
No mundo da lua
Propaganda voltada ao público infantil na TV encontra-se em meio a um tiroteio entre os que a acusam de condicionar
o gosto das crianças e os que a defendem como receita necessária para a produção de conteúdo de qualidade
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No filme Super Size Me
(2004), o ator e diretor Morgan
Spurlock passa 30 dias alimen-
tando-se exclusivamente das gu-
loseimas e dos sanduíches vendi-
dos rias lojas do McDonald's Ao
cabo desse período e 11 quilos
mais gordo, ele teve problemas
no fígado, depressão e disfunção
sexual. O controvertido docu-
mentário serviu para jogar mais
lenha na fogueira de uma discus-
são cada vez mais atual - -a ques-
tão da publicidade direcionada
ao público infantil, especialmen-
te a produzida para a televisão.
Com um detalhe incômodo: as
crianças brasileiras estão entre
as que mais permanecem diante
da telinha no mundo.

O tema é mais pertinente
ainda quando se sabe que a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) estimou que no País há
aproximadamente 5 milhões de
crianças e jovens acima do peso,
com potencial para desenvolver
uma série de doenças durante a
vida. Mas não é só a publicidade
proveniente da indústria alimen-
tícia que oxigena os debates.
Brinquedos e vestuário também
engrossam o caldo.

Na mira estão os publicitá-
rios, para alguns responsáveis
pelo condicionamento dos gos-
tos e hábitos de crianças e ado-
lescentes ao transformá-los em

Atrações da TV Rá-Tim-Bum, como o programa Cocoricó, não contém merchandising e comerciais são controlados

por exemplo, seria aproveitar-se
da inocência infantil. A classe
publicitária, no entanto, posi-
ciona-se contra a proibição da
propaganda na grade televisa,
afinal, são os comerciais que
financiam a produção.

Um filme da Neston, exibi-
do durante a Copa do Mundo,
deu o que falar. Com música
de suspense ao fundo, um me-

Cena do comercial de Neston, que é criticado pelos especialistas

meros consumidores. Os detra-
tores argumentam que essa faixa
etária, ao contrário dos adultos,
não tem capacidade de discer-
nir entretenimento de anúncio
comercial. Dessa forma, veicular
propagandas que sinalizam as
virtudes de consumir o maior
sanduíche e o maior refrigerante,

nino ajeita-se para bater um
pênalti. Outro garoto su-
postamente consumidor do
produto - -, que lê gibi, resolve
sodoku e joga videogame tudo
ao mesmo tempo, faz a defesa.
O anúncio faz as crianças acre-
ditarem que consumindo o ce-
real ficarão mais inteligentes e

capazes de desenvolver várias
tarefas simultaneamente. O
slogan é sintomático: "Faça
mais, faça Neston". O Código de
Defesa do Consumidor reserva
um capítulo especial para o
assunto, mas é pouco seguido.
Nele se considera abusiva toda
a publicidade que se aproveite
da deficiência de julgamento e
experiência da criança.

PROJETO DE LEI
O que parece consensual é

que a propaganda destinada aos
menores deve ser regulamenta-
da no Brasil, a exemplo do que
ocorre em outros países. Desde
2001 tramita no Congresso um
projeto de lei de autoria do
deputado federal Luiz Carlos
Hauly (PSDB/PR) que proíbe
esse tipo de publicidade nas
TVs aberta e fechada. "Grande
parte da violência praticada por
meninos vem daí porque eles são
coagidos a comprar os produtos
anunciados, e a maioria das fa-
mílias brasileiras não tem poder
aquisitivo, estabelecendo-se o
conflito", acredita o autor.

Após amplo debate com a
sociedade civil, a relatora Maria
do Carmo Lara (PT/MG) ameni-
zou o conteúdo e sugeriu apenas
a regulamentação desse tipo
de propaganda. "O banimento
total não passaria por causa do
poderoso lobby de emissoras,
empresas anunciantes e agên-

cias de publicidade", justificou.
O substitutivo propõe que toda
publicidade direcionada a crian-
ças e adolescentes só possa ser
exibida após as 21 horas - - fica-
ria a cargo dos pais ou respon-
sáveis analisar a relevância do
brinquedo, vestuário ou alimen-
to anunciado. "Nossas crianças
assistem TV desde pequenas,
e o veículo vira uma espécie de
babá eletrônica", ponderou a
deputada federal.

Guilherme Canela, coordena-
dor de pesquisas e relações aca-
dêmicas da Agência de Notícias
dos Direitos da Criança (Andi), é
contra a classificação horária da
propaganda proposta no projeto.
A discussão, segundo ele, é mais
ampla porque se insere na esfera
da regulação e do controle social

da radiodifusão no País. Assim,
haveria a necessidade de uma
legislação específica para isso.
"Hoje há muito pouco controle,
quase nenhum, e se vingar uma
regulamentação mais efetiva
será algo inédito no caso brasilei-
ro", disse, em entrevistas.

TRATAMENTO
DIFERENCIADO

Atualmente, o que existe são
recomendações do Conselho Na-
cional de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar), que recen-
temente divulgou novas normas
éticas para a publicidade infantil,
mas sem força de lei. O documen-
to reza que os anúncios dirigidos
às crianças e adolescentes devem
respeitar "a menor capacidade
de discernimento deste público,
com personalidade ainda em for-
mação, presumivelmente inapta
para responder de forma madura
aos apelos de consumo".

Para Gilberto Leifert, presi-
dente do órgão, o perfil psicoló-
gico do público-alvo requer real-
mente tratamento diferenciado
por parte de anunciantes e ope-
radores de publicidade. Ele tem
o apoio, por exemplo, de Aires
José Leal Fernandes, diretor de
marketing da Estrela, empresa
que anuncia em todos os canais
infantis. "A carta celebra a ética
e veio em boa hora porque é um
meio termo entre o radicalismo
do banimento e a ausência total
de regulamentação", ressal-
ta. "Temos de parar com esse
paternalismo absurdo, hoje as
crianças têm mais informação do
que os adultos porque são mais
bombardeadas pela mídia."

Medidas que visem o controle
da propaganda infantil consoli-
dariam, para Synésio da Costa,



presidente da Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de Brin-
quedos (Abrinq), uma espécie
de censura, um desrespeito ao
direito do cidadão de ter acesso à
informação, independentemente
da idade. Em recente entrevista,
declarou que a sociedade já
controla a publicidade por meio
do Conar e da Associação Brasi-
leira de Agências de Publicidade
(Abap). "Não há casos no Brasil
de nenhum canal aberto ou fe-
chado veicular publicidade ruim,
porque ela já não é produzida de
maneira enganosa, de forma a
ofender a sociedade."

Pesquisas regulares feitas
pelo Ibope sobre os maiores
anunciantes voltados a crianças
nos horários de programação
infantil apontam que as emissoras
não dependem dessa receita. Isso
faz cair por terra o argumento
de que a proibição ou restrição
da publicidade infantil poria em
risco a saúde financeira dos ca-
nais. No segmento de TV paga, a
sustentação econômica é prove-
niente da base de assinantes.

PREOCUPAÇÃO
COM QUALIDADE

Então a questão passa a ser a
qualidade do que é apresentado.
"Existem anúncios realmente
lesivos, que induzem os pais a
comprar produtos de grandes
marcas para crianças", obser-
va Cícero Feltrin, diretor de
marketing e vendas da Fundação
Padre Anchieta. "Aqui na TV
Rá-Tim-Bum tratamos a criança

Ana: a TV e a publicidade não são prejudiciais à criança, o problema é o uso que se faz delas

com preocupação pedagógica e
sentido de educação", ressalta.
"Somos contra a inserção de
merchandising e não aceitamos
propagandas que tenham con-
teúdo erótico, façam apologia à
violência ou estimulem qualquer
tipo de preconceito", explica.

Um dos anunciantes do canal,
a Porto Seguros, ensina lições
básicas de segurança no trânsito,
o que, na visão de Feltrin, con-
figura ação de responsabilidade
social. "Pior do que a publicidade
para as crianças, só preocupada
em vender, são os canais inter-
nacionais infantis que expõe
os menores brasileiros a uma
realidade totalmente diferente
da nossa", condena.

VULNERABILIDADE
Nos canais infantis da Rede

Turner (Boomerang e Cartoon
Network), a receita advinda da

Infância vigiada
A publicidade dirigida às

crianças, ao menos nos paí-
ses desenvolvidos, é cercada
de cuidados. Na Alemanha,
Dinamarca, Noruega e Itália
não podem ser veiculados
comerciais ou merchandi-
sing durante a programação
infantil. Os ingleses, por sua
vez, estabeleceram que esse
tipo de propaganda deve ser
dirigido aos pais e limita o
preço do que pode ou não
ser anunciado. Na Espanha,
artistas, personagens de TV
e apresentadores de progra-
mas infantis são proibidos de
participar de peças publici-
tárias Na Suécia, plebiscito
com mais de 80% dos eleito-
res favoráveis à medida baniu
completamente a propagan-
da infantil no veículo.

Em meio às acirradas
discussões sobre o assunto,
os anunciantes portugue-
ses decidiram se unir para
auto-regular a publicidade
voltada às crianças, o que
resultou em um documento

com 30 normas éticas. Um
dos mandamentos da carta
recomenda a não-utilização
de heróis nos intervalos
comerciais dos programas
por eles estrelados. Outro
pede que não se encoraje
o consumo excessivo ou
compulsivo de produtos
alimentares. Um terceiro
apela para que os anúncios
não estimulem as crianças a
coagir os pais a adquirir os
bens ou serviços exibidos.

Quem pode desaparecer
das telinhas britânicas com
a regulamentação desse
tipo de propaganda é o tigre
Tony, há décadas mascote
dos sucrilhos da Kellog's
— uma das normas sugere
a liberação da propaganda
alimentícia para o público
infanto-juvenil apenas em
horários noturnos. O per-
sonagem poderia estar con-
tribuindo para o assustador
crescimento dos índices de
obesidade infanto-juvenil
nesses países europeus.

publicidade infantil é importan-
te. A indústria de brinquedos
desova quase 40% desses anún-
cios, seguida pela de vestuário
(25%) e a de alimentos (20%).
Somando os dois canais, são
mais de 130 anunciantes. "Uma
das razões para assinar uma TV
é ter acesso a uma programação
bacana e de qualidade. Os pais
fazem questão de oferecer isso
a seus filhos, por isso vejo como
despropositada a tentativa do
governo de querer decidir o que
você tem de ver dentro da sua
casa", protesta Rafael Davini,
vice-presidente de publicidade
e marketing da Turner.

Qualquer criança, avalia,
quer ter estímulo para consu-
mir. "Quem determina se vou

dar um ou dez chicletes para
o meu filho sou eu, e se ele é
gordo também é um problema
meu." Tanto no Cartoon Net-
work quanto no Boomerang o
conteúdo dos anúncios passa por
prévia avaliação. Davini observa
que a indústria alimentícia, por
exemplo, são as primeiras in-
teressadas em criar linguagem
compatível com a faixa etária e
não querer "matar" as crianças.
"Faz parte da natureza humana
consumir, e ir contra isso é rodar
na contramão."

Segundo a psicanalista in-
fantil Ana Olmos, representante
do Movimento Ética na TV, a
televisão e a publicidade em si
não são prejudiciais à criança.
O problema é o uso que se faz
delas. Em uma TV amparada
pelos interesses do mercado,
esse tipo de publicidade explora
vorazmente a vulnerabilidade da
criança, despreparada para sacar
o que é mentira, por exemplo.
Só por volta dos 12 anos ela ga-
nharia a capacidade de entender
perfeitamente o objetivo comer-
cial da publicidade.

"Por trás da propaganda exis-
te a idéia de que se você comprar
tal produto vai ser feliz", aponta.
"Quem acaba sofrendo com essa
lógica são os pais, que se sentem
desqualificados pelos filhos por
não conseguirem satisfazer esse
desejo." Em seu consultório, ela

costuma atender crianças de alto
poder aquisitivo sem noção da
realidade e consumistas contu-
mazes. "Meu trabalho é reforçar
o ego e a capacidade de pensar
criticamente."

Mais grave do que a publicida-
de infantil, na visão do jornalista
e sociólogo Laurindo Leal Filho,
é o merchandising feito pelos
apresentadores de televisão.
Eles desenvolvem uma relação
de confiança com as crianças,
para depois se transformar em
vendedores da mais variada
gama de produtos e serviços
destinados a elas. "Os anúncios
tolhem o poder de escolha das
crianças, que não têm anticorpos
ou referenciais definidos."

Favorável ao banimento da
propaganda para crianças na
televisão, Sérgio Miletto, empre-
sário do setor de tecnologia de
informação, lembra que as tele-
visões são concessões públicas
e não podem causar problemas
na educação, saúde e segurança,
como tem acontecido, provoca-
dos pela voracidade com que
os anúncios infantis infestam
o veículo. "A busca pela venda
a qualquer preço está fora de
moda. Ultimamente as empresas
têm procurado ser responsáveis
socialmente", afirma. "E existe
publicitário tão alheio a isso que
está mais preocupado em ganhar
prêmio em Cannes."

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 28, n. especial, p. 20-21, 24 jul. 2006.




