
A obesidade infantil é o mais
novo argumento dos que dese-
jam limitar ou banir da mídia a
publicidade para menores. Es-
quecem-se, entretanto, de que a
doença ocorre não só em países
ricos e com investimentos maci-
ços em propaganda mas também
na África, onde a televisão, as re-
vistas infantis e os outdoors não
chegam aos lares e aos bairros
da maioria da população.

O banimento de toda a publi-
cidade voltada para menores na
Suécia contrasta com o bombar-
deamento de novos produtos de
consumo em todos os meios de
comunicação norte-americanos
e com a medida intermediária
adotada pela Bélgica, de sus-
pender comerciais direcionados
ao público infanto-juvenil du-
rante a programação destinada
a esse target.

E por que há tanto inte-
resse por essa faixa etária já
que o poder de compra está
com os adultos? As estatísticas
demonstram que as crianças
influenciam as decisões de con-
sumo em 51% na Índia, 58% na
Indonésia, 65% no Paquistão e
até 66% nas Filipinas, segundo
estudo apresentado pelo advo-
gado Felix Hofer em recente
seminário da Global Advertising
Lawyers Alliance em Nova York.
Hofer constata que os gastos de
crianças de 4 a 12 anos nos EUA
aumentaram de US$ 6,9 bilhões
em 1989 para US$ 30 bilhões
em 2002, mas a sua influência
no consumo total das famílias
chegou a US$ 310 bilhões - - em
45% dos lares norte-americanos
o consumo foi determinado por
menores de l a 15 anos.

O sistema regulatório da
publicidade para menores na
América Latina é basicamente o
mesmo: a auto-regulamentação.
Tanto no Brasil, com o Conselho
Nacional de Auto-Regulamenta-
ção Publicitária (Conar), como
na Argentina, no Chile e no Para-

guai, com seus órgãos equivalen-
tes, a auto-regulamentação tem
trazido excelentes resultados,
com um baixo índice de confli-
tos levados ao Poder Judiciário.
Além desses códigos os países da
região têm leis específicas para
proteger os interesses e resguar-
dar os direitos de menores, como
é o caso do Estatuto da Criança e
do Adolescente brasileiro.

Legislações semelhantes são
encontradas na Argentina, no
Chile, no Peru, na Venezuela e na
Bolívia. Neste último país ocorre
um inusitado controle por parte
das prefeituras, que podem
proibir campanhas e destruir
material de propaganda tendo
como base leis municipais.

O Código de Auto-Regu-
lamentação do País contém
inúmeros dispositivos que de-
limitam a publicidade infantil,
exigindo que os comerciais
não explorem a credulidade e
a falta de conhecimento desse
consumidor e também não expo-
nham crianças e adolescentes a
situações de risco e desdém pela
segurança, e ainda a situações
ridículas ou vexatórias - - além
de estabelecer normas rígidas
para a divulgação de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas de fogo
e produtos farmacêuticos.

A Constituição impõe à fa-
mília e à sociedade o dever
de garantir às crianças e aos
adolescentes o direito a digni-

dade, respeito e liberdade e de
protegê-los contra toda espécie
de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade
e opressão, o que inclui o direito
a não ser confundido, enganado
ou iludido pela publicidade.

O Estatuto da Criança e do
Adolescente lista os artigos que
não podem ser vendidos a esse
público, tais como armas, muni-
ções, bebidas alcoólicas, fogos de
artifício, bilhetes de loteria, re-
vistas eróticas, etc. O Código de
Defesa do Consumidor também
contém vários dispositivos que
visam proteger os interesses de
menores em matéria de publici-
dade abusiva ou enganosa.

A jurisprudência nacional

e inexpressiva nessa área, e
poucos julgamentos podem ser
encontrados nas bases de dados
dos tribunais. Na doutrina, por
exemplo, o caso dos comerciais
da Nestlé denominados "Arma-
zém" e "Perereca", do início dos
anos 90, são sempre menciona-
dos - - não porque tenham sido
"leading cases", mas por serem
os mais emblemáticos encontra-
dos nas decisões judiciais.

Nos boletins do Conar, en-
tretanto, podem ser analisadas
dezenas de decisões que de-
terminaram a modificação ou
a cessação da veiculação de
comerciais destinados ao pú-
blico infantil que depreciavam,
confundiam, iludiam ou menos-
prezavam menores.

O marco regulatório exis-
tente no Brasil é suficiente para
impedir o mau uso dos meios de
comunicação para atingir essa
população e até mesmo em pu-
blicidade via internet, pois não
há distinção entre os canais de
comunicação, o que dispensa a
elaboração de novas leis especí-
ficas para o comércio eletrônico
no que tange a esse assunto.

Sua utilização pelo Conar
e pelos tribunais tem sido rea-
lizada de forma lúcida e cabe
à sociedade acionar os órgãos
competentes quando identificar
abusos de anunciantes que pos-
sam trazer malefícios a crianças
e adolescentes. À indústria, ao
comércio e aos prestadores de
serviços cabe a responsabilidade
de obedecer às normas existen-
tes e buscar assistência jurídica
para, por meio do "clearance"
preventivo, evitar prejuízos com
a suspensão ou modificação de
suas campanhas publicitárias.

O "clearance" não é apenas
baseado na legislação acima cita-
da, mas também nas normas que
regem a propriedade intelectual
(marcas, patentes, direito au-
toral, direito de imagem) e o
direito sanitário.
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