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A queda de braço entre os 
autores e defensores do Projeto 
de Lei no 5.921/2001 — que pro-
põe a proibição da publicidade de 
produtos destinados ao público 
infantil — e a cadeia produtiva 
que será atingida pela medida 
ganhou um novo capítulo. Em 
uma iniciativa da Associação Bra-
sileira de Licenciamento (Abral), 
representantes do setor de licen-
ciamento, brinquedos e publica-
ções infantis, além de advogados 
especializados em propriedade 
intelectual, reuniram-se na sema-
na passada, em São Paulo, para 
deliberar sobre ações práticas 
para evitar a aprovação do PL.

Após o encontro, foi elabora-
do um documento com os prin-
cipais argumentos apresentados 
pelos participantes em favor 
do arquivamento do projeto. O 
texto será enviado aos autores 
e aos presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado. O 
manifesto também será entregue 
à bancada do PSDB em Brasília. 
André Magalhães Pinto, secre-
tário parlamentar e assessor es-
pecial do deputado federal José 
Aníbal (PSDB-SP), participou do 
debate e se prontificou a levar as 
demandas do mercado. “Nossa 
intenção é fazer uma blindagem 
contra o projeto de lei na Câma-
ra. Vamos atuar para derrubá-
lo”, afirma Magalhães Pinto.

O PL, de autoria dos deputa-

Mercado reage contra fim 
da publicidade infantil
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dos Maria do Carmo Lara (PT-MG) 
e Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
foi aprovado pela Comissão de 
Defesa do Consumidor em 9 de 
julho, mas ainda não tem data para 
ir a plenário. Opositores e defen-
sores concordam neste ponto: o 
processo deve demorar. O projeto 
ainda deve passar por outras três 
comissões antes de ir a plenário 
e ao Senado. Entre seus princi-
pais pontos estão a proibição de 
qualquer tipo de publicidade e 
de comunicação mercadológica 
dirigida ao público infantil, em 
qualquer horário e mídia, seja ela 
de produtos ou serviços.

Reflexo nos negócios
Representantes da indústria 

ligada ao universo infantil e 
adolescente acreditam que a 
aprovação do PL poderá acar-
retar o fechamento de fábricas 
e a demissão de funcionários 
em decorrência da diminuição 
das vendas. Já profissionais do 
mercado publicitário consideram 
o possível banimento da publi-
cidade infantil um atentado à li-
berdade de expressão comercial 
e acreditam que o fim desse tipo 
de propaganda não permitirá 
que o público se informe sobre 
novos produtos, além de invia-
bilizar a programação infantil 
nas TVs e a operação de canais 
focados nesse target.

“Enquanto a crise econômica 
assola o mundo, o Legislativo, 
em vez de procurar soluções, 
quer coibir a publicidade infantil. 
Essa é uma lei espúria que irá 
obrigar a indústria a reduzir a 
produção e os postos de traba-
lho. Nem embalagens coloridas 
poderemos ter. Vamos nos blin-
dar; não podemos deixar isso 
acontecer”, diz Sebastião Bonfá, 
presidente da Abral.

Segundo Isabella Henriques, 
coordenadora geral do Projeto 
Criança e Consumo, do Instituto 
Alana, uma das defensoras do 
PL, o projeto não luta contra 
nenhuma classe empresarial ou 
segmento econômico, mas con-
tra o consumismo na infância e 
na adolescência. “Esse assunto 
está na agenda mundial e é im-

As restrições à publicidade 
voltada para crianças ou que se 
utilize de crianças vêm sendo 
tratadas em várias frentes dentro 
da Câmara dos Deputados e do 
Senado. Apesar do apoio ao tema, 
poucas matérias estão em discus-
são, porém todas são amplas e 
garantem regras mais rígidas para 
essas peças. Na Câmara, estima-se 
que apenas três projetos tratando 
disso estejam tramitando, sendo 
que um deles foi apresentado 
na semana passada e prevê a 
ampliação da pena prevista em 
caso de divulgação de publicidade 
enganosa ou abusiva, voltada para 
crianças. No Senado, um projeto 
estabelece a proibição do uso 
de crianças em propagandas. As 

Indústria em xeque no Congresso

demais regulamentam a forma 
como essas campanhas devem ser 
conduzidas.

Paralelo a essas propostas de 
lei, o governo federal discute a re-
gulamentação da publicidade de 
alimentos. O assunto não trata di-
retamente de ações voltadas para 
crianças, porém prevê normas 
para produtos que muitas vezes 
são consumidos por crianças. 
Segundo a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), res-
ponsável pela regulamentação, 
a idéia a partir dessas regras é 
criar parâmetros mais rígidos que 
resultem na redução de açúcar, 
sal e gordura principalmente por 
crianças e adolescentes.

Alexandra Bicca, de Brasília

possível falar de consumo desen-
freado sem falar de publicidade 
e comunicação mercadológica. A 
publicidade não é a causadora,  
mas influencia, é um fator im-
portante. O projeto não fala em 
destruir o segmento. Proíbe a 
comunicação para o público 
infantil, mas a indústria pode 
o fazer, sim, para os adultos”, 
pondera Isabella.

Posição do setor
Na opinião de Synésio Batista 

da Costa, presidente da Associa-
ção Brasileira de Fabricantes de 
Brinquedos (Abrinq), este é mais 
um exemplo de projeto exótico 
no Congresso brasileiro. “Lá 
existem três projetos para mudar 
a correnteza de rios e sete para 
dessalgar a água do mar brasilei-
ro. O projeto não vai passar, mas 
tem um rito, isso vai demorar. 
CNI, Abert, Abrinq e mais algu-
mas entidades estão capitanean-
do esse processo. Agora a Abral 
vai se juntar ao grupo”, destaca, 
lembrando que a próxima reunião 
dessa equipe será em fevereiro do 
próximo ano.

“A questão é o cerceamento. O 
brinquedo virou a Geni do mercado, 
e na verdade ele é importante para 
o desenvolvimento das crianças. 
Perguntamos para crianças de 6 a 8 
anos o que elas queriam receber, e 
12% queriam um telefone. Nossos 
grandes concorrentes são tênis, 
iPods e aparelhos multimídia”, diz 
Ricardo Sayon, presidente da rede 
de lojas Ri Happy.

Para José Eduardo Severo 
Martins, presidente da Panini 
Brasil, o mais incrível é que um 
PL apresentado há oito anos, 
com vários itens que ferem a 
Constituição e que pode causar 
caos social, corre o risco de ser 
aprovado. “Já temos institutos 
que controlam os produtos, 
como a Abrinq, o Inmetro (Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial) e o Conar (Conse-
lho de Auto-Regulamentação 
Publicitária)”, pontua.

“O Instituto Alana está enca-
beçando esse processo, achando 
que a indústria faz mal para a 
criança. Quase todos do setor 
têm filhos e querem um bom 
futuro para eles. O que falta, 
talvez, é algum tipo de infor-
mação para certas camadas de 
pais”, aponta Monica de Sousa, 
diretora comercial da Mauricio 
de Sousa Produções. Na opinião 
de Cecília Manara, advogada 
especialista em propriedade 
intelectual, convidada pela Abral 
para discutir o tema, o PL vai 
contra a Constituição.

“Quando o texto rechaça o 
marketing, abala as vendas. As 
empresas vendem menos, e isso 
desestabiliza o mercado, o que vai 
contra o artigo 170 da Constitui-
ção Federal. O desemprego será 
um fato, e isso vai de encontro à 
manutenção da ordem social. O 
artigo 1.634 do Código Civil diz que 
é direito e dever dos pais a criação 
dos filhos, e o PL tira esse poder, 
esvazia a norma por completo. Não 
se pode legislar sobre publicidade 
fora das áreas previstas: bebidas 
alcoólicas, medicamentos, tabaco 
e agrotóxicos”, afirma.

Isabella, no entanto, tem 
outro ponto de vista. Para ela, a 
proposta é, sim, constitucional. 
“Não fomos chamados para o 
evento, foi uma pena não ter 
tido a oportunidade de expor o 
nosso lado. O processo já teve 
várias audiências públicas, com 
presença do Conar e da Abrinq, 
inclusive. A publicidade para 
criança já é proibida. Sobre o 
fim do setor, é importante se 
atentar para a indústria de países 
capitalistas nos quais existem 
restrições à publicidade, como 
no Reino Unido, e o segmento é 
forte”, finaliza.
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Sebastião Bonfá, presidente da Associação Brasileira de Licenciamento (Abral): “Nem embalagens coloridas poderemos ter” 
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