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Mais um projeto de lei 
quer proibir a publicidade 
voltada às crianças 

O
Dia das Crianças é a terceira me-

lhor data para o comércio varejista 

brasileiro. Só a indústria de brin-

quedos pretende abocanhar neste 

período 40% de todo seu fatura-

mento projetado para o ano, que é de aproximadamente 

R$ 4 bilhões. Porém, novas regras para a publicidade 

infantil podem dificultar este cenário. A PL 702/2011, 

Projeto de Lei que corre na Câmara dos Deputados, 

quer restringir a veiculação de publicidade infantil na 

TV - aberta e fechada - entre 7h e 22h. O texto é de 

autoria do deputado Marcelo Matos (PDT/RJ). 

Rafael Davini, diretor de anúncios e marketing do canal 

Cartoon Network, um dos principais canais de TV por 

assinatura para o público infantil — que veicula 50% a 

mais de publicidade nesse período —, acredita que o Co-

nar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publi-

citária) já possui regras bem rígidas para resguardar as 

crianças de qualquer propaganda que cause malefícios 

a elas, não sendo necessária nenhuma outra lei comple-

mentar. Prova disso, segundo ele, é o limite de propagan-

da permitido no canal. "Ficamos limitados, a demanda 

é muito superior ao que podemos atender para estarmos 

dentro da regulamentação do órgão. Perdemos receita 

por isso", afirma. A ut
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Renata Policicio, responsável pelas pesquisas do Cartoon, 

realiza, anualmente, a Kids Experts - pesquisa junto ao seu 

público-alvo, no caso crianças e adolescentes, para suprir ne-

cessidades do próprio canal. "E uma ferramenta que utiliza-

mos para adequar nossos produtos à realidade das crianças. 

Os temas nascem de uma necessidade da empresa." 

Davini diz que o espaço publicitário do canal tem cresci-

do muito. "Há dez anos tínhamos 15 anunciantes, hoje esse 

número é de pelo menos 150. Na categoria propaganda in-

fantil estamos mais desenvolvidos que as TVs abertas." Pro-

curado pela reportagem, o Conar não quis dar entrevista. 

Desde 2006, o órgão, apesar de não concordar com a proi-

bição da propaganda infantil, tomou algumas medidas para 

regulamentar este tipo de propaganda e estipulou algumas 

limitações na seção 11 de seu Código Brasileiro de Autorre-

gulamentação Publicitária. 

Entre as recomendações do Conar estão a de que os anún-

cios não podem provocar situações de constrangimento aos 

pais ou responsáveis ou molestar terceiros com o propósito de 

impingir o consumo; não podem empregar crianças e adoles-

centes como modelos para vocalizar apelo direto - recomen-

dação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, 

na participação deles nas demonstrações pertinentes de ser-

viço ou produto; nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo 

de consumo diretamente à criança; a abstenção de qualquer 

estimulo imperativo de compra ou consumo, especialmente 

se apresentado por autoridade familiar, es-

colar, médica, esportiva, cultural ou pública, 

bem como por personagens que os inter-

pretem, salvo em campanhas educativas, de 

cunho institucional, que promovam hábitos 

alimentares saudáveis. 

Porém, para Gabriela Vuolo, coordenadora 

de mobilização do Instituto Alana, O N G 

que desenvolve atividades em prol da defesa 

dos direitos das crianças e adolescentes rela-

cionadas ao consumo, as recomendações do 

Conar ainda são medidas evasivas na prote-

ção da criança. "Não somos contra a publi-

cidade infantil, somos contra a propaganda 

voltada às crianças", afirma. 

De acordo com Gabriela, a PL 702/2011 

tem como propósito coibir a publicidade 

dirigida ao público infantil, mas ainda está em fase inicial, 

por isso deve demorar a ter um posicionamento formal, já 

que ainda não passou por nenhuma comissão. "Tem outro 

projeto de lei 5921/2000, que, há dez anos, está tramitando 

no congresso e deve passar por uma última comissão antes 

de ser aprovado." Além do longo tempo de espera para que 

um projeto vire lei, eles costumam sofrer tantas modificações 

que, quando aprovados, acabam por se des-

caracterizar de sua idéia inicial. A PL 5921 

foi o primeiro projeto de lei a tratar do tema. 

De autoria do deputado Luiz Carlos Hauly 

(PSDB/PR), esse projeto visa proibir a publi-

cidade dos produtos infantis. 

No ano passado, o Instituto Alana realizou 

pesquisa na véspera do Dia das Crianças para 

fazer um levantamento da publicidade no 

período. De acordo com Vuolo, foram moni-

toradas 10 horas de programação de sete ca-

nais: cinco TVs por assinatura, e dois canais 

de TV aberta SBT e Rede Globo. Como 

resultado foram 1100 inserções publicitárias 

direcionadas às crianças, sendo 75% referente 

a brinquedos, em que os 10 mais anunciados 

tinham preço médio superior a RS 150. 
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A televisão permanece como a principal 

mídia utilizada pela publicidade. Ao cru-

zar essa informação com o fato de a crian-

ça brasileira passar em média quatro horas 

50 minutos e 11 segundos por dia assistin-

do à programação televisiva (Painel Nacio-

nal de Televisores, Ibope 2007), é possível 

imaginar o impacto da publicidade na in-

fância, de acordo com o instituto Alana. 

Gabriela diz que, dentre os impactos da publi-

cidade voltada aos pequenos consumidores, 

está o estresse familiar causado pela amolação 

dos filhos aos pais pelo apelo ao consumo. A 

pesquisa também mostrou que o "presente surpresa" está em 

extinção, pois 80% das decisões de compras dos adultos no Dia 

das Crianças são diretamente influenciadas pelos filhos. 

Já para Aires Leal Fernandes, diretor de mar-

keting da Estrela, não cabe às instituições, empresas ou go-

verno educarem as crianças. "Vejo com extrema preocupação 

essa polêmica sobre a publicidade infantil, pois estão que-

rendo terceirizar a responsabilidade de educar as crianças a 

quem não é de direito." 

O Dia das Crianças e o Natal representam 70% do volume de 

vendas da companhia no ano. A Estrela investe 15% de seu 

faturamento em publicidade. No ano passado, a receita da 

empresa foi de RS 140 milhões. Para este mês foram desen-

volvidos 12 filmes para veiculação nos canais Rede Globo e 

SBT. "Os dois canais possuem programação infantil, por isso 

a escolha deles." 

Segundo ele, a companhia, que está para 

completar 70 anos, tem a preocupação em 

lançar brinquedos para auxiliar no desenvol-

vimento da criança. "Eles passam por mais 

de 98 testes de segurança", diz Leal. Para 

este ano a projeção de crescimento da Estre-

la é de 15% sobre as vendas de 2010. Para 

isso, a empresa conta com 260 lançamentos 

de produtos. "Estamos muito otimistas em 

relação às vendas deste mês." 

A Abap (Associação Brasileira das Agências 

de Publicidade) também é contra os projetos 

de lei que proíbem a publicidade infantil. A 

associação afirma que sua posição é de que as crianças devem 

merecer uma atenção especial às mensagens publicitárias a 

elas dirigidas, mas não que o tema seja propriedade de enti-

dades para fazer valer suas posições fundamentalistas e cerce-

adoras da liberdade de expressão. "Nossa preocupação com a 

criança está bem evidenciada no peso que o assunto ocupa nas 

recomendações do Código Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (Conar). Naturalmente, também prezamos um di-

álogo permanente e um debate saudável sobre o assunto, à luz 

da democracia e do alinhamento com a contemporaneidade", 

afirma Stalimir Vieira, assessor da presidência da Abap. 

Quanto ao impacto da aprovação dos projetos de lei, Vieira 

crê que sempre que se aprova, formalmente, alguma coisa que 

comprometa a liberdade de expressão, isso causa conseqüên-

cias diretas na imagem do país. "Não é por acaso que a nação 

inteira se mobiliza quando o governo insinua intervenções 

que possam significar algum tipo de tutela sobre a 

opinião pública. Não se trata apenas de defesa da 

democracia, tão arduamente reconquistada, mas 

dos próprios interesses socioeconômicos do Bra-

sil. Um país que imprime nuances obscurantistas 

na sua legislação é sempre visto com reservas por 

investidores e empreendedores globais." 

Para ele, tentar limitar o assunto às conseqüências 

no mercado publicitário é minimizar o problema. 

"Toda a vez em que o mercado publicitário é cer-

ceado, alguma coisa deixará de ser vendida e, por 

conseqüência, produzida. Não é preciso ter mui-

ta imaginação para supor um mundo em que a 

aprovação de projetos de lei como esse comece a 

proliferar", diz. A ut
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 727, p. 36-39, out 2011.




