
A conferência e as ausências 
Stalimir Vieira 
 
Quarta-feira tive a satisfação, como representante da Abap, de participar, primeiro como 
moderador e, depois, como palestrante, da I Conferência Internacional de Publicidade Infantil. 
Evento consistente e bem organizado pela produtora Carpe Diem, cujo empenho em realizá-lo 
tive a oportunidade de acompanhar desde o início, quando fui procurado para dar alguns 
pitacos no projeto. 
 
Recomendei, por exemplo, que fossem convidados para suas intervenções, necessariamente, o 
Instituto Alana, a Anvisa, a Abap, a ABA, o Conar, a ESPM e tantos outros organismos 
representativos das diversas posições da sociedade sobre tema de tamanho significado. Por 
circunstâncias que até agora não ficaram claras, pelo menos para mim, declinaram do convite 
instituições de pensamento antagônico sobre o tema como o Alana, o Conar e a ABA. Não se 
pode dizer, portanto, que uns ou outros se negaram a participar por suspeitar de alguma 
tendenciosidade na organização. A menos que todos tenham suspeitado de todos, o que revela 
o bizarro grau de paranoia a que chegamos. 
 
Quero crer, no entanto, que o que os terá, talvez, afastado seja o fato do Carpe Diem não 
estar presente no imaginário cotidiano de certas vaidades. É curioso observar numa visita ao 
site da produtora de eventos o destaque que ela dá à realização de festas de casamento. Isso 
deve ter chocado certas “autoridades” e “celebridades”, foco dos convites. No nosso meio, 
cultivamos o hábito de prestigiar a quem nos interesse, dando pouca importância a 
alternativas oferecidas por quem não faz parte da nossa turma.  
 
O Carpe Diem mobilizou-se e a Conferência foi de alto nível, com a presença de convidados 
internacionais, como Janet Feasby, vice-presidente de normas da Advertising Standards do 
Canadá, Rocco Rinaldi, diretor executivo da Landmark Europe (EU-Pledge) e Nicolas 
Montigneaux, fundador e diretor da Kidekon, agência francesa, especializada em marketing 
infantil. E dezenas de respeitáveis participantes brasileiros da área médico-pediátrica, de 
nutrição, de educação, de psicologia, do direito, do governo e, naturalmente, de marketing e 
de publicidade. Entre eles, Maurício de Souza e Içami Tiba.  
 
Saúdo, inclusive, a dedicada participação de Maria José Delgado Fagundes, gerente geral de 
monitoramento e pesquisa da Anvisa, pessoa de posições diferentes das minhas, mas que não 
costuma esquivar-se do debate. Em minha intervenção, cobrei as ausências importantes já 
citadas. Falava para um público de mais de 200 pessoas, entre profissionais e estudantes. 
Gente que estava ali, interessada em ouvir as razões de um lado e de outro e para quem nós 
temos a obrigação de prestar esclarecimentos.  
 
Se julgamos certas atitudes do Instituto Alana e da Anvisa como intervencionismo não 
podemos, por outro lado, nos atribuirmos a propriedade do marketing e da publicidade ou da 
autorregulamentação, uma conquista da vocação democrática da sociedade brasileira. Não 
podemos tratar o assunto como coisa privada e nos negarmos a vir a público, em todas as 
ocasiões propiciadas, para trocarmos impressões com quem quer que seja.. Fiz uma defesa 
vigorosa do nosso negócio e fiz uma defesa vigorosa do Conar, embora a organização tenha 
sido alertada a não associar a minha participação ao órgão, o que a mim não fez falta 
nenhuma, pois nunca precisei de nenhum “oficialismo” para defender aquilo que acho justo e 
correto. 
 
Agradeço a oportunidade de ter mantido um debate saudável e de alto nível com Fábio 
Ancona, professor de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp; com Daysi 
Guttmann, especialista em terapia infantil e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise; 
com Márcia Campos, presidente da União Mundial de Mulheres; João Figueiró, médico e 
presidente do Instituto Zero a Seis. 
 
Agradeço, igualmente, a oportunidade de ter compartilhado uma mesa com Arnaldo Rabelo, 
consultor de marketing de produtos infantis; Humberto Mendes, vice-presidente executivo da 
Fenapro, Sebastião Bonfá, da Abral; Rafael Davini, da Abta, e Marina Pechlivanis, da Ampro, 



cuja brilhante intervenção, apresentando o case da Umbigo do Mundo para seu cliente 
Giraffas, talvez tenha sido a melhor tradução do patrimônio de talento colocado pelo marketing 
a serviço da educação da criança e que está em risco quando, de uma maneira generalista e 
preconceituosa, a Anvisa e o Alana recomendam o banimento de ações focadas na infância. 
Enfim, a I Conferência Internacional de Marketing Infantil entrou para a história. Quem 
participou, também. Parabéns, Simone. 
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