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Após San Francisco, na Califórnia, restringir a venda de lanches com brindes infantis nas redes 
de fast-food, Nova York poderá ter uma iniciativa semelhante. Um conselheiro municipal da 
cidade americana defendeu uma proposta que só permite a associação de brinquedos com 
lanches caso estes sejam de certa forma mais saudáveis, com quantidade mínima de 500 
calorias e pouco sal. A discussão é quente e até por aqui, cidades como São Paulo e Belo 
Horizonte já tiveram projetos nesse sentido, mas que não chegaram a ser aprovados. E ela 
remete à outra questão que está sendo levantada por entidades de defesa do consumidor 
nesses dias que precedem a páscoa: a inclusão de brindes nos ovos de chocolate e o uso 
extensivo de personagens infantis para atrair a garotada na hora da compra das guloseimas. 
 
O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) fez uma pesquisa com o intuito de 
orientar o consumidor na compra dos ovos de páscoa. Entre outros itens, o estudo avaliou 
preços, brindes e apelos infantis, apontando que todos os fabricantes dos ovos pesquisados, e 
estão incluídos aí os principais do mercado, usam personagens licenciados por marcas 
nacionais e internacionais, o que seria "contrário aos compromissos de autoregelação 
publicitária divulgados pelas empresas fabricantes dos ovos, que vetavam o uso desses 
artifícios de marketing", informou o Instituto. 
 
Carlos Thadeu de Oliveira, gerente de informação do Idec, esclareceu que as empresas 
estariam contrariando o acordo firmado pela indústria em 2009 relativo à publicidade infantil. 
"Elas alegam que o que está agregado à embalagem do produto, no caso o brinde, não 
constitui elemento de publicidade. Mas para o Idec toda forma de comunicação comercial e 
massificada com o consumidor é considerada publicidade. Deste ponto de vista, a embalagem 
e o que está agregado a ela são uma forma de publicidade", defendeu. Para ele, as crianças 
são compelidas a comprar mais por conta dos brindes. "Chegam a comprar cinco ou seis ovos 
por causa do brinquedo que vem nele e vão comer mais por isso, de forma compulsiva. 
Estamos preocupados com o consumismo que é reforçado com esse tipo de iniciativa e com o 
sobrepeso, que não é problema apenas dos países ricos. No Brasil, 30% das crianças entre 5 e 
9 anos têm sobrepeso e 20% dos adolescentes", informou. 
 
A reportagem do propmark entrou em contato com a Abia (Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentação), mas o responsável da entidade que poderia comentar o assunto estava em 
viagem e não pôde retornar até o fechamento desta edição. Já o Conar (Conselho Nacional de 
Autorregu-lamentação Publicitária) informou que não existe restrição específica no Código da 
entidade que limite o uso de personagens ou a concessão de brindes em produtos. Esse tipo 
de iniciativa é permitido desde que dentro do contexto das normas que regem a comunicação 
voltada para crianças e adolescentes. 
 
FANTASIA 
 
Maria Cláudia Tardin Pinheiro, psicóloga social, professora e pesquisadora em estratégias de 
comunicação da ESPM-RJ, explicou que os brindes tanto em redes de fast-food quanto nos 
ovos de páscoa dão às crianças a possibilidade da fantasia. "Não é o produto que a motiva a 
consumir, mas a fantasia que o acompanha. Quando ela compra um lanche do McDonald's com 
um brinquedo, um Kinder Ovo, que vem com brinde, ou um outro ovo de páscoa com brinde, 
ela tem a promessa de um novo entretenimento, da fantasia. De forma inconsciente, ela acha 
que terá uma nova realização com aquela brincadeira, que lhe dará mais satisfação", concluiu. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 abr. 2011, p. 8.  


