
Odeputado Marcelo Matos, do PDT carioca, 
tem o mérito de pelo menos agitar uma dis-
cussão sobre a publicidade para crianças no 

Brasil, com seu projeto de lei (PL 702/2011). O projeto 
é simples: "É proibida a veiculação de propaganda dire-
cionada especificamente para o público infantil nos ca-
nais de televisão aberta e por assinatura no período das 
7 (sete) às 22 (vinte e duas) horas". 

As conseqüências são complexas. A restrição de ho-
rário é vista como censura e cerceamento à liberdade 
de expressão publicitária, e um primeiro passo até se 
chegar ao caso de propagandas de cigarros, totalmen-
te proibida na TV, rádio e jornal. Também é vista como 
desnecessária pelas entidades da propaganda nacional. 
Décio Vomero, diretor da Abap (Associação Brasileira de 
Agências de Propaganda), diz:"Consideramos que a au-
torregulação existente é suficiente para coibir os abusos 
na publicidade, e o Conar é o órgão apropriado para jul-
gar os excessos na publicidade". 

Mas o deputado carioca não está sozinho. Existem vá-
rios grupos organizados e entidades sustentando a tese. 
Um manifesto com mais de 14 mil assinaturas pede o 
fim da publicidade dirigida a menores de 12 anos, ale-
gando que "a criança é hipervulnerável"e não "possui a 
totalidade das habilidades necessárias para o desempe-
nho de uma adequada interpretação crítica dos inúme-
ros apelos mercadológicos que lhe são especialmente 
dirigidos". Para esses signatários, "a publicidade de pro-
dutos e serviços dirigidos à criança deveria ser voltada 
aos seus pais ou responsáveis, estes sim, com condições 
muito mais favoráveis de análise e discernimento". 

Na legislatura anterior, o deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) tinha projeto semelhante. Mesmo entre em-
presas, existe quem se preocupa em se comunicar cui-
dadosamente com esse público. Em 2009,24 empresas 
sediadas no Brasil assinaram acordo se comprometen-

do a não anunciar alimentos ou bebidas para crianças, a 
não ser que tenham conteúdo nutricional cientificamente 
comprovado, não fazer promoção nas escolas e divulgar 
em seus produtos hábitos saudáveis. O Conar (Conselho 
Nacional de Autorregulamentação), por sua vez, define no 
artigo 37 normas de condutas para esse público: "Nenhum 
anúncio dirigirá apelo de consumo diretamente à criança" 
é a regra geral. O artigo recomenda que a propaganda de 
produtos infantis deve abster-se de "desmerecer valores 
sociais, como honestidade, amizade" etc., "impor noção de 
que o consumo de um produto proporcione superiorida-
de"; "utilizar formato jornalístico", "usar crianças como mo-
delos para vocalizar apelo direto". 

A lista de orientações é maior. A dúvida é até que ponto 
ela é seguida e qual a eficiência da fiscalização. Na justifica-
tiva do projeto, o deputado afirma: "A ação do Conar não 
tem sido suficientemente efetiva para evitar os abusos pra-
ticados pelos anunciantes". Ele baseia sua afirmativa numa 
"proliferação de denúncias apresentadas por pais e órgãos 
de defesa do consumidor contra propagandas que explo-
ram a credulidade infantil". 

Oficialmente, o Conar combate a delimitação de horário 
e entende que anunciantes, agências e consumidores po-
dem educar-se mutuamente e criando uma solução sem 
restrições e sem abusos. 

Legalmente, a determinação do artigo 76 da lei 8069/90 
diz que rádio e televisão só devem apresentar "no horário 
recomendado para o público infantojuvenil programas 
com finalidades educativas, artísticas, culturais e informati-
vas". Sem mais especificações. 

A Abap acompanha o debate, diz Vomero, por meio da 
assessoria parlamentar: "Vamos discutir os PLs nas audiên-
cias públicas das comissões técnicas do Congresso, buscan-
do aperfeiçoá-los. Evidentemente, sempre que a liberdade 
de expressão estiver ameaçada, a Abap vai se fazer ouvir". 
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Text Box
Fonte: AD Advertising, Porto Alegre, ano 15, n. 134, p. 20, 2011. 




