
São Paulo, 22 de setembro de 2021

Ao

Supermercados JB de Frutal Ltda.

Rua Conego Marinho, 39, Centro, Frutal-MG

CEP: 38.200-060

Ref.: Notificação – Publicidade de bebida alcoólica associada a

elementos infantis.

Prezados Sr(a)s,

O Instituto Alana, por meio do programa Criança e Consumo, vem, respeitosamente,

NOTIFICAR V.Sa. e solicitar a tomada de providências quanto aos fatos adiante

descritos, a fim de proteger os direitos de crianças e adolescentes.



I. O Instituto Alana e o programa Criança e Consumo

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que

aposta em iniciativas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da

infância. Criado em 1994, conta hoje com programas, plataformas e projetos próprios e

com parcerias. É mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial, desde 2013, e

tem como missão “honrar a criança”.

O Criança e Consumo é um programa da instituição que foi criado em 2006 para

divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos da criança e do

adolescente no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são

expostos, assim como para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos

decorrentes da comunicação mercadológica e da exploração comercial voltadas ao

público infanto-juvenil.

O programa defende o fim de toda e qualquer comunicação mercadológica que

seja dirigida às crianças, com a finalidade de protegê-las de todo tipo de exploração

comercial, inclusive no ambiente digital, e dos potenciais danos causados pela

publicidade a elas direcionada. A atuação ocorre por meio do envio de cartas e

notificações a empresas e da formalização de denúncias junto aos órgãos públicos

competentes. Também desenvolve campanhas de mobilização social, educação e

comunicação.

As grandes preocupações do programa Criança e Consumo são com os

resultados apontados como consequência do investimento maciço na mercantilização da

infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de obesidade infantil; a

erotização precoce e irresponsável; o materialismo excessivo; o desgaste das relações

sociais;  e a violência na juventude, tema que motiva e dá fundo à presente notificação.

II. Apologia ao consumo de bebidas alcoólicas em comunicação mercadológica

com apelo ao público infantil
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Chegou ao conhecimento do programa Criança e Consumo, por meio de

denúncia recebida em nosso site, que, no dia 12.09.2021, a unidade do mercado JB da

Avenida Euvaldo Lodi, nº 226, Frutal/MG, veiculou ação comercial contendo a imagem

de uma pessoa fantasiada de famoso personagem infantil consumindo bebida alcoólica.
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As imagens acima foram retiradas da publicação original realizada no perfil

oficial da unidade do supermercado na rede social Facebook . A partir do tempo de 371

segundos é possível ver a representação de um famoso personagem de filmes infantis

escolhendo uma lata de cervejas em vez de um litro de leite e, após pegar a referida lata,

encena-se o consumo do produto.

Assim, a representação de um famoso personagem infantil faz com que a ação

comercial possa atrair e ser assistida também pelo público infantil.

Dessa forma, em última análise, há o incentivo ao consumo de bebida

alcoólica e estímulo para que as crianças se interessem e tenham contato com esse

tipo de produto.

Além disso, a comunicação mercadológica é abusiva e, portanto, ilegal.

Inegavelmente, a intenção era chamar a atenção dos clientes do mercado para o produto,

no entanto, a forma escolhida viola frontalmente a lógica do Código de

Autorregulamentação Publicitária do CONAR, que, em seu Anexo ‘P’, veda que a

publicidade desse tipo de produto tenha crianças como público-alvo, exigindo que

agências e anunciantes tomem cuidado especial para deixar claro que as bebidas

alcoólicas podem ser consumidas apenas por adultos, além de proibir o emprego de

bonecos, como no caso, que possam despertar o interesse das crianças e adolescentes.

Vejamos:

“Princípio da proteção a crianças e adolescentes: não terá

crianças e adolescentes como público-alvo. Diante deste

princípio, os Anunciantes e suas Agências adotarão cuidados

especiais na elaboração de suas estratégias mercadológicas e

na estruturação de suas mensagens publicitárias. Assim:

1 Publicação disponível em:
https://www.facebook.com/supermercadosjb/videos/279211323731048/?__so__=channel_tab&__rv__=al
l_videos_card. Acesso em: 20.9.2021.
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crianças e adolescentes não figurarão, de qualquer forma, em

anúncios; qualquer pessoa que neles apareça deverá ser e

parecer maior de 25 anos de idade;

as mensagens serão exclusivamente destinadas a público

adulto, não sendo justificável qualquer transigência em relação

a este princípio. Assim, o conteúdo dos anúncios deixará claro

tratar-se de produto de consumo impróprio para menores;

não empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e

audiovisuais reconhecidamente pertencentes ao universo

infanto-juvenil, tais como animais “humanizados”, bonecos ou

animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção

de menores nem contribuir para que eles adotem valores

morais ou hábitos incompatíveis com a menoridade;

o planejamento de mídia levará em consideração este princípio,

devendo, portanto, refletir as restrições e os cuidados técnica e

eticamente adequados. Assim, o anúncio somente será inserido

em programação, publicação ou web-site dirigidos

predominantemente a maiores de idade. Diante de eventual

dificuldade para aferição do público predominante,

adotar-se-á programação que melhor atenda ao propósito de

proteger crianças e adolescentes;

os websites pertencentes a marcas de produtos que se

enquadrem na categoria aqui tratada deverão conter dispositivo

de acesso seletivo, de modo a evitar a navegação por menores”.

(grifos inseridos).

Ainda, o capítulo II, seção 11, art. 37, inciso I, alínea ‘c’ do mesmo diploma

veda anúncios que associem crianças a situações incompatíveis com a sua condição,

sejam elas perigosas, ilícitas ou socialmente condenáveis.

Já o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) busca proteger as crianças de toda

a comunicação, mercadológica ou não, que promova o consumo de bebidas alcoólicas,
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ao estabelecer, em seu art. 79, que todas as “revistas e publicações destinadas ao

público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas,

crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão

respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família”. (grifos nossos).

Nesse sentido, apesar de a comunicação poder ter os adultos como público-alvo,

de igual forma também pode atrair crianças e adolescentes em razão do emprego de

boneco que imita personagem de filme infantil, sendo absolutamente incompatível o

anúncio de bebidas alcoólicas em associação a elementos infantis.

Resta claro, portanto, que a comunicação mercadológica realizada pela unidade

desrespeita uma série de disposições tanto em âmbito regulatório, no caso das vedações

dispostas pelo Conar, como à própria Legislação Nacional, além de valores éticos e

sociais que afastam a vinculação de elementos da infância a qualquer tipo de bebida

alcoólica.

III. Conclusão

Por todo o exposto, o Instituto Alana vem repudiar a associação do personagem

infantil Minions a bebidas alcoólicas, na medida em que tal conduta viola as normas

legais de proteção das crianças e adolescentes, e, por conseguinte, NOTIFICAR a

empresa Supermercados JB de Frutal Ltda para que preste esclarecimentos e tome as

providências cabíveis para garantir que a referida publicação seja retirada da página na

rede social Facebook “Supermercados JB de Frutal” no prazo de 10 dias a partir do

recebimento desta notificação e não seja novamente publicado conteúdo com esses

elementos, sob pena de serem acionados os órgãos competentes.

Atenciosamente,

Instituto Alana

Programa Criança e Consumo
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João Francisco de Aguiar
Advogado

Thaís Roberta Rugolo
Assistente Jurídica

Maria Mello
Coordenadora
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