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ufórica, Isabela, de 3 anos, corre entre as prateleiras de brinquedos

entando pegar tudo ao mesmo tempo. Em questão de minutos,

scolhe a massinha de modelar, traz a bola cor-de-rosa, fica em

lúvida entre as bonecas e anda.com a mochila combinando com

L lancheira. Thomas, de 2 anos, observa tudo. Encanta-se com

dinossauros e piratas. Anda na motoca, brinca com os bichos de pelúcia e fica

de olho nos DVDs. O comportamento de Isabela e de Thomas é repetido por

milhões de crianças no Brasil todos os dias, o que faz com que, somadas as vendas

de brinquedos e alimentos, o mercado infantil brasileiro movimente USS 50 bilhões

por ano, cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, de acordo com



estudo desenvolvido pela Faculdade de Economia,

Administração e Contabilidade da Universidade de

São Paulo (FEA/USP) em 2002. Mas nem tudo é

festa: cresce a cada dia a preocupação da sociedade

sobre o que leva as crianças a ter tanta vontade

de adquirir um novo produto. De um

lado, existe a corrente de especialistas

formada por educadores, pais,

estudiosos, políticos c ONGs que

acusam, sobretudo, a publicidade por

estimular esse desejo incessante em

consumir. De outro, entidades de

classe, advogados e publicitários

acreditam que pôr a culpa na

propaganda é uma forma simplista de

enxergar o excesso de consumo e suas conseqüências. A discussão

já chegou ao Congresso, onde um substitutivo de projeto de lei pode

chegar a proibir qualquer publicidade voltada ao público infantil.

Segundo conclusões da pesquisa Kids Power, realizada em 2007

pela TNS InterSciencc, o cenário da sociedade atual contribui para

esse novo comportamento na infância. Os arranjos familiares, a

rotina de trabalho dos pais que os impede de passar mais tempo

com os filhos e a visão de que o consumo infantil se tornou algo

normal influenciaram o comportamento das crianças. A pesquisa,

realizada com crianças da América Latina, mostra que elas têm um

grande poder de decisão durante as compras. Boa parte

das mães coloca a mão na bolsa e satisfaz as vontades

delas como compensação por não estar o tempo todo

com os filhos. De acordo com a pesquisa, o percentual de

mães que se sentem culpadas por não suprir a carência

afetiva dos filhos chega a 66% no países onde a pesquisa

foi feita. No Brasil, o índice chega a 71%. Em paralelo,

essas mesmas mães valorizam o fato de os pequenos

terem direitos como consumidores.

As brincadeiras de outrora ainda fazem sucesso entre os

pequenos, mas isso não os impede de terem uma infância

diferenciada. Eles têm mais contato com a tecnologia. Em

toda a America Latina, crianças entre 3 e 9 anos gastam por

semana 15 horas em televisão e ficam 7 horas na internet.

Dessa forma, a internet se firma corno um novo meio de

comunicação, embora a televisão ainda seja a principal

ferramenta para chamar a atenção dos pequenos.

As marcas também estão na ponta da língua de meninos e meninas.

O levantamento indicou que 75% das mães latinoamericanas

acreditam que a publicidade está no topo das causas pelas quais

as crianças conhecem c escolhem um produto em detrimento do

outro. Isso também foi constatado no documentário

'Criança, a alma do negócio", dirigido por

Esteia Renner, que mostra como as crianças

convivem com marcas, desejo de consumo

e um possível encolhimento da infância (ler

entrevista na página 64). "É na publicidade que os

desejos são criados", afirma Isabella Henriques.

coordenadora-geral do Projeto Criança e Consumo

do Instituto Alana. ONG cujo trabalho é conscientizar a

sociedade sobre o excesso de consumo das crianças.

Dalton Pastore, presidente da Associação Brasileira das Agências

de Publicidade (Abap), afirma que o desejo é um agente evolutivo.

"Ele já existia antes mesmo de a publicidade aparecer. Chegamos

até aqui por causa dele. A propaganda pode, sim. motivar a pessoa

a querer crescer na vida. por que não?"

Rafael Sampaio, vice-presidente executivo da Associação Brasileira

de Anunciantes (ABA), concorda com Pastore: "Banir a propaganda

não resolve a equação de melhorar a qualidade da publicidade.

Defendemos uma publicidade de caráter educativo, que ajude a

conhecer os produtos e os serviços, tanto para as crianças como

para os adultos", diz.

lsabela,3 anos, brinca no parque
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IMPASSE

O Projeto Criança e Consumo, ONGs e entidades civis são a favor

do substitutivo do projeto de lei n° 5.291, de 2001, o qual proíbe a

publicidade destinada ao público infantil, aprovado em julho do ano

passado. A proposta inicial do deputado Luiz Gados Hauly (PSDB-

PR) era de acrescentar um parágrafo ao artigo 37 do Código de

Defesa do Consumidor: "E também proibida a publicidade destinada

a promover a venda de produtos infantis, assim considerados aqueles

destinados apenas à criança". No final de 2004, a Comissão de Defesa

do Consumidor indicou a deputada federal Maria do Carmo Lara

(PT-MG) como relatora desse projeto de lei. A deputada convidou

órgãos da entidade civil, instâncias governamentais ligadas à área

de saúde e associações de classe para debater a questão e assim foi

verificada a necessidade da criação da lei especifica.

O documento reconhece que a publicidade não cria, com

exclusividade, o desejo por alguma coisa ou que é a responsável

por todo o mal do mundo. "Estamos apenas chamando a atenção

para o fato de que a publicidade dirigida a crianças e adolescentes

é um grande catalisador desse processo de querer e desejar coisas.

Infelizmente, no caso de crianças e adolescentes, que ainda não

desenvolveram uma razão crítica, é um catalisador negativo",
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Thomas, 2 anos, se encanta na loja de brinquedos

defende a relatora no projeto. Para definir o que é ser criança, o

texto usou como fonte o Estatuto da Criança c do Adolescente, leis

da Constituição Federal e Código de Defesa do Consumidor, além

do Código Brasileiro de Autorreguiamcntaçào Publicitária.
!Já temos instrumentos de regulação sem colocar em risco a

liberdade de expressão. O Conar foi criado há cerca de 30 anos para

isso. Se não tivéssemos nenhum, eu entenderia", diz Stalimir Vieira,

membro do conselho de ética da Associação Brasileira de Agências

de Publicidade (Abap), entidade que criou o Conselho Nacional de

Autorregulamentacão Publicitária, em 1978. Segundo

Carlos Thadeu, gerente de informação do Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idcc), o setor

publicitário levanta um falso debate. 'A liberdade de

expressão é inerente ao conceito de direitos humanos,

está incluída na esfera das idéias, das artes, da circulação

de informações. A liberdade, que eles tanto defendem,

está relacionada a interesses puramente comerciais, que

devem sim, passar pela regulação do Estado", salienta.

Segundo Vieira, a autorregulamcntaçào revela o que há

de melhor em uma sociedade c as bandeiras defendidas

por ONGs querem perpetuar o controle pela intervenção

pública. 'A própria sociedade deve fazer a sua avaliação,

sem a tutela do Estado", afirma. O Idec não é contra o

Gonar; apenas afirma que o poder de atuação do órgão

é insuficiente, porque não responde com a velocidade necessária. 'As

empresas pensam cm veicular comerciais em apenas sete dias, por

exemplo. Até que o Conar Come alguma iniciativa, a campanha já foi

divulgada", diz Thadeu.

Isabrlla argumenta que o fato de o Conar ser apenas porta-voz

do mercado demonstra sua própria fragilidade. "Por não fazer

parte do poder público, o Conar não pode aplicar penalidade.

Ele faz uma recomendação ao mercado, que, se estiver de acordo,

O que os publicitários dizem
Adilson Xavier, presidente da

Giovanni +Draftcb

Comunicação às crianças

"E importante se atentar a qualquer

dano que a publicidade possa causar

às crianças, assim como no caso das

bebidas alcoólicas. A comunicação é um

negócio perigoso. Quando começam

essas ondas de proteção, elas tendem a

ficar excessivas, e passa-se a radicalizar

e a generalizar, como acontece em

quase todos os movimentos. Quando a pessoa passa a ser

contra uma coisa, ela começa a ser mais contra do que deveria

ser e nesse momento não está sendo razoável. A vigilância

sobre a publicidade infantil tenta descarregar nos ombros da

comunicação um monte de coisas que não está no âmbito da

comunicação."

Lei

"Precisa ser compatível com a realidade e deve ser tão respeitada

quanto o Conar. O perigo é chegar ao extremo de inviabilizar

qualquer comunicação para d criança c acabar com os canais

infantis. Se as empresas não podem anunciar, os programas são

extintos, Pensamento parecido é aquele que culpa a televisão

por todos os males. Isso é uma atitude de acomodação dos pais

no seu papel de orientação dos filhos. É deles a responsabilidade

de dizer o que os filhos devem assistir, comer ou fazer."
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acata. Por isso, quando há ilegalidade, acionamos o

Ministério Público", explica. "Raramente as decisões

do Gonar são contestadas judicialmente pelas empresas

prejudicadas, o que prova que o órgão é respeitado pelo

próprio mercado", contesta Valdir Rocha, advogado

especialista em Propriedade Intelectual e membro do

Global Advertising Lawyers Alliance (Gala), associação

internacional que discute a publicidade do ponto de

vista jurídico. "Nas palestras que ministro no exterior,

conto decisões do Conar que são bem vistas. Afinal, a

autorregulamentaçào é uma solução moderna."

O Conar não se pronuncia quando o assunto é

publicidade infantil. Em seu site, há uma nota que reitera

sua posição de ser um intermediador da sociedade

e do mercado publicitário, Novas normas foram

incorporadas ao código, alterado em 6 de junho de 2006. "A reforma

do código atendeu ao propósito de manter elevados os padrões éticos

da comunicação e, principalmente, dar respostas apropriadas às

justas preocupações da sociedade com a formação da suas crianças e

adolescentes, integrando-se aos esforços para a formação de cidadãos

responsáveis e consumidores conscientes e na difusão de hábitos de

vida saudável, secundando o insubstituível papel dos pais, professores

e das autoridades", informa o texto.

PREOCUPAÇÃO

Um dos principais alvos dos opositores da publicidade dirigida às

crianças diz respeito a comerciais da indústria de alimentas e bebidas.

Eles estão preocupados com a obesidade infantil, problema de saúde

pública que vem aumentando drasticamente nos últimos anos.

Segundo informações do Ministério da Saúde, estima-se que 30%

das crianças estão com sobrepeso e que 15% já são obesas.

Para lutar contra esses números, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) deverá pôr em prática um regulamento a respeito da



publicidade infantil de alimentos ricos em gordura trans. açúcar, sódio

e outros componentes, após a realização de uma audiência pública

marcada para o segundo semestre deste ano. Dentre as principais

sugestões de alteração das regras, a Anvisa destaca as medidas de

proibição de propaganda em escolas e materiais escolares e o uso de

tradicionais personagens infantis como forma de alavancar vendas.

Também está em vigor a sugestão da obrigatoriedade de veiculação

de frases de alerta e advertência dos riscos inerentes aos produtos

comercializados, prática semelhante a que ocorre nos comerciais de

bebidas alcoólicas. "A Anvisa não é o Poder Legislativo, portanto não

cabe a uma agência do governo legislar", contesta Vieira. "O Idcc

entende que a Anvisa poderia fazer isso, como já ocorre com os

medicamentos", defende Thadeu.

Do ponto de vista global, 11 empresas multinacionais

comprometeram-se em não fazer publicidade ou adotar práticas

de marketing de alimentos e bebidas não saudáveis direcionados a

crianças de até 12 anos (ler box "Por dentro do EU Pledge''', napág 62). Em

janeiro e fevereiro de 2009, o Projeto Criança e Consumo e o Idec

fizeram um acompanhamento da atuação dessas multinacionais para

verificar se estavam colocando em prática o que haviam prometido

lá fora. Das 11 empresas, 10 adotam duplo padrão de conduta, ou

seja. se aplicassem no Brasil a autorregulamentação compromissada

em outros países, não poderiam veicular tais campanhas, sob pena

de descumprirnento de suas próprias regras. "O que nos chama

a atenção é que existe uma diferenciação entre os direitos de urna

criança brasileira e de uma européia. Queremos que as empresas

façam aqui o que prometeram fazer fora do Brasil", diz Isabeila.

Algumas empresas negaram as alegações do Idec e do Instituto Aíana

(ler box "O que as empresas dizem, na pág. 68).

ESTUDO DE CASO

Edgard Rebouças, doutor em comunicação e coordenador do

Observatório da Mídia Regional da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE), foi convidado a fazer um estudo comparativo

para analisar quais medidas aplicadas em outros países poderiam ser

trazidas ao Brasil quando participava da campanha "Quem financia

a baixaria é contra a cidadania", O modelo adotado no Canadá, o

qual Rebouças chamou de "autorregulamentação acompanhada",

era o que melhor poderia ser adaptado à realidade brasileira.

Na província francesa do país, Quebec, é proibido qualquer tipo de

publicidade para menores de 13 anos desde a década de 70. A lei foi

regulamentada pelo Código da Publicidade Destinada a Crianças no

66



Rádio e na Televisão, apelidado de "Gode", elaborado pela Associação

Canadense de Radiodifúsores e com a colaboração da Associação

Canadense de Anunciantes. Em 1973. o texto do "Code" foi ratificado

pela Comissão Canadense de Radiodifusão e Telecomunicações

e pelos ministérios da Indústria e da Saúde. Além disso, mais

uma entidade está envolvida: o órgão de defesa do consumidor

canadense é responsável pela análise prévia dos

comerciais a serem veiculados.

Na ocasião, empresas de brinquedos, doces e

cereais matinais recorreram à Suprema Corte

do Canadá alegando que a proibição da

publicidade destinada a crianças feria seus

direitos à liberdade, utilizando corno base

a Carta Canadense de Direitos e Liberdades.

"Entretanto, os magistrados usaram do critério de

razoabilidade e, diante da colisão de dois direitos

fundamentais, entenderam que a decisão de proteger

as crianças causaria mais bem à coletividade do que

prejuízo à liberdade de expressão", explica Rebouças. 'A participação

de todas essas empresas no reconhecimento das normas ligadas a

questões de saúde não quer dizer, necessariamente, que concordam

com todas as deliberações, mas que as respeitam."

O mercado canadense não sofreu grandes solavancos com a

proibição da publicidade infantil. "O que ocorreu

foi uma mudança de foco, não mais priorizando

as crianças como público-alvo. mas adolescentes e

adultos. No Brasil, algo semelhante; ocorreu após

a proibição da veiculação de publicidade de

cigarro, no final de 2000", cita Rebouças.

Para comprovar o fato ele usou como fonte

uni artigo publicado em 1985 no Wall Street

Journal: 'Após cinco anos sem publicidade

para crianças, a indústria de brinquedos

registra vendas 'quase iguais ao período antes

da proibição', cadeias de fast food continuam a

apresentar as vendas como 'muito boas'. "
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O que as empresas dizem
Os fabricantes de brinquedos e alimentos infantis estão no
alvo do Ministério Público e Instituto Alana. O Conar
também entra em cena para pedir alterações ou
cancelamento de campanhas agressivas. Saiba o ponto
de vista de algumas marcas sobre o debate.

Mattel: A publicidade de Barbie,

Polly Pocket e Hot Wheels foi o

foco das ações. Para Hot Wheels, a

alegação foi o incentivo à violência

e ao dcscumprimento das leis de

trânsito, além do uso de vocativos

como "não fique fora dessa" ou

"colecione". Em Polly, o filme e o website estimulavam o

consumo. Para os filmes de Barbie, a erotização infantil

e o incentivo à aquisição de todos os produtos foram os

problemas.

A companhia informa que esses comerciais são trazidos de

outros países, passam por adaptação e não foram mal vistos

no exterior. De qualquer forma, boa parte das críticas

impulsionou a reflexão sobre a melhor forma de falar sobre

os produtos. No caso de Hot Wheels, por exemplo, em vez

de se perguntar "vai encarar'1 se fala "está preparado".

"Sobre os filmes, é questão de interpretação, tanto que

entramos com recursos", diz Raul Miranda, diretor

de marketing da Mattel. Mas quanto a tirar de vez a

publicidade para este público, Miranda é categórico: "O

movimento quer proibir e isolar a criança das mensagens.

Não se pode isolar dessa forma. A publicidade sempre leva

ao desejo e gera a demanda. Mas, com as crianças, é um

pouco diferente, mesmo sem a propaganda, elas gostam

dos brinquedos", avalia Miranda.

Kraft Foods: A companhia foi

acusada de seguir normas para a

publicidade dirigida ao público infantil

apenas em alguns países, após o compromisso do EU

Pledge. As críticas se deram à suposta venda casada de

brindes e ovos de Páscoa, ao filme "Mundo Mágico de

Trakinas" e à promoção de Tang Nutrição.

A Kraft negou a acusação de seguir a publicidade

responsável apenas em alguns países. Segundo Fábio

Acerbi, diretor de assuntos corporativos, desde 2005 a

publicidade voltada a crianças com menos de 6 anos

foi banida e a partir de agora é voltada à faixa etária

entre 6 e 12 anos e apenas mostra alimentos com perfil

nutricional melhorado, tanto que a Trakinas ficou sem

comunicação publicitária até que houvesse a redução de

gordura e açúcar. Para chegar a esse critério de melhoria,

um grupo composto por engenheiros de alimentos,

nutricionistas, entre outros profissionais, desenvolveu

novos produtos.

As diretrizes de como e o que falar foram estabelecidas.

Não se come grandes porções de biscoitos; os verbos

no imperativo estão fora, bem como as escolas. Em

parceria com a Editora Abril, foi desenvolvido o site www.

maescomfilhos.com.br para dar dicas de alimentação. ;1A

obesidade no mundo é séria e a publicidade pode ajudar na

educação. Usamos o canal da marca para ajudar", conta.

Tang Frutição não foi considerado abusivo pela empresa.

Já o material da Páscoa foi visto como um escorregão,

pois, de acordo com a Kraft, não era .direcionado para as

crianças. A acusação de venda casada também foi negada,

isso porque as empresas usam os brindes

para se diferenciar nas gôndolas. Sobre a fantasia

do filme Trakinas, não são estimuladas práticas

inadequadas; foi trazido apenas o "mundo lúdico",

segundo a empresa.



Nestlé: A multinacional suíça foi foco

de representações no Ministério Público

em razão da campanha de cereais

matinais em que era acusada de venda casada, de apelo

para entrar em meios de entretenimento, como sites, para

induzir o consumo excessivo, do uso de embalagens com

personagens trazendo novo apelo e por afirmações de que

os alimentos são nutritivos.

Também foram alvos de ação pública a promoção Luz.

Câmera, Ação!, que trazia Xuxa como personagem e

distribuía prêmios de interesse infantil; Purina Dog

Chow, que incentivava comportamento prejudicial

à saúde e à segurança, pois um filhote empurrava a

criança no balanço, fazendo-a girar 360°; Chokito, que

trazia a bajulação de adultos para obter o chocolate

como recompensa; e Nestlé/Top Cau, com ovos com

personagens, brindes e cartazes nos supermercados.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Nestlé informou

que adotou medidas mais rígidas desde janeiro deste ano,

conforme o alinhamento mundial de se comunicar com

os pais. Não há nenhuma comunicação ou ativação de

marketing para crianças com menos de 6 anos. Acima

dessa idade, será incentivado o estilo de vida saudável.

Coca-Cola: As ações jurídicas

encaminhadas pelo Instituto Alana eram para

a comunicação do suco Kapo e a promoção

Colecione Elogios. A primeira foi vista como

apelo infantil por causa do roteiro fantasioso: as crianças

eram modelos e se referiam ao site. Foi usada ainda uma

revista em quadrinhos para promover o produto. Na

promoção, houve associação da Coca-Cola com o

brinde e erarn enaltecidas as qualidades supérfluas.

"Não se fala diretamente com as crianças. Os pais decidem

o que os filhos devem ou não consumir.

Se uma criança menor de 12 anos aparece nos comerciais

estará acompanhada de adulto e não será mostrada em

situação de consumo", informou a assessoria de imprensa.
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