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Mamãe, eu quero
Alarmado com acontecimentos recentes envolvendo a publicidade infantil, mercado defende
fortalecimento da autorregulamentação em detrimento da aprovação de legislação proibitiva.

A
ssunto recorrente na
mídia nos últimos
meses, a publicidade
destinada a promover
a venda de produtos

infantis também tem sido tema
constante na pauta de anunciantes,
publicitários, emissoras,
organizações não-governamentais e
entidades regulatórias. Em pouco
tempo, uma sucessão de
acontecimentos envolvendo a relação
entre criança e consumo mantém o
mercado em alerta e fomenta o
debate sobre a questão.

Em julho do ano passado, foi
aprovado na Comissão de Defesa
do Consumidor o Projeto de Lei n°
5.921/01, que propõe a proibição
de publicidade destinada a
promover a venda de produtos

infantis com mensagem voltada às
crianças. O texto do projeto de lei
sugere, entre outras medidas, o
banimento de publicidade de produtos
ou serviços dirigidos às crianças em
qualquer mídia, dos merchandisings
durante programas de entretenimento
voltados à criança e ao adolescente e da
utilização de personagens e
apresentadores de programas infantis,
inclusive desenhos animados, bonecos e
similares nos comerciais. Após cinco
meses de intensa tramitação,
o PL foi direcionado
à Comissão de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio e,
agora, aguarda a convocação
de uma audiência pública.
Logo na primeira semana
de 2009, a Fundação Padre

"O receio é que este movimento seja radical, e a história
mostra que o radicalismo não é positivo."

Rafael Davini, da Turner

Anchieta cumpriu o que já vinha
prometendo desde 2008 e
eliminou a publicidade de
consumo infantil da programação
da TV Cultura e da TV Rá Tim
Bum, canal pago da FPA. Também
em janeiro, houve sinalização de
mudança por parte dos
anunciantes: a Nestlé, signatária
de um compromisso internacional
(EU-Pledge) para a indústria
alimentícia, anunciou a adoção de
regras mais rígidas para a
comunicação dirigida ao público
infantil, eliminando comerciais e
ações de marketing para o target
de zero a seis anos,
redirecionando a mensagem aos
pais, e enfatizando dietas
saudáveis quando o público é de
mais de seis anos.

A questão é polêmica porque
carrega aspectos éticos e econômicos
ao mesmo tempo, uma vez que o
controle rígido da comunicação
voltada para este público pode afetar
modelos de negócio consagrados. "O
receio é que este movimento seja
radical, e a história mostra que o
radicalismo não é positivo. O
banimento é radical", diz Rafael

Davini, vice-presidente
de vendas publicitárias
e marketing da Turner,
programadora do canal
infantil Cartoon
Network. Segundo o
executivo, o canal tem
como balizador para a
publicidade infantil o
artigo 37 do Conar
(Conselho Nacional de
Autorregulamentação
Publicitária), que
estabelece diretrizes



para a comunicação feita
às crianças e jovens,
proibindo anúncio de
apelo imperativo de
consumo dirigido
diretamente à criança,
que provoquem situações
de constrangimento aos
pais e responsáveis e
utilizem pressões
psicológica ou violência
que sejam capazes de
infundir medo, entre
outros aspectos. "É uma força de lei
sem ser lei. Há caminhos para seguir
sem necessidade de banimento.
Temos nos apoiado no Conar
inclusive para os nossos promos e
acatamos todas as decisões dele",
justifica, defendendo o fortalecimento
da entidade regulatória em
detrimento da aprovação de uma
legislação proibitiva. Ele exemplifica
com as medidas regulatórias para o
segmento de cerveja: "A sociedade
começou a se incomodar com o
conteúdo dos comerciais de
cerveja e surgiram as normas
regulatórias do Conar. Hoje, uma
marca vigia a outra e denuncia
quando algo não está de acordo.
É uma conduta mais adulta".

Para Davini, a discussão sobre a
publicidade infantil ainda é muito
unilateral e tende a apresentar à
sociedade os fabricantes, o mercado
publicitário e os exibidores dos
comercias como vilões. "As empresas
de alimentos estão empenhadas em
fazer produtos mais saudáveis,
com menos sal, livres de gordura
trans. Não poderão levar estas
novidades às crianças? Elas
ficarão sem informação para a
negociação e conhecimento das
novidades. Isso faz parte da vida.
Que tipo de geração estamos
querendo criar?", questiona.

"Eles [anunciantes da
indústria de alimentos]
estão abrindo mão da
velocidade na
comunicação e dispondo
de mais verba para a
mídia, já que anunciarão
para targets adultos em
horário nobre"

Henrique Casciato, do SBT

Davini afirma que a programadora
ainda não avaliou os impactos econômicos
que as proibições podem causar. Hoje,
35% da receita do Cartoon vem da
publicidade e 55% da venda de
assinaturas. "É óbvio que vai
comprometer os negócios. É uma receita
importante para investimentos em
programação e também no site, que é
extensão do canal. Vamos seguir o que
for regulado e temos esperança de haja
uma boa negociação para a
publicidade", observa.

Fátima Zagari, vice-presidente de
vendas publicitárias da Viacom no Brasil,
também segue a autorregulamentação.
"Nós nos preocupamos com o que
oferecemos, temos os nossos critérios e
seguimos recomendações do Conar, da
Anvisa. Todo mundo está se
movimentando, os próprios
anunciantes estão mais engajados,
buscando uma diretriz ética para todo
mundo", diz Fátima, destacando que no
Nickelodeon, canal infanto-juvenil da
programadora, há espaço no conteúdo
editorial para a conscientização sobre o
consumo e sustentabilidade.

Novos modelos
Entre 2005 e 2006, o

Nickelodeon exibiu durante a
programação a série de
vinhetas "Vitaminix", cuja
proposta era ensinar às

"Cuidados com essa comunicação têm que ser
tomados e acredito que temos condições de fazer isso

com autorregulamentação, com a fiscalização da
sociedade e da concorrência"

Duda Hernandez, da McCann Erickson

crianças os benefícios dos alimentos
e a importância de ter uma
alimentação saudável. No ano
passado, estreou outra série de
vinhetas no canal, "Verdito", criada
em parceria com a Unicef. O
personagem que dá nome à atração
encoraja as crianças a introduzir
hábitos positivos no dia a dia como
cuidar da natureza e do meio
ambiente, respeitar a diferença entre
as pessoas, alimentar-se bem e
manter-se ativo. "É uma parceria,
mas não existe um acordo
comercial", explica a executiva.

Já a FPA busca anunciantes para
patrocinar os programetes
educativos para o público infantil
que devem substituir os comerciais
eliminados da programação.
Segundo Cícero Feltrin, diretor de
marketing da FPA, os anúncios
abolidos representavam 20% da
publicidade e 2% da receita da
fundação. "É importante manter a
captação de recursos. Estou bem
otimista com esta nova estratégia.
Acredito que a tendência é superar
os valores arrecadados", diz.

Entre os parceiros para este
novo modelo de comunicação com
o público infantil da FPA estão a
Porto Seguro, o Sesi e a Associação
Brasileira da Indústria Química
(Abiquim). O departamento de
desenvolvimento de novos projetos,
associado ao marketing e captação
de recursos, procura anunciante
para patrocinar um projeto de
alimentação saudável. Os
programetes dos projetos

patrocinados podem
ser produzidos pelas
equipes da TV Cultura
e TV Rá Tim Bum ou
por produtores
independentes.
"Existem empresas
muito receptivas aos
projetos, que tratam o
tema com
responsabilidade
por uma questão de
vocação, não de
oportunismo",
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ressalta Feltrin.
Emissora comercial,

com perfil diferente da
TV Cultura, o SBT
também tem investido
no setor de novos
negócios e estudado
novos formatos de
publicidade e
parcerias, como
informa o diretor
comercial do canal,
Henrique Casciato.
Atualmente, os programas infantis
da emissora ("Bom Dia e Cia.",
"Sábado Animado" e "Domingo
Animado") são abertos para
merchandising, licenciamento e
patrocínio. Os critérios, segundo
Casciato, são baseados em
"transparência, resultado e
propaganda verdadeira e sadia".

O executivo elogia os cuidados da
indústria alimentícia com a
comunicação infantil e acredita que
não haverá prejuízo para a emissora
com esta nova conduta dos
anunciantes. "Eles estão abrindo
mão da velocidade na comunicação e
dispondo de mais verba para a
mídia, já que anunciarão para

"Se um alimento faz mal, um brinquedo pode ferir ou um
game estimula maus hábitos,o que deve ser proibida é a
produção destes produtos. Proibir apenas sua divulgação é
assumir que não há controle sobre o que se produz. Setores
sérios podem ser injustamente penalizados"

Sérgio Lopes, da Conteúdos Diversos

targets adultos em horário
nobre. A indústria de
alimentos é uma parte do
resultado financeiro dos
programas infantis e como o

número de breaks é limitado, os espaços
certamente serão ocupados por outros
segmentos como os calçadistas, vestuário,
higiene. Esperamos que tenham o mesmo
cuidado com o conteúdo do comercial".

Duda Hernandez, diretor de criação
da McCann Erickson, agência que tem a
conta de alguns produtos da Nestlé nos
segmentos lácteos, cafés e cereais, alguns
deles voltados para o público infantil,
também acredita que esta nova conduta
não trará prejuízos a nenhuma parte,
apenas reorientação. Segundo Hernandez,
a agência, já bastante criteriosa com a
elaboração das campanhas para o público
infantil, está pronta para atender a estas
novas demandas e trabalhar com novos
formatos e anunciantes de outros

segmentos de mercado devem fazer
reformulações na maneira de se
comunicar com as crianças.
"Os temas aparecem à medida que
os problemas se agravam.
A obesidade infantil é muito
discutida e a iniciativa parte da
indústria alimentícia, como atitude
respeitosa ao consumidor",
destaca o publicitário.

Para Hernandez, esta
movimentação de
autorregulamentacão é sinal de
maturidade do mercado e suficiente
para garantir a ética na publicidade
destinada às crianças. "Cuidados
com essa comunicação têm que ser
tomados e acredito que temos
condições de fazer
isso com autorregulamentacão, com
a fiscalização da sociedade e da
concorrência. O projeto de lei é
restritivo, e tudo que é muito

CONTRAPONTOS

O Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que
desenvolve trabalhos relacionados à defesa dos direitos da
criança, tem participado dos debates sobre publicidade voltada
ao público infantil por meio do Projeto Criança e Consumo,
defendendo a aprovação do PL 5.921/01, que propõe restrições
à propaganda voltada a promover a venda de produtos para
este público e redirecionamento da mensagem publicitária aos
pais. "O controle da publicidade pelo poder público sempre
será imprescindível", diz Isabella Henriques, coordenadora do
Projeto Criança e Consumo. Segundo ela, o projeto se posiciona
a favor de iniciativas como a da Nestlé, que apresentou
recentemente novas diretrizes para a comunicação feita ao
público infantil, mas faz ressalvas, julgando-as insuficientes
assim como a autorregulamentacão do Conar (Conselho
Nacional de Autorregulamentacão Publicitária). "É natural que
o mercado reaja e busque alternativas para frear iniciativas
mais severas por parte do Estado. É preciso estarmos atentos
a esses movimentos. Por exemplo, em 2007, 11 empresas do
setor alimentício assinaram um acordo nos EUA restringindo
publicidade para crianças. Outro acordo foi assinado na
Europa, do qual a Nestlé é signatária. Só agora, no início de
2009, uma dessas empresas anunciou que adotaria as mesmas
medidas no Brasil. A maioria apresenta duplo padrão de
conduta e estabelece diferenças entre crianças brasileiras,
americanas, européias, asiáticas. Os prejuízos da comunicação

mercadológica dirigida a elas são os mesmos em qualquer
lugar do mundo", esclarece.

Para ela, o assunto, embora envolva interesses econômicos,
tem que ser tratado pela perspectiva ética acima de tudo e
compara a questão às discussões sobre propaganda de cigarro.
"Quando se falou na proibição de publicidade de cigarro, o
mercado questionou como ficariam as questões financeiras com
as novas regras. Mas o fumo era, acima de tudo, um assunto
de saúde pública. Hoje não há campanhas de cigarro por aí.
Com relação à publicidade dirigida a críanças o princípio é o
mesmo, com a grande diferença que ainda há opção de
anunciar para os pais. Portanto, o impacto não seria suficiente
para abalar a economia. É preciso apenas repensar o foco das
campanhas", opina.

Edney Narchi, diretor executivo do Conar, diz que a
entidade reconhece a importância da questão. "O PL é
horroroso, desconhece as peculiaridades da comunicação e da
economia. De qualquer maneira, temos a humildade de
reconhecer que se o assunto chega a virar um projeto de lei é
porque há setores da sociedade preocupados com o tema",
afirma, acrescentando que o a entidade já atua e deve
continuar atuando na fiscalização deste tipo de comercial,
tratando o assunto com mais ênfase. "A tendência é uma
interpretação mais rigorosa dos dispositivos do artigo 37 agora
que o assunto está em alta".



restritivo leva à censura. Mas
é um tema polêmico, bastante
discutido e isso indica que pode virar
lei", opina.

Licenciamento
Um setor incomodado com a

possibilidade de aprovação de
transformação do PL 5.921/01 em
legislação é o de licenciamento. A
Abral (Associação Brasileira de
Licenciamento) prepara uma carta
para enviar em março aos
presidentes da Câmera dos
Deputados e do Senado. "O mundo
vai voltar a ser branco e preto?",
indaga Sebastião Bonfá, presidente
da entidade. "Estamos procurando
combater e mostrar que este
projeto de lei não tem nenhum
sentido. Vamos levantar os
impactos econômicos". Para Bonfá,
o banimento de comerciais
destinados à promoção de vendas
de produto infantil pode
prejudicar o setor, já que uma boa
parte dos licenciamentos é de
personagens criados para o
público infanto-juvenil.

"Para mim, esta discussão deve
dar um passo atrás e questionar os
produtos que são anunciados. Se
um alimento faz mal, um brinquedo
pode ferir ou um game estimula
maus hábitos, o que deve ser

"Todo o mundo está se
movimentando, os

próprios anunciantes
estão mais engajados,
buscando uma diretriz

ética para todos"

Fátima Zagari, da Viacom

proibida é a produção destes
produtos. Proibir apenas sua
divulgação é assumir que não
há controle sobre o que se
produz. Setores sérios podem ser
injustamente penalizados", afirma Sérgio
Lopes, sócio-fundador da Conteúdos
Diversos, agência cujo foco é o
desenvolvimento de negócios para
projetos de entretenimento. Sua agência
cuidou da arquitetura de negócios do
"Sapo Xulé", série de animação

raciocínios, sentimentos
e podem usá-los
como modelo e
comportamento.
Porque não se atrelar a
produtos que ela possa
levar para o
seu universo?
A comunicação dos
produtos só para os pais
quebra uma coisa que é
o desejo da criança.
Existe uma estrutura de

comércio que atende à demanda
deles. Não é exploração
infantil", observa.

Lopes destaca que o licenciamento
é um mecanismo importante de
geração de receitas para que
produtores possam investir em novas
produções de qualidade e deve ser

O SETOR DE LICENCIAMENTO TAMBÉM PREVÊ PREJUÍZOS
COM O BANIMENTO DA PUBLICIDADE INFANTIL

produzida pela Cinema Animadores e
exibida pela Rede TV!. A atração tem um
boneco de vinil licenciado para a Ri
Happy, livros com DVD para a Editora
Callis e está desenvolvendo com a
Lolypop uma coleção de meias. O plano é
fechar 30 licenciamentos ao longo do
ano. "A busca é pela mensagem positiva.
O desenho fala com a criança e, através
dos personagens, elas desenvolvem

valorizado, especialmente no caso da
animação, que vem recebendo
incentivos nos últimos tempos, com
programas governamentais e criação
de um Funcine setorial. "Os
investidores do Funcine, por exemplo,
querem retorno financeiro. O
licenciamento é um caminho.
Qualquer máquina de produção
precisa fechar a conta", pondera.
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