
Perspectiva cidadã 
digital da criança
e do adolescente 
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Ninguém nasce 
CONSUMISTA

 Reflexão sobre consumismo
 Fim da publicidade infantil 
 Fim da exploração comercial infantil



Nossa 
atuação
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Comunicação

Diálogo com empresas

Atuação Jurídica

Relações Governamentais
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Cultura Consumista

Ambiente Digital

Espaço Escolar

Produtos Alimentícios

Meio Ambiente



Para cuidar das crianças, 
precisamos cuidar do ambiente, 
inclusive de mídias, onde elas estão.

Pais e mães têm apenas
32 minutos para si



Publicidade 
Infantil
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Comunicação mercadológica direcionada 
a crianças (até 12 anos)
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Exploração 
Comercial
Infantil
Práticas predatórias adotadas por empresas 
para lucrar em cima das crianças
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Hipervulne-
rabilidade

● Crianças de até 6-7 anos não 
distinguem publicidade de conteúdo

● Até por volta dos 12 anos não 
compreendem o caráter persuasivo 
das publicidades

● Mesmo na adolescência têm 
dificuldade de identificar a publicidade 
no ambiente digital

Yves de La Taille; Erling Bjurström; Inês Vitorino 
Sampaio e Andrea Pinheiro: Publicidade Infantil 
em tempos de convergência - Senacom/UFC 
(Grim)



A utilização de dados pessoais de 
crianças e adolescentes para fins 
de publicidade comportamental 
deve ser totalmente repudiada

Recomendação da Academia Americana de 
Pediatria, no seu recente [jul/20]  Policy 
Statement Digital Advertising to Children

https://pediatrics.aappublications.org/content/146/1/e20201681

https://pediatrics.aappublications.org/content/146/1/e20201681


Consumismo 

Distúrbios alimentares; obesidade e sobrepeso

Prejuízos ambientais 

Alto uso de plásticos com substâncias tóxicas

Estresse e superendividamento familiar 

Adultização e erotização precoces e segmentação de gênero

Estímulo à violência

Consumo precoce de álcool e tabaco

Encorajamento do egoísmo, da passividade, do conformismo

Distância entre criança e natureza e diminuição de brincadeiras livres e criativas
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Consequências da Publicidade Infantil



Publicidade infantil 
é ilegal
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Constituição Federal, art. 227 

Convenção sobre Direitos da Criança

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 17 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 36, 37, 39 

Marco Legal da Primeira Infância, art. 5

Resolução 163 do Conanda

Marco Civil da Internet

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), art. 14
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Legislação brasileira



Art. 227, CF

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. 



Art. 37, §2º - Código de 
Defesa do Consumidor

É proibida toda publicidade enganosa ou 
abusiva (...) 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, 
desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz 
de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 



Resolução n° 163
do Conanda

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política 
nacional de atendimento da criança e do 
adolescente, a prática do direcionamento de 
publicidade e de comunicação mercadológica 
à criança, com a intenção de persuadi-la para o 
consumo de qualquer produto ou serviço



Sociedade 
hiperconectada 
e de hiperconsumo
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93% das crianças no Brasil 
acessam a Internet

81%Tiveram contato
com publicidade 

Fonte: TIC Kids Online Brasil 2021 18



Fonte: TIC Kids Online Brasil 2021 19

53% das conexões são realizadas exclusivamente pelo celular
88% dos usuários de internet de 9 a 17 anos possuem perfil em 
alguma rede social
67% reportam que têm contato com publicidade por meio de sites e 
de vídeos, enquanto 81% dos usuários da internet de 11 a 17 anos 
viram divulgação de produtos ou marcas na internet, embora não 
saibam distingui-la de conteúdos de entretenimento 
19% disseram ter realizado compras na internet (aumento de 10% 
em relação a 2019)
As meninas são as mais vulneráveis: 64% delas já foram expostas à 
publicidade, em especial a de produtos de beleza, roupas e calçados



PRIORIDADE ABSOLUTA |

“data points” são coletados
de crianças por empresas
de tecnologia até os seus 13 anos

72 MI

 Fonte: https://appdevelopermagazine.com/72m-data-points-collected-on-children-in-spite-of-coppa/ 



Desafios à proteção de dados
de crianças e adolescentes
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Segurança
Rastros digitais
Economia da atenção
Design persuasivo
Manipulação comportamental
Publicidade infantil
Coleta e tratamento indiscriminados de dados pessoais
Exploração comercial infantil
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Importância da LGPD:
proteção do titular dos dados



LGPD como marco normativo que veda o direcionamento de publicidade 
comportamental a crianças e adolescentes

Art. 14 – Consentimento parental específico e em destaque (por manifestação livre, informada, 
inequívoca)

Art. 11, II – outras hipóteses para tratamento de dados de crianças e adolescentes (dados 
pessoais de crianças e adolescentes são considerados sensíveis para fins da lei)

Até 12 anos: LGPD; de 12 a 16 é igual: CC, arts. 3 e 4; com exceções possíveis (ANPD)

16 a 18 anos: assistidos por seus responsáveis (CC, arts. 3 e 4)



      Acesso à JustiçaLGPD e crianças e adolescentes

Art. 14, caput:  O tratamento de dados de crianças e 
adolescentes deve sempre se dar em seu melhor interesse.

Melhor interesse é conceito dinâmico, que se manifesta como 
direito fundamental, vetor interpretativo e regra procedimental 
(Comentário Geral n° 14, §6). 

Sua determinação concreta visa assegurar a fruição dos direitos 
previstos na Convenção e o desenvolvimento integral da criança 
(CG n° 14, § 51).

Melhor interesse das crianças e adolescentes não é compatível 
com sua exploração comercial por meio do direcionamento de 
publicidade comportamental.

Base legal do legítimo interesse do controlador não é compatível 
com o regime do art. 14.



LGPD

Não há base legal para o tratamento de dados pessoais de crianças e 
adolescentes por legítimo interesse do controlador ou de terceiros

O tratamento de dados pessoais de crianças de até 12 anos para fins 
do direcionamento de publicidade é proibido e o do adolescente 
também pode ser considerado prática abusiva



Comitê dos Direitos da Criança da ONU

Comentário geral n.25 sobre os direitos da criança 
em relação ao ambiente digital
https://bit.ly/CG25ONU

“Estados Partes devem proibir por lei o 
perfilamento ou publicidade direcionada para 
crianças de qualquer idade para fins comerciais 
com base em um registro digital de suas 
características reais ou inferidas, incluindo dados 
grupais ou coletivos, publicidade direcionada por 
associação ou perfis de afinidade. “



Criança precisa 
ser protegida 
na internet, 
não da internet
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Obrigada!


