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Com aumento das restrições, empresas buscam novas saídas 
 
O cerco à publicidade dirigida ao público infanto-juvenil se intensifica. Há vários processos no 
Ministério Público, abertos com base em denúncias de ONGs que lutam pelo aumento das 
restrições a esses anúncios. Do lado das agências e anunciantes, a atuação do Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) acabou levando à suspensão de pelo 
menos uma dezena de comerciais. Diante desse cenário, resta às empresas buscar saídas para 
passar suas mensagens. 
 
Esse quadro não está restrito ao Brasil, e tornou-se um desafio para empresas em todo o 
mundo. A alternativa mais comum tem sido a de dirigir a propaganda aos pais. Foi o que fez a 
Kellogg?s, em grande estilo, este ano, para divulgar o cereal Sucrilhos. O anúncio estreou no 
mais caro intervalo comercial da televisão mundial, o da final do campeonato de futebol 
americano - o Super Bowl. Ali, 30 segundos custam US$ 3 milhões. A mensagem convidava os 
pais a mobilizarem vizinhos em projetos de revitalização de parquinhos que seriam 
patrocinados pela marca. 
 
"A mecânica é simples, as pessoas envolvem a comunidade e a marca investe na reconstrução 
dos mais votados", diz a consultora de propaganda Paula Rizzo, dona da empresa e*ideias. "A 
ação mostra que a empresa não só entendeu as novas regras, como foi além e criou uma ação 
simpática." 
 
A solução desperta o olhar das entidades em defesa dos pequenos consumidores. No Brasil, a 
Kellogg?s passa por inquérito do Ministério Público, acusada de utilizar apelos imperativos e 
personagens lúdicos para chamar a atenção de crianças com menos de 12 anos. A empresa se 
defende dizendo que não faz propaganda para menores. 
 
Apesar de ter saído à frente da concorrência na iniciativa de não dirigir publicidade para 
crianças, a indústria de alimentos Kraft Foods enfrenta problema similar com denúncia do 
Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, em andamento no Ministério Público. Nela, se 
questiona o fato de a companhia fazer comerciais para adultos com apelos do universo infantil. 
"O Alana tem posição muito radical", queixa-se Fabio Acerdi, diretor de Assuntos Corporativos 
da empresa. 
 
"O problema é que as empresas veem as crianças como promotoras de vendas", diz Isabella 
Henriques, advogada do Alana. "No caso da Kraft, o anúncio da linha Trakinas (biscoitos) é 
feito com animação, e estudos mostram que a criança não sabe distinguir o que é conteúdo do 
que é propaganda." Para Isabella, a questão essencial hoje reside no excesso de horas de 
exposição desse público à televisão. No Brasil, as crianças ficam em média cinco horas por dia 
em frente à TV. 
 
O resultado mais evidente dessa rotina, segundo pesquisa da TNS InterScience feita com mais 
de 1,2 mil mães de crianças entre três e nove anos, é a influência dos anúncios. A pesquisa 
aponta, com 83% das respostas da mães, que a publicidade é o principal fator para que seus 
filhos peçam uma determinada marca ou produto. 
 
A empresária Ana Rocha, mãe de Bruno, 7 anos, e Maria Clara, 4, concorda com os efeitos 
noviços do excesso de anúncios na TV, mas acha que a atual sociedade está viciada na 
mensagem do "compre". Márcio Franzoli, piloto da Korea Airlines e pai das crianças, acha que 
saída está nos pais monitorarem o tempo de televisão. 
 
Executivos da indústria lembram que é responsabilidade dos pais educar seus filhos para o 
consumo. "Nas nossas lojas, as crianças entram pelas mãos dos pais e são eles que vão 
aprovar as escolhas que elas vão fazer", diz o vice-presidente de marketing da rede de 
lanchonetes McDonald?s , Mauro Multedo. 
 



Nas redes de fast food há a atração dos brinquedos distribuídos com determinados lanches, o 
que alguns condenam. Na semana passada, o Ministério Público recomendou às redes 
McDonald?s, Burger King e Bob?s que suspendessem a iniciativa. Multedo defende a ação 
dizendo que é similar a levar a criança ao parque e comprar algodão doce ou pipoca.  
 
"Há uma leitura xiita das coisas", considera o diretor de marketing da Brinquedos Estrela, Aires 
Leal Fernandes. "Temos o direito de divulgar os brinquedos que ajudem as crianças a se 
desenvolveram", acrescenta.  
 
A publicitária Paula Rizzo, mãe de um bebê de nove meses, acredita que as empresas vão sair 
das mídias tradicionais por conta das restrições e aumentar investimentos nos pontos-de-
venda. "Basta ver o sucesso de espaços para a experiência de marca, como a loja de bonecas 
American Girl Places, nos Estados Unidos, ou a Casa da Barbie, na Argentina", diz.  
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 mar. 2009, Economia & Negócios, p. B12. 


