, certamente, bastante comum, alguns sentimentos e

desejos acima indicados são reveladores do nível de pressão a que

essas crianças estão submetidas e do quanto o discurso desleal que

associa posse e pertencimento é cruel em relação a elas, em especial

em uma sociedade desigual como a nossa” (grifos nossos).

A conclusão da pesquisa, diante desse cenário, é contundente: “O consumo, portanto,

vai além do fator mercadológico, possui um papel classificatório, promovendo inclusão e

exclusão de indivíduos em determinadas categorias e grupos sociais”. Aponta, ainda, que essa

característica pode ser ainda mais perversa para crianças da faixa etária de 8 a 13 anos, que se

encontram numa fase de afirmação de quem são e a que grupos pertencem, o que reforça a

abusividade, ilegalidade e antieticidade na veiculação de estratégias de publicidade infantil.

d) Consequências do direcionamento de publicidade a crianças: insustentabilidade

ambiental

Conforme apontado, a sociedade de consumo em que se vive atualmente depende da

constante insatisfação de seus consumidores para subsistir. Diante disso, criou-se uma cultura

marcada pelo excesso de produção e oferta de bens, que depende, absolutamente, do

desenvolvimento de estratégias de publicidade para sua manutenção.

TIM KASSER, professor de psicologia e membro da Campaign for a

Commercial-Free Childhood, vem estudando o que acontece quando pessoas se orientam

baseadas em valores materialistas. Entre diferentes consequências, a pesquisa aponta que

valores materialistas excluem valores sociais, como a empatia, e que as pessoas agem de

maneira não ecológica e se preocupam menos com o meio ambiente90.

Um dos efeitos do consumismo diz respeito ao impacto ambiental diante da

exploração dos finitos recursos naturais e da indústria do lixo.

90 TRADUÇÃO LIVRE. Disponível em:
https://www.newstatesman.com/science-tech/internet/2018/02/knots-my-stomach-how-youtube-consumerism-af
fects-children-and-teens. Acesso em 7.3.2019.

https://www.newstatesman.com/science-tech/internet/2018/02/knots-my-stomach-how-youtube-consumerism-affects-children-and-teens
https://www.newstatesman.com/science-tech/internet/2018/02/knots-my-stomach-how-youtube-consumerism-affects-children-and-teens
https://www.newstatesman.com/science-tech/internet/2018/02/knots-my-stomach-how-youtube-consumerism-affects-children-and-teens


Nesse sentido, é fundamental destacar desde logo que, dentre as nove empresas ora

representadas, seis atuam no segmento de fabricação e/ou distribuição de brinquedos e outras

duas no de artigos de papelaria e material escolar. Além do estímulo ao ato de colecionar e

acumular, o ponto de convergência entre todas elas e a parte bastante significativa de seus

produtos é a matéria prima envolvida em seus processos produtivos: o plástico.

Conforme demonstrado na pesquisa Infância Plastificada91 (Doc. 7), realizada por

pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, há uma íntima relação entre

a publicidade infantil, o consumo de brinquedos e embalagens plásticas e impactos negativos

ao meio ambiente.

Tratando especificamente do ramo de brinquedos, a pesquisa indica que, em 2011,

90% dos brinquedos produzidos mundialmente continham algum tipo de plástico. Em

números aproximados, estima-se que 4,7 milhões de toneladas de brinquedos de plástico

sejam produzidos anualmente em todo o mundo92.

Fato é, que, apenas em 2010, 12,7 milhões de toneladas de plástico chegaram aos

oceanos93, o que ocorre devido ao descarte irregular desse material. Isso porque, embora

acredite-se que os plásticos são em grande parte reciclados, a reciclabilidade do material está,

na realidade, associada com o grau de pureza do produto. Todavia, os brinquedos,

embalagens, canetas, dentre outros, possuem, muitas vezes, misturas de plásticos e tintas, o

que inviabiliza a reciclagem destes tipos de produtos. Uma vez nos oceanos, o plástico afeta

os animais marinhos e também os humanos - de acordo com a WWF, estima-se que uma

pessoa ingere em média, por semana, cinco gramas de plástico94.

Isso posto, necessário refletirmos que, embora o plástico seja um componente que

agrega resistência ao produtos como os brinquedos, o consumismo induz as crianças a

desejarem sempre novos itens, o que gera situações de descarte de produtos em boas

condições de uso - e, portanto, lixo desnecessário -, e também além do estímulo à fabricação

94 JN DIRETO. Comemos até cinco gramas de plástico por semana. JN, 12 jun. 2019. Mundo. Disponível em:
https://www.jn.pt/mundo/uma-pessoa-come-ate-cinco-gramas-de-plastico-porsemana-11002369.html. Acesso
em: 21 nov. 2019.

93 Segundo estudo realizado por Jambeck et al.  Plastic waste inputs from land into the ocean, em 2015.

92 Segundo dados da INDEXBOX em 2019. Disponível em:
https://www.indexbox.io/blog/which-countries-produce-the-most-dolls-and-toys/.

91 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/o-impacto-da-publicidade-infantil-de-brinquedos-plasticos-na-saude-de-
criancas-e-no-meio-ambiente/. Acesso em 12.8.2020.

https://www.indexbox.io/blog/which-countries-produce-the-most-dolls-and-toys/
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/o-impacto-da-publicidade-infantil-de-brinquedos-plasticos-na-saude-de-criancas-e-no-meio-ambiente/
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/o-impacto-da-publicidade-infantil-de-brinquedos-plasticos-na-saude-de-criancas-e-no-meio-ambiente/


de novos brinquedos, que por sua vez demanda a utilização de mais plástico e a geração de

resíduos, tanto em sua fabricação propriamente dita, como no descarte futuro do produto.

Os casos ora objeto desta Representação revelam, assim, uma estratégia das empresas

que visa estimular o consumo de seus produtos incutindo desejos nas crianças por meio do

entretenimento gerado por seus influenciadores digitais favoritos - o que, como vimos, além

de trazer potenciais consequências negativas para o público infantil, pode ser também

prejudicial, em última análise, ao meio ambiente.

e) Consequências do direcionamento de publicidade a crianças: reforço a

estereótipos de gênero

Em paralelo, outro importante apontamento que deve ser feito é o impacto da

publicidade infantil no reforço a estereótipos de gênero. Isso porque, conforme relatado, as

empresas comumente possuem uma estratégia de segmentação de seus produtos e, assim,

brinquedos interpretados socialmente como feitos para a utilização de meninas são veiculados

em canais de youtubers mirins meninas, como bonecas, bichos de pelúcia, pulseiras,

cozinhas, casinhas, dentre outros. Por outro lado, brinquedos como carrinhos, armas de

esguichar água, espadas, dentre outros, são veiculados nos canais de meninos.

Essa estratégia é nefasta para o desenvolvimento das crianças, pois reforça

estereótipos que sustentam a base de desigualdades estruturais relacionadas ao patriarcado e

ao machismo, incutindo em crianças, que se encontram em fase de formação, noções como a

de que cabem às mulheres as tarefas domésticas e de cuidado, enquanto os homens devem

assumir papéis de agressividade e de rechaço a suas próprias emoções e fragilidades.

Essa divisão social, por óbvio, não deve ser reforçada, pois gera uma inferiorização da

mulher e das meninas e prejuízos - inclusive do ponto de vista biopsicológico - aos homens e

meninos, além de desestimular a criatividade e a liberdade das crianças.

f) A responsabilidade das empresas anunciantes na proteção e promoção dos

direitos de todas as crianças

Enfim, é importante pontuar que, frequentemente, afirma-se o papel da família como

única e principal entidade responsável pela proteção da criança, responsabilizando-a inteira e

integralmente por tarefas como o controle do uso da internet ou o desenvolvimento de

atividades que podem se tornar trabalho infantil artístico.



Essa lógica, entretanto, é construída em completa oposição ao artigo 227 da

Constituição Federal, o qual estabelece a responsabilidade solidária entre todos os agentes

sociais, inclusive empresas, para a proteção integral e prioritária dos direitos da criança. A

prioridade absoluta dessa proteção, assim, se traduz em valor constitucional fundamental, que

pode e deve ser sobreposto a outros interesses, especialmente aos exclusivamente comerciais.

É dizer que a responsabilidade pela proteção e promoção dos direitos de crianças não

é exclusiva das famílias, mas abrange igualmente Estado e sociedade, o que inclui empresas,

meios de comunicação social, plataformas digitais e a população em geral.

Com a doutrina da proteção integral, reconhece-se a necessidade de pautar a

legislação pelo fato de que crianças estão em particular fase de desenvolvimento social,

físico, psíquico e cognitivo. Por isso, dependem da atuação de adultos - a quem são atribuídos

deveres correspondentes - para exercer os direitos dos quais são titulares.

Assim, é fundamental reconhecer a responsabilidade das empresas anunciantes que,

geralmente sem prévia autorização judicial, firmam parcerias - não necessariamente mediante

a celebração de contrato formal ou contrapartida em dinheiro - com youtubers mirins para

divulgação de sua marca e produtos em seus populares canais. Desse modo, como principais

agentes promotores e financiadores do trabalho infantil artístico dessas crianças e

adolescentes, as empresas ainda as utilizam como veículo para estratégia ilegal e abusiva

de direcionamento de publicidade, muitas vezes velada, ao público infantil.

Ora, esta Representação pretendeu apontar que a exploração do trabalho infantil

artístico de youtubers mirins e a veiculação de conteúdos publicitários direcionados ao

público infantil por meio de seus canais se insere em um ciclo de exploração comercial da

criança no ambiente digital. Ciclo este nos quais plataformas digitais e empresas anunciantes

não figuram em posição horizontal em relação às crianças, nem mesmo às suas famílias.

Destarte, é essencial o reforço da doutrina da proteção integral e da responsabilidade

compartilhada estampadas na Constituição Federal, assumindo-se que as empresas possuem

importante papel na proteção e promoção dos direitos de todas as crianças.

VI. A exploração do trabalho infantil artístico de youtubers mirins por empresas

anunciantes



Por fim, cumpre a exposição de um importante ponto que não deve ser

desconsiderado quando tratamos da temática dos youtubers mirins: a atividade desempenhada

por youtubers, ou influenciadores digitais mirins - isto é, as crianças que se dedicam à

atividade de produção de conteúdo artístico-cultural com regularidade, com trocas comerciais

ou monetização e com expectativa de performance externa -, insere-se na categoria de

trabalho infantil artístico.

É de grande importância que se parta de tal pressuposto, uma vez que ele traz consigo

desdobramentos em termos de direitos e deveres legais, inclusive no que tange à

responsabilização sobre eventuais danos sofridos pela criança ou adolescente. Explica-se.

O contexto em que essa atividade artística dos youtubers mirins se insere é dotado de

peculiaridades. Envolvidas por uma cultura de fama e popularidade, estimulada pelo próprio

design da plataforma com os likes, comentários e visualizações, as crianças e adolescentes

cujos vídeos viralizam são abordadas com oportunidades de monetização de sua atividade.

Não à toa, vê-se muitas famílias que incentivam seus filhos a gravar vídeos e investir na

chance de estrelar conteúdos digitais.

Ante essas circunstâncias, de modo a manter a popularidade entre seus seguidores e o

interesse do mercado por seus canais, a criança influenciadora digital passa a vivenciar uma

rotina intensa de obrigações, que incluem o dever de gravar novos conteúdos com frequência,

divulgar produtos recebidos ou publicar vídeos mediante contrato celebrado ou contrapartida

combinada com as marcas.

Ainda, surgem outras responsabilidades, como responder a fãs e participar de eventos

diversos de sessões de autógrafos e encontros de youtubers, por exemplo. Inclusive, cumpre

pontuar que os espectadores e seguidores dos youtubers mirins colocam sobre eles intensa

expectativa de presença constante e continuidade da produção de seu conteúdo online.

Nesse sentido, a criação e veiculação de vídeos em canais na Internet, que muitas

vezes começa como brincadeira, com o tempo, torna-se uma atividade lucrativa pesada na

rotina da criança e do adolescente, demandando-lhe uma agenda de compromissos, um dever

de periodicidade nas publicações, uma obrigação de divulgar os produtos recebidos de

empresas, entre outras responsabilidades.

O que essas constatações traduzem é a outra faceta da atividade dos youtubers mirins.

Além de manifestação artística, trata-se de desempenho laboral, na medida em que as



seguintes características permeiam o dia a dia de sua atividade: (i) habitualidade; (ii)

monetização, trocas comerciais ou recompensa pela produção; e (iii) orientação da

performance em relação às expectativas externas que envolvem as crianças dentro de

produções artísticas e de entretenimento.

Relação de trabalho essa, por sua vez, que, sendo norteada pela produção de

conteúdos artísticos pelo youtuber mirim, se enquadra, justamente, como expressão de

trabalho infantil artístico, definido como: “uma prestação de serviços, em que um terceiro se

favorece financeiramente das expressões artísticas produzidas por menores de 16 anos nos

mais diversos segmentos”95.

Vale ressaltar que não é necessária a oferta de contrapartida econômica ao artista

mirim pelo trabalho executado96, sendo muito comum, por exemplo, que as crianças ganhem

produtos das marcas em troca de suas atividades - frequentemente chamados “recebidos”.

O trabalho infantil artístico, via de regra, é ilustrado a partir dos exemplos das

crianças e adolescentes que são atrizes e atores, modelos ou cantoras. O reconhecimento da

recém popularizada figura dos youtubers mirins nesse rol, todavia, mostra-se de extrema

importância no mundo atual, considerando que a Internet ocupa o posto de um dos principais

meios de expressão e disseminação da arte, além de contar com a presença massiva do

público infantil.

Nesse sentido, importa citar o exemplo da França, cuja Assembleia Nacional aprovou,

no início de 2020, lei que regula a atividade dos youtubers com menos de 16 anos,

colocando-os no mesmo patamar de crianças e adolescentes que desempenham trabalhos na

TV, cinema ou como modelos publicitários. O diploma, dentre outras proteções, estipula a

necessidade de obtenção de autorização de comissão externa para o trabalho infantil artístico

e determina um limite de horas semanais que podem ser ocupadas pela atividade, a qual não

poderá prejudicar a educação da criança ou do adolescente97.

97 Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/youtuber-mirim-tera-limite-de-horas-e-poupanca-obrigatoria-n
a-franca.shtml?origin=folha. Acesso em 27.5.2020.

96 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho Infantil Artístico: do deslumbramento à ilegalidade.

95 SOUZA, Karine Morales de. Trabalho infanto-juvenil artístico: considerações e competência para sua
apreciação. Faculdade de Direito da USP.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/youtuber-mirim-tera-limite-de-horas-e-poupanca-obrigatoria-na-franca.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/youtuber-mirim-tera-limite-de-horas-e-poupanca-obrigatoria-na-franca.shtml?origin=folha


No Brasil, há também regras que disciplinam o trabalho infantil artístico. De forma

geral, trata-se de atividade autorizada pelo ordenamento jurídico nacional, enquanto exceção

à proibição constitucional do trabalho para crianças e adolescentes com menos de 16 anos98.

Sua condição de exceção tem como lastro a garantia de livre expressão artística,

também assegurada constitucionalmente no artigo 5º, inciso IX99, bem como a Lei nº

6.533/78, a qual regulamenta a profissão de artista, definindo-a, inclusive, como “o

profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para

efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em

locais onde se realizam espetáculos de diversão pública”100.

Somadas essas previsões à Convenção nº 138101 e à Recomendação nº 146102 da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) – ratificadas pelo Brasil por meio do Decreto nº

4.134, de 2002 e consolidadas pelo Decreto nº 10.088, de 2019 –, há autorização ao trabalho

infantil quando este tiver como finalidade a participação da criança em representações

artísticas.

102 “IV. CONDIÇÕES DE EMPREGO
12. (1) Medidas deveriam ser tomadas para assegurar que as condições em que estão empregados ou trabalham
crianças e adolescentes com menos de dezoito anos de idade alcancem padrões satisfatórios e neles sejam
mantidas. Essas condições deveriam estar sob rigoroso controle. (...)
13. (1) Com relação à aplicação do parágrafo anterior e em cumprimento do Artigo 7º, parágrafo 3º, da
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, especial atenção deveria ser dispensada: (...)
b) à rigorosa limitação das horas diárias e semanais de trabalho, e à proibição de horas extras, de modo a deixar
tempo suficiente para a educação e treinamento (inclusive o tempo necessário para os deveres de casa), para o
repouso durante o dia e para atividades de lazer; (...)
f) à manutenção de padrões satisfatórios de segurança e de saúde e instrução e supervisão apropriadas.”.

101 “Artigo 8º
1. A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se
as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de
emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a participação em
representações artísticas.
2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as
condições em que é permitido.”.

100 “Art . 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado:
I - Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito
de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam
espetáculos de diversão pública;”.

99 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;”.

98 Determina a Constituição Federal:
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social: (...)
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;”.



Para o desempenho dessas atividades, porém, crianças ou adolescentes dependem de

prévia autorização judicial - de forma semelhante à estipulada pela referida lei francesa. Tal

autorização serve para que sejam examinados o impacto da atividade laboral na rotina da

criança ou adolescente, bem como a peculiaridade e frequência do trabalho, entre outros

fatores103104. Dessa forma, o intuito da imposição legal para a expedição de alvará prévia à

performance do trabalho infantil artístico é assegurar que a atividade laboral não representará

uma violação aos direitos da criança e do adolescente, nem gerará risco ao seu

desenvolvimento, o que deve ser garantido, dentre outras formas, por meio de

acompanhamento escolar e psicológico regulares e adequados.

Ante a constatação de que os youtubers mirins desempenham trabalho infantil

artístico, assim, toma-se que a necessidade de autorização judicial para a performance das

atividades dessas crianças e adolescentes - assim como o é para atrizes, atores e cantores

mirins, por exemplo - é uma imposição legal105.

Isto é, a partir do momento em que as tarefas da criança ou adolescente influenciador

digital se enquadram nos critérios de habitualidade e monetização, orientadas por um dever

105 Inclusive, foi concedida autorização judicial para o desempenho de trabalho infantil artístico a youtuber
mirim em campanha desenvolvida pela Mattel do Brasil Ltda, conforme indicado pela própria empresa em
manifestação apresentada ao Ministério Público Federal, por meio de sua Procuradoria Regional da República
do Rio de Janeiro. Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Resposta-Mattel.pdf. Acesso em 27.5.2020.

104 A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7º, inciso XXXIII, a proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos. Ainda assim, um tipo de trabalho infantil é autorizado pela legislação
brasileira: o trabalho infantil artístico. A permissão é justificada pela garantia de livre expressão artística,
também protegida constitucionalmente Art. 5º, inciso IX. De acordo com o dispositivo, é constitucionalmente
protegida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença. Essa previsão foi adicionada à Convenção nº 138 e à Recomendação nº 146 da Organização
Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, que autoriza o trabalho infantil quando voltado à participação
da criança em manifestações artísticas, com vistas a harmonizar as provisões constitucionais de proibição do
trabalho infantil e liberdade de expressão artística. Também é necessário enfatizar que o Estatuto da Criança e
do Adolescente estabelece a necessidade de autorização legal para o trabalho infantil, no art. 149, inc. II e §§ 1º
e 2º.

103 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as
determinações de caráter geral”.

https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Resposta-Mattel.pdf


de periodicidade e por uma expectativa externa desse trabalho, o conteúdo por eles produzido

deve ser acompanhado das medidas de proteção adequadas e cabíveis.

Não apenas, a partir do momento em que se constata a condição do trabalho infantil

artístico, a responsabilidade pelas condições que envolvem as atividades do youtuber mirim

deixam de estar concentradas apenas na esfera do poder familiar de suas mães, pais e

responsáveis, e passam a ser compartilhadas com as empresas anunciantes que se utilizam

desta espécie de trabalho infantil artístico para promoção de seus produtos.

Dessa forma, essas empresas, desejando realizar campanhas publicitárias em

parceria com esses influenciadores mirins, devem, necessariamente, estar munidas de

alvará judicial para tanto, como forma de resguardar os direitos das crianças e

adolescentes envolvidos.

Cumpre ainda destacar, por fim, que mesmo que a autorização judicial para o

exercício do trabalho infantil artístico seja concedido para determinado youtuber mirim, sua

concessão teria como fim uma atividade ilegal - o direcionamento de publicidade infantil e a

publicidade velada. Assim, ainda que se constate que as empresas representadas obtiveram

alvará judicial para a realização das campanhas publicitárias em questão, tal fato não anularia

a ilicitude de suas condutas, mas, no máximo,  elidiria uma de suas várias facetas.

VII. Conclusões e pedidos

A presente Representação, em primeiro lugar, pretendeu expor que as empresas ora

mencionadas se utilizam de estratégias de comunicação mercadológica abusivas e ilegais,

como a publicidade velada, veiculando o conteúdo por meio do trabalho infantil artístico de

youtubers mirins em face de seu grande alcance e credibilidade do público infantil. As

crianças que acompanham regularmente os vídeos destes youtubers criam uma sensação de

confiança para com o seu ídolo e, uma vez que este apresente ou recomende um produto ou

brinquedo, a criança automaticamente acreditará que trata-se da recomendação de um amigo,

de um colega. As empresas se utilizam destas táticas para promover uma aproximação com as

crianças.

Além de destacar que as estratégias de direcionamento de publicidade a crianças são

abusivas e, portanto, ilegais, por desrespeitarem a prioridade absoluta e a

hipervulnerabilidade da criança, em patente violação à legislação vigente, a presente

Representação buscou demonstrar a importância de assegurar-se que o exercício do trabalho



artístico infantil se dê dentro dos limites legais, sendo imperativo que as empresas

anunciantes que firmam parcerias publicitárias com youtubers mirins requeiram alvará

judicial para esse fim, de modo a assegurar que os direitos das crianças estão sendo

respeitados.

Nesse sentido, o Criança e Consumo, do Instituto Alana, requer a este i. órgão que

sejam tomadas as medidas jurídicas admitidas, pecuniárias e não-pecuniárias, em âmbito

judicial ou extrajudicial, a fim de que as empresas Sunny Brinquedos - Importação e

Exportação Ltda.; Hasbro do Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda.;

Ri Happy Brinquedos S.A.; Fun Comércio Varejista de Brinquedos e Acessórios Ltda.;

Xplast Industria Paraguaya de Artefactos Plasticos y Metalicos S.A.; DTC Trading

EIRELI; Companhia de Canetas Compactor; e Stabilo International GmbH; NV

Comércio de Pelúcia Eireli cessem com tal abusividade e ilegalidade na forma como

direcionam seu conteúdo publicitário e deixem de realizar ações semelhantes, assim como

reparem os danos já causados às crianças em razão do abuso de sua deficiência de

julgamento.

Requer, ademais, que as empresas representadas cumpram com as determinações

legais em relação ao trabalho infantil artístico, garantindo que toda e qualquer criança ou

adolescente influenciador digital com menos de 16 anos com quem tenham firmado ou

venham a firmar parceria para promoção de sua marca tenha autorização judicial para o

desempenho de tal atividade e tenham o devido acompanhamento de sua saúde física e

mental, ressalvando-se, contudo, que tal autorização não elide a ilicitude do direcionamento

de publicidade ao público infantil.

Nesse sentido, o Criança e Consumo requer a adoção de medidas jurídicas a fim de

que seja garantida que qualquer atividade desempenhada por empresas que envolva a

exploração do trabalho infantil artístico de influenciadores digitais mirins não seja utilizada

como meio para perpetrar a veiculação de estratégias de comunicação mercadológica

direcionadas a crianças, abusivas e ilegais.

Como medida não pecuniária de reparação de dano, o Criança e Consumo sugere,

como ponto de partida, sem prejuízo de outras medidas possíveis, que as empresas sejam

compelidas a (i) financiar a produção de material audiovisual sobre trabalho infantil artístico

e os direitos da criança nas relações de consumo; (ii) financiar a produção de material

audiovisual sobre a relação entre consumismo e impactos ao meio ambiente; (iii) implantar



um sistema de logística reversa das embalagens e do produto, como medida para tentar

minimizar os impactos ambientais eventualmente gerados, sendo que competirá a este I.

órgão fixar os termos e prazos para a execução dos meios alternativos de reparação indicados.

Atenciosamente,
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