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Tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5921/01, de autoria 
do deputado Luiz Carlos Hauley (PSDB-PR), que proíbe a publicidade e comunicação 
mercadológica dirigida à criança, em qualquer horário e mídia. Após ser votado no início de 
outubro na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o PL passa agora 
pelas Comissões de Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça. Caso seja aprovado, o 
projeto não irá ao Plenário, pois tramita em caráter conclusivo, seguindo direto para o Senado 
Federal para votação e depois encaminhado para sanção do presidente da República.   
 
Diante das preocupações frente à possível vigência da lei, foi realizada entre os dias 4 e 6, em 
São Paulo, a I Conferência Internacional de Marketing Infantil. O evento reuniu empresários, 
especialistas do Brasil e exterior, estudiosos e profissionais de marketing para aprofundar a 
discussão sobre a publicidade dirigida às crianças. 
 
Para falar a respeito da regulamentação publicitária em outros países, o encontro contou com 
as presenças de Janet Feasby, vp de normas da Advertising Standards Canadá (ASC), e Rocco 
Renaldi, fundador e diretor executivo da Landmark Europe, empresa que coordena o programa 
Pledge (acordo de regulamentação da publicidade de alimentos dirigida às crianças na União 
Europeia). “Temas como obesidade e saúde são complexos. No Pledge, contamos com 11 
empresas participantes. Com a iniciativa, percebemos que a publicidade de produtos com 
baixos índices nutricionais caiu 93% na UE”, destacou Renaldi. 
 
Entre as companhias que aderiram ao acordo na UE, estão grandes anunciantes como Burger 
King, Danone, Coca-Cola, Kellogg’s, Kraft Foods, Unilever e Nestlé. “Cerca de dois terços do 
investimento em publicidade para o setor alimentício são realizados por essas empresas”, 
acrescentou o executivo. 
 
De acordo com Renaldi, o Pledge surgiu inicialmente nos Estados Unidos, em 2007, e está 
presente também em países como Canadá, Indonésia e Romênia.  
 
RIGIDEZ 
 
Em relação ao Canadá, Janet Feasby disse que o código que regulamenta a publicidade infantil 
no país é bastante rígido, sendo que todos os comerciais lá veiculados devem ser factuais e 
evitar pressões de consumo, além de não realizar comparações entre produtos de marcas 
distintas. No país, também é proibida a exibição de um mesmo produto em menos de meia 
hora, além de ser vetada a publicidade com utilização de bonecos, pessoas ou personagens 
conhecidos, exceto para ações educacionais e culturais, por exemplo.  
 
Já na província de Quebec, qualquer publicidade de produtos direcionados às crianças de até 
13 anos é proibida. “No Canadá, todos os comerciais são avaliados por um comitê para 
garantir a adequação da publicidade com o código estabelecido pela ASC”, afirmou Janet. 
 
Fundada em 1957, a Advertising Standards Canadá também administra o Canadian Code of 
Advertising Standards (principal instrumento de autorregulamentação do país) e conta com 
membros de diferentes setores. “Em 2007, a entidade começou a se preocupar com a 
obesidade infantil. Sendo assim, novas diretrizes foram inseridas no código”, explicou Janet. 
 
Segundo a executiva, no mesmo período, marcas como Coca-Cola, Nestlé, McDonald’s, Burger 
King, entre outras, acompanharam tal postura na hora de desenvolver suas campanhas. O 
resultado, segundo Janet, pôde ser sentido entre março e abril deste ano, quando a entidade 
constatou que apenas 16% da publicidade infantil veiculada no país era sobre comidas e 
bebidas, enquanto 84% era sobre outros produtos voltados a esse público. “Acreditamos que 
os números demonstram um maior cuidado das companhias para com a publicidade de 
alimentos”, afirmou Janet. 
 



Em relação às tentativas de proibir a publicidade dirigida à criança no Brasil, a executiva disse 
não estar a par de todos os detalhes dessa movimentação no País. Entretanto, Janet disse 
acreditar que, daqui para frente, cada vez mais as empresas vão reformular a comunicação e o 
marketing de seus produtos. “É um procedimento natural e que vem se intensificando ao longo 
dos anos. Com a atual filosofia de vida saudável, as companhias irão promover e se preocupar 
ainda mais com os níveis nutricionais de seus produtos”, explicou a executiva. 
 
Neste sentido, Janet mostrou exemplos de iniciativas de grandes anunciantes como Burger 
King que criou menu balanceado para o público infantil, e do McDonald’s, que passou a 
divulgar ações estimulando a atividade física entre as crianças. “A Kellogg’s também é uma 
empresa que passou a se preocupar com esse estilo de vida saudável. É uma tendência”, 
pontuou. 
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