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Não é preciso trabalhar com 
publicidade para notar que se 
intensificou a cruzada contra 
a comunicação direcionada ao 
público infantil. Do início do 
ano para cá, Kelloggs, Nestlé e 
até os gibis da Turma da Mônica 
foram denunciados ao Ministério 
Público (MP) de São Paulo. O 
Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária 
(Conar) sugeriu a sustação de 
um comercial de refrigerante da 
Schincariol. McDonald’s, Burger 
King e Bob’s receberam notifica-
ção do MP Federal para suspen-
der a venda de brinquedos. Para 
completar, na semana passada, 
Ana Paula Dutra Massera, da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), em evento 
realizado em São Paulo, indicou 
que, no segundo semestre, a 
publicidade de alimentos e be-
bidas deve virar tema de uma 
nova audiência pública e ser 
regulamentada. 

Por trás de todas essas ações 
e da mesa-redonda em que a 
representante da Anvisa esteve 
presente há um nome em co-
mum: o Projeto Criança e Consu-
mo, do Instituto Alana. O grupo 
que traz tanta dor de cabeça a 
anunciantes, agências e veículos 
é formado por 12 pessoas e tem 
quartel-general instalado no 
Brooklin Novo, um dos centros 
nevrálgicos dos negócios em São 
Paulo. Trata-se de uma equipe 
multidisciplinar que conta com 
profissionais de direito, web, 
psicologia, ciências sociais e um 
publicitário (o consultor externo 
Carlos André Migliorini), além 

De onde vem o tiro
O que faz e quem guia o Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, 
que trava uma batalha contra a propaganda infantil
Paula Ganem

de quatro estagiários. À frente 
deles, como coordenadora geral 
do projeto, está a advogada Isa-
bella Henriques, de 34 anos. 

Todo mês, Isabella e sua 
equipe recebem uma média de 
20 queixas da sociedade. Sele-
cionam as abalizadas e, segundo 
ela, na maioria das vezes, tentam 
entrar em contato com as empre-
sas em questão antes de recorrer 
ao poder público com uma de-
núncia formal. “Não somos um 
projeto criado para brigar com 
o mercado publicitário, estamos 
abertos a conversar com todo 
mundo”, diz a advogada. 

Representantes dos que apa-
recem na mira do instituto, po-
rém, não vêem de forma tão afável 
a sua atuação. “Toda organização, 
governamental ou não, tem o di-
reito de defender seus pontos de 
vista, isso é saudável. Mas o alvo 
do Alana parece ser sempre con-
flituoso. Não acho que tratar essa 
questão no rigor da promotoria 
pública seja o melhor caminho”, 
diz Synésio Batista, presidente da 
Associação Brasileira dos Fabri-

cantes de Brinquedos (Abrinq). 
“É desagradável (para uma 
empresa) não saber de nada e de 
repente ter um promotor na sua 
jugular”, completa.

Dalton Pastore, presidente 
da Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade (Abap), 
também deixa transparecer sua 
apreensão com relação ao assun-

to. “A Abap tem acompanhado 
a questão, está preocupada e 
vai se manifestar no momento 
oportuno”, disse ao Meio & 
Mensagem por meio de sua 
assessoria de imprensa. 

Pantanal
As acusações de que a linha 

dura da ONG às vezes passa 
dos limites são rebatidas com 
veemência por Isabella. “Tem 
gente que diz que somos xiitas, 
mas nossas ações são funda-
mentadas em anseios da socie-
dade”, afirma, antes de fazer 
uma ressalva: “Não negociamos 
com os direitos da infância. Não 
vamos capitular”.

Formada em Direito pela PUC 
de São Paulo, Isabella fez mestra-
do na mesma universidade, onde 
desenvolveu uma tese — que 
depois virou livro — sobre publici-
dade abusiva dirigida à criança. 

Foi por meio desse trabalho 
que Ana Lucia de Mattos Barretto 
Villela, presidente do Instituto 
Alana, se interessou em conhecê-
la e a convidou para comandar o 
Criança e Consumo. Uma das her-
deiras da holding Itaúsa, a educa-
dora Ana Lucia fundou o instituto 
em 1994 a fim de contribuir com 
a população do Jardim Pantanal, 
comunidade carente no bairro de 
São Miguel Paulista, zona leste de 
São Paulo, e um dos pontos com 
menor índice de desenvolvimento 
humano da cidade.

Neste ano, a ONG tem 1.710 
pessoas matriculadas, fora as 
que utilizam esporadicamente os 
seus serviços, como a biblioteca 
ou o núcleo de assistência social. 
O orçamento anual gira em torno 
de R$ 3 milhões, incluindo aí o 
Criança e Consumo, que faz uso 
de pouco dinheiro. 

De acordo com o vice-presi-
dente do instituto e produtor do 
documentário Criança, a Alma 
do Negócio, Marcos Nisti, todos 
os profissionais que trabalham 
para o Alana são remunerados, 
excluindo-se apenas a diretoria e 
o conselho consultivo. “O finan-
ciamento vem de pessoas físicas, 
voluntárias”, conta.

O estopim para o lançamento 
do projeto Criança e Consumo 
foi um fato que ocorreu no pró-
prio Jardim Pantanal, em 2005. 
Um dia, uma criança chegou à 
sede do instituto machucada e 
os profissionais da ONG procu-
raram saber o porquê. Desco-
briram que ela havia pedido um 
brinquedo à mãe, que se esfor-
çou para comprá-lo, e depois de 
dois dias a criança já não queria 
mais saber dele. 

A conseqüência estava ali, 
diante dos olhos de Ana Lucia, 
que resolveu então discutir o im-
pacto da comunicação mercado-
lógica na formação das crianças e 
abraçou a causa. “Ela constatou 
que a questão do consumo era 
um problema tanto lá (entre a 
população carente) quanto cá 
(nas classes mais abastadas)”, 
lembra Isabella.

Constituído oficialmente 
em 2006, o Projeto Criança e 
Consumo atua em diferentes 
áreas — como na parceria 
com o setor educacional e na 
promoção de eventos — para 
debater os reflexos da indução 
exagerada ao consumo. São os 
olhos fixos que mantém sobre 
a comunicação mercadológi-
ca, porém, o que gera maior 
comoção entre consumidores 
e mídia. “A publicidade não 
é a única culpada, mas é um 
fator importante nesse senti-
do. Não é através do consumo 

Entidade questiona “exageros” da publicidade
que a criança vai ser mais feliz. 
Mais importante do que dar um 
presente é brincar com o seu 
filho”, justifica Isabella. 

A advogada reforça que as 
crianças não têm condições de 
entender a propaganda ou o seu 
poder persuasivo nem conse-
guem distinguir o que é ou não 
conteúdo comercial. “Acredita-
mos que o Conar é insuficiente 
para controlar a publicidade 
infantil. É importante que o 
poder público tome pé, fiscalize 
a legislação e tome as medidas 
cabíveis”, diz. 

Na interpretação de Isa-
bella, a lei brasileira, incluindo 
aí os artigos 36 e 37 do Código 
de Defesa do Consumidor, já 
proíbe a publicidade dirigida 
a menores de 12 anos. Ela se 
refere, por exemplo, ao fato 
de que, de acordo com o có-
digo, é considerada abusiva a 
publicidade que se aproveita 
“da deficiência de julgamento 
e experiência da criança”.

Ao recorrer à Constituição 
brasileira, segundo a qual os 
direitos da criança têm de ser 
defendidos pela sociedade, 

a família e o Estado, Isabella 
alega que cada um precisa as-
sumir o seu papel dentro desse 
cenário. Ela pondera que a in-
dústria de produtos e serviços 
para crianças não vai acabar, 
mas que a comunicação deve-
ria ser direcionada aos pais, em 
programas voltados para adul-
tos. Outra alternativa para evi-
tar que o conteúdo editorial de 
qualidade focado nesse público 
seja atingido seria o patrocínio 
aos programas infantis, sem 
apelo emocional. 

A crença que existe no 

Projeto Criança e Consumo 
é de que os publicitários não 
querem violar a infância, 
mas muitas vezes não pa-
ram para pensar que há um 
problema na sua campanha. 
“A questão é o exagero. O 
mercado perde a mão. Se 
não fosse uma coisa tão 
exagerada não haveria toda 
essa reação da sociedade”, 
diz Isabella. “Chegou a hora 
de as agências se posiciona-
rem. Quem se apropriar des-
sa questão vai ser simpático 
perante a sociedade.”

Isabella: “Mais importante do que dar um presente é brincar com seu filho”

A publicidade infantil no mundo

Estados Unidos 

O tempo da publicidade dirigida às crianças é limitado a 10 
minutos e 30 segundos por hora durante os fins de semana 
e a 12 minutos por hora nos dias de semana. É vetado o 
merchandising testemunhal.

Canadá

Há uma série de normas que restringem a publicidade para 
crianças. Em programas infantis, por exemplo, é vetada 
a propaganda de produtos não destinados às crianças. 
Na província de Quebec não pode haver publicidade para 
menores de 13 anos.

Suécia e Noruega Proibida a publicidade para menores de 12 anos.

Inglaterra
É proibido: usar mascotes em publicidade de alimentos, fazer 
publicidade que ofereça produtos ou serviços via telefone, 
correio, internet e celular, entre outras restrições.
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