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O Ministério Público de São Paulo acatou representação do Projeto Criança e Consumo do 
Instituto Alana e da Pro Teste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e instaurou 
inquérito civil para apurar possíveis violações de regras impostas à publicidade dirigida ao 
público infantil pelas marcas Kellogg's e Nestlé na comunicação de seus cereais matinais. 
 
O inquérito refere-se ao conjunto de práticas de marketing dos produtos Nescau, Snow 
Flakes, Estrelitas e Crunch (da Nestlé); Sucrilhos, Choco Krispis, Froot Loops, Chokos e 
Honey Nutos (da Kellog's). 
 
De acordo com Paulo Sérgio Cornacchioni, 6° Promotor de Justiça do Consumidor, as marcas 
estariam fazendo publicidade voltada diretamente para crianças,  o  que  ele  considera uma 
prática ilegal e  abusiva. 
 
Kellogg's e Nestlé estariam utilizando apelos imperativos de consumo, personagens lúdicos 
em suas embalagens e ofertando brinquedos junto com a compra (venda casada). 
 
O inquérito também diz que as características nutricionais dos cereais matinais não 
correspondem a um alimento nutritivo e saudável para o público infantil, como mostram as 
campanhas, e afirma que as estratégias de marketing acabariam estimulando o consumo 
excessivo, contribuindo para a obesidade infantil. 
 
CONFUSÃO 
 
De acordo com Isabella Henriques, coordenadora geral do Projeto Criança e Consumo, a 
estratégia das marcas confunde o momento da refeição com o momento de brincar. 
 
"As marcas atingem diretamente crianças que não conseguem se defender desse tipo de 
apelo. Quando eles colocam brindes colecionáveis, a criança vai querer comprar. Muitas 
vezes, para fazer a coleção, serão compradas várias caixas, o que também estimula o 
consumo excessivo. Não estou entrando na discussão sobre a qualidade do alimento, mas o 
consumo excessivo de um produto rico em açúcar leva ao crescimento da obesidade infantil. 
Daí a necessidade de o Ministério Público entrar na questão. A criança com tendência a ser 



um adulto obeso, com vários problemas de saúde, vai gerar um gasto público que será pago 
por todos nós", explicou. 
 
Em comunicado, a Kellogg's afirmou que não se utiliza de publicidade enganosa ou abusiva 
dirigida ao público infantil e diz ainda que tem como premissa estimular a prática de 
atividades físicas e convívio social. "A Kellogg's gostaria de frisar que tem como política 
trabalhar de acordo com as normas e leis de todos os mercados nos quais atua. No Brasil, 
segue as determinações da Anvisa de forma a assegurar que todos os produtos estejam de 
acordo com as regulamentações atuais e aplicáveis". 
 
A empresa disse também que não faz publicidade direcionada para crianças com menos de 
seis anos. 
 
A Nestlé "esclarece que passou a adotar, em janeiro de 2009, diretrizes ainda mais rígidas 
para a publicidade voltada ao público infantil e, alinhada ao grupo mundialmente, não dirige 
nenhum tipo de comunicação ou atividade de marketing a crianças abaixo de seis anos". 
 
Sobre informações nutricionais nas embalagens, a Nestlé declarou que cumpre a Resolução 
RDC nº 360/2003 para Rotulagem Nutricional Obrigatória, que determina, no item 3.4.4.2, a 
utilização da declaração de percentuais de valores diários de referência com base em 2.000 
kcal e IDR para vitaminas e minerais. 
 
No entanto, apesar de considerar um avanço, Isabella disse que a atitude de não comunicar 
para crianças menores de seis anos não é suficiente. "Consideramos que o fato de dirigirem a 
publicidade a maiores de seis anos ainda é ilegal. A nossa legislação diz que criança é um 
indivíduo que tem até 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz diferenciação 
entre crianças de seis e 12 anos, porque ambas ainda não conseguem avaliar o fator 
persuasivo da publicidade", conclui Isabella. 
 
Para a coordenadora do Criança e Consumo, existe uma linha muito tênue. "Provavelmente o 
comercial direcionado a crianças de sete anos vai afetar a de cinco. A propaganda está nos 
horários de programação infantil nas TVs, nos sites das marcas, e nas embalagens, que 
atingem esse público com brinquedos, desenhos e jogos. No entanto, as informações 
nutricionais das duas referem-se a uma dieta de 2 mil calorias, que é a dieta de um adulto", 
concluiu. 
 
A discussão freqüente sobre a legalidade ou ilegalidade da publicidade infantil pode ser 
encerrada caso o Projeto de Lei 5921/01, que quer proibir totalmente a publicidade infantil 
voltada para o público de até 12 anos, seja aprovado. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 fev. 2009, p. 7.   
 
 
 
 


