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Começa hoje, Dia do Consumidor, campanha mundial que analisa abusos da publicidade de 
alimentos dirigida ao público infantil  
 
No Brasil, entidades pedem regulamentação do marketing que induz a criança a comermal 
 
A publicidade de alimentos não-saudáveis dirigida a crianças é o foco da ação mundial lançada 
hoje, Dia do Consumidor, pela Consumers International. A organização reúne 220 entidades de 
defesa em 115 países, Brasil incluído. 
 
A campanha, intitulada "Junk Food Generation" (algo como Geração da Comida Não-Saudável), 
tem como base a análise de peças publicitárias e alimentos para crianças. Ela pretende, em nível 
mundial, acabar com o marketing da chamada junk food. 
 
No Brasil, o que as entidades participantes pedem é a regulamentação da publicidade dirigida ao 
alvo mais vulnerável do mercado de consumo: o público infantil, de forma a atender as 
determinações do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
O relatório brasileiro que integra a campanha analisa comerciais, promoções e rótulos de 
produtos. O trabalho foi feito pelo Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, 
com colaboração do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). 
 
Os critérios para a seleção dos objetos de análise foram os mesmos em todos os países: 
alimentos com altos níveis de açúcar, gorduras ou sal (segundo parâmetros da Food Standards 
Agency do Reino Unido); produzidos ou distribuídos por alguma das multinacionais Nestlé, 
Pepsico, Coca-Cola, Mars, Kellog's, Yum, McDonald's e Burger King; e que usam estratégias de 
comunicação dirigidas às crianças. 
 
O estudo mostra que comerciais de alimentos veiculados no país se valem de brindes, imagens 
fantasiosas, super-heróis e desenhos animados para fisgar o consumidor pequeno. O uso desses 
artifícios seria considerado abusivo caso a proposta de regulação da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), congelada há mais de um ano, estivesse em vigor. O artigo 6º da proposta 
de regulação diz: "É vedado utilizar figuras, desenhos, personalidades e personagens que sejam 
cativos ou admirados por esse público". 
 
Resistências 
 
Uma das conclusões do relatório brasileiro é a de que iniciativas de regulamentação "encontram 
sérias resistências do setor empresarial, especialmente empresas de publicidade, de alimentos e 
meios de comunicação". Outra é que as entidades de defesa do consumidor agirão, neste ano, 
para a aprovação de um regulamento apropriado pela Anvisa. 
 
"Todas as questões abordadas no projeto de regulamentação são desrespeitados na prática", diz 
Marcos Pó, 36, assessor técnico do Idec, que considera a proposta da Anvisa "boa", mas pouco 
rígida em alguns pontos. Ele diz que, com base na pesquisa, a entidade promoverá eventos sobre 
o tema e um movimento de conscientização ao longo do ano. 
 
Em vários países, é o próprio mercado publicitário quem administra essas restrições. No Brasil, o 
Conar (Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária) é quem teria esse papel. O órgão 
reconhece, em seu Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, que a criança tem 
"menor capacidade de discernimento", mas as interdições são genéricas. Procurado pela 
reportagem, o Conar não quis se manifestar sobre o assunto. 
 



É muito fácil induzir uma criança a acreditar que algumas fantasias usadas nos comerciais são 
verdadeiras, segundo o diretor de atendimento do Procon-SP, Evandro Zuliani. "Não somos 
favoráveis à extinção dessa publicidade, mas há uma necessidade de regulamentar melhor", 
afirma. 
 
A análise de comerciais, embalagens e promoções de alimentos direcionados às crianças contou 
com a colaboração do projeto Criança&Consumo, do Instituto Alana, e da disciplina de Nutrologia 
Pediátrica da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 

 
Leia mais: 
 
Publicidade na mira 
 
De acordo com especialistas, marketing aproveita vulnerabilidade do público infantil 
 
Desde o nascimento, a criança é tratada como consumidora de fato e de direito nas relações de 
compra e venda. Ela é exposta à publicidade de massa e faz pequenas compras, embora não 
possa firmar contratos. Mas a maneira como a mensagem é percebida por ela é bem diferente da 
dos adultos. 
 
Ela é a parte mais frágil nas relações de consumo, especialmente no momento em que há o 
estímulo para a compra. "A criança não tem os mecanismos necessários para fazer uma análise 
crítica. Ela é muito vulnerável", diz Isabel Cristina Gomes, 52, professora do Instituto de 
Psicologia da USP. 
 
Juridicamente, a criança é considerada, a princípio, incapaz. Mas o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) a iguala, em muitos aspectos, aos adultos nas relações de compra. "A criança 
é um consumidor, mas o modo como o apelo é feito a ela é abusivo. A publicidade induz a criança 
a comportamentos pouco saudáveis, inadequados. Por ser consumidora, deve ser tratada com 
respeito e não ser pega com apelos", diz Marcos Pó, assessor do Idec. 
 
A advogada Isabella Henriques, 33, coordenadora do projeto Criança&Consumo, do Instituto 
Alana, afirma que a criança não pode ser considerada uma consumidora comum. "Ela é especial. A 
criança é, a princípio, sempre hipossuficiente em todas as relações. Isto é, é mais vulnerável e 
precisa de proteção maior", diz. Sob essa ótica, considerá-la como consumidora pode garantir a 
proteção a que ela tem direito. 
 
Proteção, aliás, que o Código do Consumidor prevê. Mas dá para fazer publicidade de produtos 
infantis sem aproveitar a deficiência de julgamento e a falta de experiência da criança? "Sim, 
quando você se dirige a quem decide a compra, ou seja, o adulto. Não, quando o apelo é voltado 
para quem influencia a compra, ou seja, a criança", diz o professor Ismael Rocha, 49, chefe do 
departamento de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing. 
 
Na opinião de Isabella, a publicidade dirigida a esse público viola o CDC ao tirar proveito de sua 
ingenuidade. "Toda publicidade voltada para a criança pode ser considerada ilegal pela legislação 
existente", afirma a advogada. "Para o Conar, a publicidade infantil só é aquela do tipo "Peça para 
a mamãe comprar". Mas sabemos que a publicidade com desenhos, crianças e animais é voltada 
para esse público", diz Isabella. 
 
Rocha é mais otimista. Ele cita o caso da proibição do uso de uma tartaruga animada em um 
comercial de cerveja. "Já se evoluiu quando se restringiu o horário para publicidade de bebidas e 
o uso de personagens animados. Estamos caminhando para isso [regras existentes nos países 
desenvolvidos]",diz. 
 



O comportamento dos pais, é óbvio, também influencia a criação de hábitos inadequados nos 
filhos e ajuda a potencializar os apelos mais agressivos para comprar, lembra o pesquisador e 
psicólogo Florival Scheroki, 49. "A publicidade tem a capacidade de modelar o comportamento da 
criança, mas esse processo é mediado pelos adultos", diz.  
 
Para onde vai a mesada: 
 
GULOSEIMAS - 73% 
SALGADINHOS - 47% 
SORVETES - 44% 
BEBIDAS - 29% 
 
Fonte: Vidal Serrano Junior e Isabella Vieria Machado Henriques em "A Competência da Anvisa 
para Regulamentar a Publicidade" 
 

 
Leia mais: 
 
O peso de uma mensagem 
 
Quais são e como se apresentam às crianças 11 produtos considerados não-saudáveis 
 
BURGER KING B KIDS 
 
APELO 
Na promoção "A Bússola de Ouro", quem compra um lanche da linha infantil leva a réplica de um 
personagem do filme. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"A Burger King Corporation considera essencial que qualquer propaganda para crianças seja 
responsável e adequada ao rígido código de prática sobre publicidade para esse público. Nós 
somos a favor de uma autoregulação voluntária e responsável e trabalhamos internacionalmente 
com a CARU (Children’s Advertising Review Unit) e com a WFA (World Federation of Advertisers) 
para promover anúncios responsáveis." 
 
NESTLÉ CHAMYTO 1+1 COM CEREAIS COLORIDOS 
 
APELO 
No comercial, um menino acompanhado do gênio que aparece no rótulo do produto arremessa 
uma bolinha colorida de cereal com um estilingue gigante. A bolinha contorna todo o planeta 
Terra, atravessa o deserto, o Pólo Norte e, por fi m, cai em uma embalagem do "delicioso" 
Chamyto. 
 
CHOKITO RECHEADO COM FLOCOS DE CEREAIS (NESTLÉ) 
 
APELO 
Um menino diz para o avô que ele é o melhor avô do mundo e, em um tom de exortação e 
falsidade, diz para o porteiro que ele é o melhor porteiro do mundo. Em troca, os dois adultos lhe 
dão um Chokito. A propaganda incentiva a criança a um comportamento falso e coloca em risco 
sua formação de valores. Outro agravante é o fato de a peça mostrar adultos premiando uma 
atitude manipuladora. 
 
PASSATEMPO COMICS (NESTLÉ) 
 
APELO 



Na embalagem, um personagem sugere que a criança coma o biscoito para "tingir" a língua com 
corantes adicionados ao produto. O rótulo convida a criança a acessar o site da Nestlé, onde 
encontra a Cidade Passatempo e pode participar de um campeonato junto com outras crianças. 
 
NESCAU CEREAL (NESTLÉ) 
 
APELO 
O comercial mostra quatro garotos consumindo o cereal. Na parte de baixo da mesa, fazem 
passes e embaixadinhas com uma bola, demonstrando extrema habilidade e força sobre-humana. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"Está claro para a Nestlé que sua comunicação para crianças não deve gerar expectativas irreais 
de popularidade ou êxito; deve ser muito clara em distinguir o que é real e imaginário; não deve 
diminuir a autoridade dos pais ou exibir cenas de crianças na tentativa de persuadi-las a comprar 
determinado produto. A Nestlé e outras dez das maiores empresas de alimentos e bebidas 
assinaram um termo de compromisso com a 'EU Plataform For Action on Diet, Physical Activity 
and Health' em que se comprometem a não fazer publicidade direta a crianças menores de 6 anos 
e a restringir a publicidade para crianças na faixa etária de 6 a 12 anos aos produtos com perfi l 
nutricional que as auxiliem a obter uma alimentação saudável e balanceada." 
 
PEPSICO CHEETOS BOLA SABOR QUEIJO 
 
APELO 
O site www.cheetos.com.br é um verdadeiro playground virtual, com diversos jogos on-line e 
atividades para crianças. Além de divulgar os produtos, mostra os brindes que vêm nas 
embalagens de Cheetos com surpresa. Em 2007, distribuiu brindes do Homem-Aranha e da Hello 
Kitty, sendo denunciado ao Ministério Público pelo Instituto Alana. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"O produto Cheetos Bola não se confunde com o produto Cheetos com Surpresa. Cheetos Bola 
não vem com surpresa, isto é brinde temático. Ainda que se analisassem as campanhas antigas, 
tanto do Cheetos com Surpresa como das outras variedades do produto, não se conseguiria 
constatar qualquer comunicação apelativa ou abusiva, uma vez que a publicidade dos produtos 
Elma Chips sempre respeitou todas as regras do Código de Defesa do Consumidor e do Conar." 
 
MCDONALD’S MCLANCHE FELIZ 
 
APELO 
Na TV, Ronald McDonald aparece dirigindo um automóvel do filme "Carros", que na realidade é 
um dos brindes que acompanha o McLanche Feliz. No fi nal, o narrador convida a garotada a 
"acelerar nessa nova onda"; em outras palavras, a consumir no McDonald’s para ganhar um 
carrinho. O comercial é narrado por uma voz masculina e contém comentários de duas crianças 
pequenas, um garoto e uma garota, a respeito dos "incríveis" brindes que vêm no McLanche Feliz. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"O McDonald's é filiado ao Conar e segue um rígido Código de Ética Publicitária, pelo qual se 
compromete a nunca utilizar linguagem imperativa ou com sentido de urgência nas suas peças, 
não sugerir consumo de produtos ao público infantil e não anunciar em programação de TV 
direcionada a crianças menores de 6 anos. As surpresas que acompanham o McLanche Feliz são 
comunicadas de forma clara e objetiva. A rede também adota nas campanhas do McLanche Feliz o 
conceito de vida saudável, com o incentivo à prática de atividades físicas e à conscientização da 
importância de uma alimentação balanceada." 
 
MARS M&M’S DE CHOCOLATE AO LEITE 
 



APELO 
A campanha Cine M&M’s tem sorteios de TVs de 50 polegadas, home theater, notebook, gravador 
de DVD e TV por assinatura durante um ano para quem enviar pelo celular o código promocional 
impresso nas embalagens do produto. Serão sorteados, a cada hora, um box com seis DVDs 
contendo filmes como "Shrek", "Piratas do Caribe" e "Identidade Bourne". A promoção é 
anunciada em programas de rádio e TV de grande audiência voltados ao público jovem. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"A Mars Brasil informa que possui uma rígida política de comunicação estabelecida pela matriz, 
que proíbe ações de publicidade e promoção dirigidas a crianças menores de 12 anos. A promoção 
Cine M&M’s® foi criada respeitando integralmente esses critérios, sendo direcionada ao público 
adolescente (acima de 12 anos) e de jovens. Os meios nos quais a promoção foi divulgada e os 
prêmios oferecidos foram criteriosamente selecionados com base na atratividade a esse público-
alvo, excluindo rigorosamente qualquer ação com apelo a crianças." 
 
YUM PIZZA HUT 
 
APELO 
Veiculada em jornais e sites, a campanha "Amigo Urso" afi rma que o urso de pelúcia é comilão e 
divertido, faz de tudo para comer Pizza Hut e nunca está satisfeito. O personagem é dado como 
brinde para promover o lançamento de novos tipos de pizza, ou associado à Pepsi- Cola, e pode 
ser comprado separadamente. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"Os bichos de pelúcia que temos em nosso restaurante fazem parte da linha de produtos Boutique 
Pizza Hut, que possui outros itens de venda. A venda desse item não está associada à venda de 
pizza nos restaurantes. O cliente pode ir ao restaurante e comprar qualquer produto da Boutique 
sem necessidade de comprar pizza ou qualquer outro item." 
 
KELLOG’S SUCRILHOS SABOR BRIGADEIRO 
 
APELO 
Um garoto está consumindo tranqüilamente seu cereal matinal Sucrilhos® sabor brigadeiro 
quando percebe uma movimentação estranha na janela: são superheróis se aproximando da casa. 
Ao abrir a porta, há centenas de personagens animados em um contagiante clima de festa, 
convidando-o a participar junto com eles. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"A Kellog’s esclarece que, de acordo com a sua política de marketing global, não faz campanhas 
publicitárias voltadas para crianças menores de 6 anos de idade. Além disso, traz em todas as 
embalagens informações nutricionais para orientar seus consumidores. A empresa faz questão de 
reafi rmar seu compromisso com a boa alimentação e com hábitos de vida saudáveis." 
 
KRAFT TRAKMIX TRAKINAS 
 
APELO 
No comercial, duas crianças apresentam um show de mágica para a família. O truque é o 
desaparecimento de um pacote inteiro de biscoitos. Sugere no rótulo que a criança monte 
personagens com os biscoitos, que representam a face, o corpo e os membros de uma fi gura 
humana. No rótulo, é dado o endereço do site, que oferece jogos e brincadeiras. 
 
O QUE A EMPRESA DIZ 
"No caso específi co da publicidade para crianças, a empresa segue políticas internas, válidas em 
todo o mundo, que são tão ou mais severas do que as normas existentes em vários mercados. No 
fi lme em questão, a Kraft não vislumbra qualquer conduta ou sequer referência a conduta que 



possa ser considerada inadequada. O comercial, de caráter nitidamente bem-humorado, tem 
ambiente familiar e segue a linha de irreverência e o tom de brincadeira tradicionais da 
comunicação da marca Trakinas." 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2008, Caderno Vitrine, p. 1 e 4. 


