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Passou a fase da relutância em 
falar, pelo menos para parte dos 
players que atuam em mercados 
que oferecem produtos, serviços 
e veículos dirigidos a crianças. 
Durante a 1a Conferência de 
Marketing Infantil, realizada na 
semana passada, em São Paulo, 
ficou claro que as empresas do 
setor começam a se articular 
de maneira mais contundente 
para defender os seus pontos de 
vista. A primeira consequência 
prática do evento já surgiu: um 
fórum permanente para discutir 
a questão, chamado Núcleo de 
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Marketing Infantil Responsável, 
que contará com a adesão volun-
tária dos participantes. 

O bombardeio à publicidade 
infantil não cessou, mas o outro 
lado agora eleva o tom. Uma das 
vozes marcantes dentro desse 
cenário é a de Aires Fernandes, 
diretor de marketing dos Brin-
quedos Estrela. “Se o produto 
é lícito, tenho o direito de dizer 
que ele existe. Não acredito que 
grupos possam levantar bandei-
ras afirmando que sou menos 
responsável do que os outros”, 
afirmou durante o encontro. 

Organizada por uma em-
presa que atua no segmento de 
marketing infantil, a Carpe Diem 
Eventos, a própria conferência é 
um indicativo da movimentação 
do mercado. “Todo mundo con-
corda que tem de haver restrição 
à publicidade infantil, mas esta 
pode vir da conscientização, e 
não em forma de lei”, defendeu a 
diretora artística da companhia, 
Christiane Lohmam.

Embora representantes radical-
mente contra a publicidade infantil 
tenham comparecido ao evento, 
houve mesas em que o que se ouviu 
foi apenas a defesa contundente da 
autorregulamentação do setor, sem 
o contraponto de quem defende 
uma lei mais restritiva. A ausência 
mais notada foi a do Instituto Alana 

(que lidera o Projeto Criança e 
Consumo e mantém olhos atentos 
sobre a comunicação das empresas 
voltada para crianças). Segundo a 
assessoria de imprensa da ONG, 
a entidade não compareceu ao 
encontro em decorrência de com-
promissos pré-agendados.

Durante a conferência foi 
lembrada a criação do Conselho 
Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária (Conar) como 
instrumento em prol da liber-
dade de expressão comercial 
ética e responsável. E também 
como um mecanismo capaz de 
proteger a atividade publicitária 
contra intromissões. “Não posso 
entender que exista um grupo 
que defenda a intervenção do 
Estado na comunicação”, co-
mentou Aires, recordando que 
viveu os anos de censura insti-
tucionalizada no Brasil. 

Por sua vez, Raul Miranda, 
diretor de marketing da Mattel, 
revelou que a empresa submete 
suas peças de comunicação ao 
Conar antes que elas sejam leva-
das ao ar. “É uma grande respon-
sabilidade falar com crianças”, 
reforçou. “E o importante não são 
as proibições, mas as discussões 
que levem ao aprendizado.”

Aires destacou ainda outro 
ponto importante: o de quem 
paga a conta do conteúdo edito-
rial que é levado às crianças. “A 

Estrela é o segundo anunciante 
dessa área. O primeiro é a Mattel. 
Tenho orgulho de ajudar para que 
haja uma programação adequada 
para as crianças”, comentou.

Evolução 
Um dos valores ressaltados 

no encontro foi o da maturidade 
e evolução do mercado publicitá-
rio, que acompanha os avanços 
da sociedade. E não foi preciso 
muito para demonstrar isso. Frank 
Pflaumer, vice-presidente de 
atendimento da Publicis, e Milton 
Mastrocessario, diretor de criação 
da McCann Erickson, apresen-
taram antigos comerciais que 
comprovam como a propaganda 
se adaptou aos novos tempos. 

Um deles, norte-americano, 
traz os personagens Fred Flints-
tone e Barney batendo papo en-
quanto suas mulheres, Wilma e 
Beth, trabalham. Depois, os dois 
sentam para fumar um cigarro 
Winston. Em outra peça, das te-
souras Montreal, uma criança diz 
insistentemente “Eu tenho, você 
não tem”. “Esses comerciais não 
seriam veiculados hoje”, frisou 
Pflaumer. “Não por causa de uma 
lei, mas porque os consumidores 
iriam recusá-los. Tudo evolui, e 
a mudança de comportamento 
da sociedade é o que determina 
a comunicação.”

Vice-presidente da Adverti-
sing Standards Canada (ASC), 
Janet Feasby é a principal res-
ponsável pelas questões relati-
vas às normas canadenses para 
a veiculação de publicidade. Ela 
também responde pelo setor 
da entidade que fiscaliza a pu-
blicidade infantil para comidas 
e bebidas. Janet foi uma das 
convidadas da conferência e 
explicou que as normas da ASC 
são bastante rígidas, mas contam 
com a aprovação do mercado 
publicitário.  

Autorregulatória e indepen-
dente, a ASC foi instituída em 
1957 e conta com a colaboração 
de representantes do mercado e 
de diferentes setores da socieda-
de. O código que rege a publici-

A experiência do Canadá
dade para crianças foi criado em 
cooperação com a associação 
de emissoras de televisão local 
e prevê que todo comercial vol-
tado para o público infantil seja 
aprovado por um comitê da ASC 
e receba um número de aprova-
ção, válido por um ano. 

Meio & Mensagem — Em um mundo 
com tamanha abundância de infor-
mação, qual é o papel dos pais em 
relação às crianças? Protegê-las a 
qualquer custo desse excesso, que 
inclui a publicidade? 
Janet Feasby — As crianças não 
podem crescer numa bolha. A 
mídia está em todos os lugares, 
não é apenas a publicidade. Na 
internet você pode acessar pro-
duções de países distantes. É 

claro que é necessário monitorar 
o que os seus filhos estão vendo, 
mas também é preciso ensiná-los 
a diferenciar o que é real e o que 
é propaganda na televisão. 

M&M — Há alguma idade propícia 
para começar a ensiná-las sobre o 
que é publicidade?
Janet — Isso deve ser feito tão logo 
a criança demonstre certa com-
preensão sobre o assunto. A partir 
do momento em que deixam os 
filhos assistirem à televisão — e 
essa é uma decisão de cada família 
— os pais devem assistir com eles 
e ajudá-los a compreender o que 
é um anúncio. 

M&M — Proibir a publicidade infan-
til é o caminho? 

Um concurso de robótica 
promovido pela Lego. Uma série 
(Lazytown) em que os heróis 
comem alimentos saudáveis e os 
vilões, apenas porcarias. Esses 
são dois exemplos levantados du-
rante a Conferência de Marketing 
Infantil para mostrar que a TV e o 
marketing podem, sim, contribuir 
para a educação das crianças. 
“Desde que sejam preservadas 
a ética e a responsabilidade”, 
reforçou a educadora Fátima 
Camargo. “As crianças e os jovens 
estão expostos o tempo inteiro 
a imagens produzidas por dife-
rentes âmbitos da comunicação. 

Marketing, TV e educação
Negar isso seria naïf.” 

Fátima lembrou ainda que a 
escola e os pais não detêm a tu-
tela total sobre as informações e 
a educação. Ela apontou também 
que a informática nos levou a um 
mundo pós-moderno, a partir 
do qual é preciso rever antigos 
conceitos. “É importante ver o 
quanto os programas de televi-
são produzem de conhecimento 
e vocabulário”, disse. “Já que 
as crianças estão imersas nes-
se mundo midiático, temos de 
identificar o que está a serviço da 
valorização dos saberes e saber 
respeitar isso.”

Janet Feasby é vice-presidente da Advertising Standards Canada, 
entidade autorregulatória que fiscaliza publicidade infantil

Janet — Um país só consegue 
controlar o que está dentro de 
suas fronteiras. Não dá para 
controlar o que é feito em 
outros paí ses. Na Europa, por 
exemplo, há tantas produções 
de diferentes países que podem 
ser captadas pelo sinal de tele-
visão ou vistas pela internet que 
essa medida não seria prática. 

M&M — Seria apropriado tentar 
aplicar as leis canadenses, que vigo-
ram há tanto tempo, em países em 
desenvolvimento, como o Brasil?
Janet — Sem dúvida. O modelo 
canadense é único, mas pode 
servir como base para outros 
países, desde que aplicado sob 
as condições locais.
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