
Conhecimento

A publicidade
infantil precisa
de limites?

por Nathalia Molina

os intervalos, a cena se
repete: "mãe, compra?".
Adriana explica ao f i lho

Nicolas, de 4 anos, que não pode
comprar tudo o que o pequeno vê na
propaganda do desenho. Certa vez,
ele pediu uma moto elétrica. A mãe
tornou a usar o argumento da falta
de dinheiro. "Eu tenho", respondeu
o menino, pensando nos R$ 2 que
Adriana lhe deu em duas ocasiões.

"Não concordo com o excesso de
propaganda e sem nenhuma cono-
tação cultural. Incentivo o hábito da
leitura na minha f i lha (Stephanie, de
7 anos) e nunca vi um comercial de li-
vro. São só anúncios de brinquedos e
brinquedos caros", diz Adriana Mar-
tins, de 47 anos, diretora de uma
entidade alemã no Brasil.

O marido dela, o alemão Jürgen
P r õ h l , d e 5 3 a n o s , a c h a u m
absurdo tanto apelo publicitário.
"O Jürgen chama isso de Marken-

terror
(numa tra-
dução livre
do alemão,
'terror do
mercado').
Segundo ele,
as marcas es-
tão doutrinando
as crianças a es-
colher seu produto.
Com isso, elas ficam
pedindo, às vezes
aterrorizando os pais
para comprar. E, quando
não recebem, ficam frustra-
das e bravas."

Pensando em proteger a me-
ninada dos efeitos que o con-
sumismo pode ter, o Ins t i t u to
Alana, criado em 1994, e outra
centena de entidades querem mais
do que a diminuição de anúncios
para crianças: lançaram, em 9 de
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dezembro, um manifesto pedindo
"o fim das mensagens publici-
tárias dirigidas ao público infan-
til" -o texto está disponível em
www.publicidadeinfantilnao.org.br.
"A idéia não é que a criança seja
excluída do processo de consumo,

mas que seja orientada pelos
pais, que aprenda a gastar

o dinheiro", diz Isabella
Henriques, coordena-

dora-geral do Projeto
Criança e Consu-

mo, do Instituto
Alana. Segundo

o manifesto, a
propaganda de
p rodu tos e
serviços para
menores de
12 anos de-
veria ser vol-
tada para os
adultos.

"O mer-
cado (pu-
b l ic i tár io)
tem tornado
suas práticas
muito mais
a g r e s s i v a s .

Em qualquer
setor, tem cri-

ança no meio,
mesmo que o pro-

duto não seja para
ela", afirma Carlos

Thadeu de Oliveira,
gerente de Informação

do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor

(Idec), uma das entidades que
endossam o abaixo-assinado.

"O manifesto é uma reação a essa
intensificação do alvo criança. É
um pouco mais forte em compara-
ção ao que vínhamos tentando até
o momento, mas essa questão tem
de ser recolocada em discussão na

sociedade. É preciso ver que existe
um problema: a criança é bombar-
deada pela publicidade."

De acordo com a coordenadora-
geral do Projeto Criança e Consumo,
a idéia é recolher o máximo de assi-
naturas e levar o abaixo-assinado
ao Poder Público, tanto Legislativo
quanto Executivo. "A gente apoia o
projeto de lei que está no Congresso
(PL 5.921/2001). Esse manifesto se
originou de outro texto que apresen-
tamos na Câmara", explica Isabella.
"Queremos mostrar o que vemos dia-
riamente no nosso trabalho: que a so-
ciedade é a favor da mudança", diz a
advogada, autora do l ivro Publicidade
abusiva dirigida à criança.

No Brasil, o Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitá-
ria (Conar) é a instituição que avalia
os anúncios veiculados, de acordo
com o que estabelece seu código.
Segundo sua assessoria de impren-
sa, a entidade atualmente não con-
cede entrevistas sobre publicidade
infant i l por entender que já partici-
pou amplamente dessa discussão.

Em 2006, o Conar adotou novas
normas éticas para a publicidade
desse segmento, descritas na se-
ção 11 do capítulo II de seu código.
Os anúncios não podem usar ver-
bos no imperativo, tampouco ter
crianças e adolescentes sugerindo
a compra de forma direta.



"Nos encontros, vamos buscar al-
ternativas para o mercado. Estu-
dar medidas como premiar empre-
sas que são responsáveis (na forma
como trabalham com crianças)."

De 16 a 18 de março, no Itaú Cul-
tural, o 3° Fórum Internacional
Criança e Consumo, promovido
pelo Instituto Alana, discute o
assunto de forma mais filosófica,
propondo reflexões sobre o con-
sumo e o ato de brincar. A parti-
cipação é gratuita e as inscrições
começam em fevereiro.

O apelo à marca
A propaganda nem é a principal

aliada do consumo na casa de Car-
lotta Cristine Vilches Aloisi, de 34
anos. "Acho pior a influência que
meus filhos recebem convivendo

A visão dos europeus
A propaganda não deve se apro-

veitar da credulidade da criança,
tampouco incitá-la a consumir ou
estimulá-la a constranger outras
pessoas a comprar os produtos
anunciados. Orientações como es-
sas são consenso em diversos paí-
ses. Mas, em alguns deles, há regras
ainda mais rígidas.

Uma prática comum entre os eu-
ropeus é proibir a interrupção de
um programa infantil por propa-
ganda. Existem países onde não é
permitida a veiculação de publici-
dade durante um período anterior
ou posterior à programação, por
exemplo, nos cinco minutos que
antecedem ou se seguem ao pro-
grama infantil.

A advogada Isabella Henriques
destaca que a tendência é de que
essas normas fiquem ainda mais
rígidas. "A Europa está estudando
aplicar as regras da Noruega para
toda a comunidade européia",

explica. Na Noruega, não são permi-
tidos anúncios de produtos e servi-
ços para crianças de até 12 anos.

Por aqui, o tema vem sendo de-
batido nos últimos anos tanto pelo
mercado quanto por organizações
não-governamentais (ONGs). Em
novembro, em São Paulo, ocorreu
a 1a Conferência Internacional de
Marketing Infantil e, em março,
será realizado o 3° Fórum Interna-
cional Criança e Consumo.

A conferência reuniu especialistas
para debater o setor. "A criança tem
de ter acesso a uma bagagem de infor-
mação. Senão, a gente tira toda a pro-
paganda e, aos 12 anos, lança tudo?",
questiona a presidente da Carpe Diem
Eventos, organizadora do evento, Si-
mone Manara. "Toda publicidade para
criança tem de ser educativa e recrea-
tiva, por exemplo, falando de recicla-
gem e de cultura."

De acordo com Simone, no fim
da conferência, foi criado o Núcleo
de Marketing Infantil Responsável.

com os colegas na escola, espe-
cialmente na idade do mais velho",
conta a dona-de-casa, mãe de Tha-
lita, de 8 anos, e Enzo, de 11. "Ele
só pede tênis caro, roupa de marca.
A saída é negociar. Cabe aos pais
dar limite. Não dou presente fora
de época, só no aniversário, no Dia
das Crianças e no Natal."

Para a professora Maria Carneiro,
da PUC-SP, o apelo à marca existe
em todas as classes sociais, pois
significa status também para elas.
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"Em geral, as crianças hoje estão
ficando adultas mais cedo, mas até
10 ou 12 anos ainda não têm discer-
nimento para decisões."

A professora explica que, se os
pais têm proximidade com os me-
nores, podem comentar a progra-
mação de TV, ressaltando o que é
positivo ou não, até nos anúncios.
"Mas hoje os pais ficam pouco
tempo com os filhos. A intensidade
do trabalho é maior. Por conta de
não estarem presentes, ou tão pre-
sentes, os pais acabam comprando
uma série de coisas para suprir essa
ausência", afirma. "Poderíamos
diminuirá propaganda infantil. Os
pais também poderiam ter consci-
ência de que precisam dizer 'não'."

Ana Paula Rodrigues Silveira da
Rocha, de 28 anos, que enfrenta os
efeitos da propaganda infantil na
proporção três contra um (Mariana,
11, João Matheus, 9, e Luana, 6)
adotou alguns métodos para equi-
librar a renda familiar e os desejos
de seus pequenos. "Para preparar
as lancheiras, diariamente, criei
uma espécie de minimercado em

casa. As crianças têm direito a es-
colher uma fruta, um lanchinho
salgado e outro que atenda suas
vontades, como os chocolates e
biscoitos doces. Assim, gasto me-
nos e mantenho uma alimentação

mais saudável", conta a mãe que
definitivamente não tem medo de
falar não. "Costumodizerquea Ana
aqui é nosso general. Não tem cho-
rorô", brinca o esposo, João Pereira
da Rocha Jr.

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 33, n. 283, p. 10-13, jan. 2010.




