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Com a finalidade de discutir  as tendências da comunicação das marcas com o público jovem e 
crianças, a ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes), em parceria com o Patricia Peck 
Pinheiro Advogados escritório considerado referência nacional em Direito Digital realizou, em 
São Paulo, encontro que abordou os principais desafios da comunicação para jovens e crianças 
em 2010. 
 
“É necessário educar para um consumo consciente, porém, também é preciso que haja os 
direitos de escolha e informação. Dentro da comunicação para esse target, deixar claro os 
objetivos da ação é um propósito que auxilia na blindagem legal”, explicou Patricia Peck, sócia-
fundadora do escritório e idealizadora do Movimento Criança Mais Segura na Internet, que tem 
como foco oferecer bases para a formação de uma responsabilidade social digital.  
 
Em relação aos sites desenvolvidos para os públicos jovem e infantil, a executiva disse ser 
fundamental ter uma política de privacidade devidamente estruturada, e que contenha, entre 
os quesitos necessários, informações sobre o usuário e também de seus responsáveis legais. 
Patricia ressaltou o fato de a internet não assegurar, de fato, o indivíduo que está do outro 
lado “do mouse”. 
 
“Muitas crianças mentem a idade para entrar em determinados sites, por exemplo. A partir 
daí, ela já se torna um menor infrator pois praticou o crime de falsidade ideológica. Sendo 
assim, a responsabilidade não é da marca, e sim única e exclusivamente dos pais. A 
navegação na web deve ser assistida”, enfatizou Patricia, acrescentando que os anunciantes 
devem expor, claramente, os termos de uso  dos sites direcionados às crianças e jovens.  
 
No mundo digital, conteúdos que valorizem as habilidades cognitivas e o conhecimento das 
crianças e jovens são fatores primordiais na construção  de uma estratégia de marketing para 
esses públicos. “As campanhas devem respeitar valores como amizade, justiça e honestidade. 
O mal nunca pode vencer. Além disso, é necessário que haja um propósito, e não apenas o 
estímulo do consumo pelo consumo. Por isso o roteiro de uma ação faz toda a diferença”, 
ressaltou Patricia. 
 
Neste sentido, de acordo com a executiva, a comunicação, seja ela online ou offline, deve ser 
pensada com muita cautela. Segundo Patricia, a repetição de estratégias de marketing para 
crianças e jovens costuma ser prejudicial. “Existem anunciantes que fazem peças generalistas 
como forma de economizar. Pensar de maneira segmentada para cada target é fundamental”, 
disse ela. 
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