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O panorama da publicidade infantil e juvenil foi o tema central da 8ª edição do Fórum de 
Marketing Legal, promovido pela Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA) no último dia 4, 
em São Paulo. 
 
Para avaliar o comportamento dos meios digitais e como a mídia internet deve ser interpretada 
na atividade do direito no Brasil, Patrícia Peck, sócia-fundadora do Patrícia Peck Pinheiro 
Advogados (escritório considerado referência nacional em direito digital) ressaltou a 
necessidade das ações de marketing terem conformidade legal e não somente inovação. A 
especialista enfatizou, ainda, a necessidade das empresas deixarem em evidência os objetivos 
e propósitos da comunicação direcionada aos públicos infantil e juvenil, pois a ação auxilia na 
blindagem legal. "É fundamental que as empresas conheçam as 'regras do jogo' na 
comunicação digital destinada às crianças e jovens. Além da inovação, as companhias também 
precisam ter 'vacinas digitais', como por exemplo textos em suas páginas na internet 
informando a responsabilidade do usuário diante do conteúdo oferecido", explicou Patrícia. 
 
Para a advogada, o direito precisa mudar e evoluir no Brasil. Segundo ela, inúmeros líderes de 
grandes empresas ainda pensam de maneira "analógica" no atual cenário digital. "Hoje as 
provas não são presenciais. Vivemos a era do conhecimento com os chamados ativos 
intangíveis, ou seja, imagens digitais, conteúdos, domínios, marcas etc. O jurídico necessita 
ter essa percepção inserida em sua organização", afirmou. 
 
O vp executivo do Conar, Ed-ney Narchi, abordou, durante o fórum, o histórico e processos de 
conscientização das agências e anunciantes durante os 30 anos de atuação do órgão. Desde a 
sua fundação, o Conar já julgou, de acordo com Narchi, mais de sete mil processos. E de 2007 
a 2009 foram instaurados pelo órgão mais de 1,2 mil. "O público infantil configura-se como 
uma das grandes preocupações do mercado. O Conar tem estabelecido em seu código de ética 
as determinações necessárias para o andamento ético da publicidade no Brasil", afirmou 
Narchi. 
 
Dentre os questionamentos dos processos instaurados nos últimos três anos, 30,31% referem-
se, conforme o executivo, à publicidade enganosa e 18,13% dizem respeito aos cuidados com 
a publicidade infanto-juvenil. 
 
Já dos 331 processos instaurados devido às queixas dos consumidores, 13,54% dos casos são 
sobre propaganda para crianças. A maioria (38,03%) está relacionada à publicidade enganosa. 
"Isso revela que a maior preocupação dos consumidores não está centrada na publicidade 
infanto-juvenil. E a maioria das reclamações não vem dos pais, mas sim do Instituto Alana", 
afirmou Narchi. 
 
Como forma de estimular debates críticos, o publicitário Stalimir Vieira, assessor especial da 
presidência da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), sugeriu que as escolas 
tenham uma disciplina que aborde a publicidade. "Seria interessante tornar a questão familiar 
à criança em sua educação. A própria sociedade sabe impor os seus limites e o Conar é 
bastante rigoroso no nosso mercado. O setor tem consciência de que trabalha em um terreno 
'maleável'. Mas isso tem de ser feito de forma livre, sem certezas 'absolutistas'", afirmou 
Vieira. 
 
TV CULTURA 
 
Desde 2009 sem veicular publicidade de produtos durante sua programação infantil, a TV 
Cultura anunciou, durante o Fórum de Marketing Legal, que está em fase de revisão de sua 
decisão. 
 
Segundo Flávia Cutolo, gerente de marketing da emissora, o canal a cabo TV Rá-Tim-Bum 
começará a ter neste ano publicidade infantil como um primeiro "teste" da iniciativa. "Na TV 
Cultura esse processo deverá ter início no ano que vem. Após perceber os movimentos e 



análises da sociedade que revela que a criança tem, sim, percepção crítica, resolvemos rever 
nossa determinação. Ainda assim, a publicidade terá de ser com uma divulgação adequada a 
esse público", afirmou Flávia, acrescentando que a medida tomada anteriormente pela gestão 
da época fora "radical". 
 
Desde 2009 a publicidade na TV Cultura é veiculada como forma de apoio cultural de 
programas e com cunho educativo. 
 
Apesar do posicionamento da gerente de marketing do canal, a emissora enviou, por meio de 
sua assessoria de imprensa, comunicado afirmando que a veiculação de tais mensagens 
publicitárias "só está autorizada no sistema a cabo, na TV Rá-Tim-Bum, e que não há nada 
programado para o sinal aberto da TV Cultura". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 nov. 2010, p. 22.  


