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Já faz algum tempo que empresas e agências
de publicidade, encontraram no público infant i l um dos elementos potenciais para manter o
ciclo de consumismo desenfreado. Não à toa.
Pois o que caracteriza a perversidade da publicidade dirigida às crianças é o jogo desigual
que ela estabelece.
De um lado, há um grupo de profissionais
altamente especializados como publicitários,
marketeiros e até psicólogos, que investigam
constantemente os desejos das crianças, e que
possuem um profundo conhecimento sobre as
técnicas de persuadi-las. Para isso, se gasta cerca
de US$ 15 bilhões ao ano, como expôs a psicóloga estadunidense Susan Linn, no livro Crianças do Consumo: A Infância Roubada.
Do outro lado, competindo em desvantagem
com esse exército especializado e bilionário, estão as crianças que, por estarem em fase de desenvolvimento, acreditam mais facilmente em tudo
aquilo que veem e que ouvem. De acordo com o
documento do Instituto Alana "Por que a publicidade faz mal para as crianças?", até aproximadamente os 8 anos de idade, as crianças misturam
fantasia e realidade. Ainda não possuem mecanismos que as façam compreender, por exemplo,
que o tênis que está sendo vendido no comercial
de televisão não as deixará mais ágeis ou populares. Ou que a bolacha recheada com alto de teor
de açúcar e gordura não as tornará mais saudáveis ou com mais energia. Além disso, explica,
que é somente aos 12 anos que o indivíduo tem
condições de compreender o caráter persuasivo
da publicidade. Se utilizar, portanto, da capacidade de fantasiar das crianças para vender produtos, não parece nada ético.
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Por Paula Salati

DE TODOS OS LADOS
Enquanto a indústria do consumo fica com o
lucro, às crianças e famílias cabe conviver com
consequências desastrosas. Inúmeras pesquisas já
mostraram que a publicidade dirigida ao público infantil colabora com a obesidade, erotização
precoce, violência e marginalização, diminuição
da criatividade e de momentos importantes da i n fância, além de causar estresse familiar.
E não é fácil escapar disso tudo. Mensagens

publicitárias sedutoras, coloridas e que remetem
a sensações prazerosas, chegam de todos os lados, diariamente, através da TV, internet, publicações impressas, filmes, etc. Elas prometem uma
vida feliz e cheia de emoção. Mas, desde que você
possua o que está sendo vendido.
Para se ter uma ideia do bombardeio, em 2010,
um monitoramento do Alana mostrou que, durante o dia das crianças, entre 8h e 18h, foram
exibidas um total de 1.077 propagandas na rede
Globo, SBT e em mais cincos canais infantis na
TV fechada. O canal Cartoon Network chegou a
veicular um anúncio a cada 2 minutos. Os produtos anunciados foram brinquedos, vestuários e
alimentos, em um preço médio de R$ 160. A situação fica mais preocupante quando analisada
junto à informação de que as crianças brasileiras
são as que mais assistem TV no mundo, em uma
média de 5 horas e 4 minutos por dia, segundo
dados do Ibope/2010.

Já a internet, atualmente, conta com 5,5 milhões
de internautas entre a faixa etária 2 a 11 anos. E,
nesse espaço, as estratégias de marketing também
têm se mostrado muito eficazes. Em sites de jogos
infantis, por exemplo, não é difícil que janelas se
abram automaticamente anunciando uma gama de
produtos. "Isso é um tipo de estímulo distrator, que
interfere nas atividades que as crianças estejam realizando. E até elas fecharem a janela, já captaram
a mensagem publicitária", comenta a psicanalista
infantil, Ana Olmos.

OUTROS ESPAÇOS
A advogada e diretora de Defesa e Futuro
do Instituto Alana, Isabella Henriques, afirma que
a publicidade dirigida à criança vem se reformulando nos últimos anos. "A publicidade tradicional, como as que acontecem no intervalo comercial da TV, está indo para outros espaços.
Como para dentro dos programas infantis, onde
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Nas diversas mídias, n ã o é difícil encontrar
propagandas que utilizam recursos visuais e
personagens atraentes ao público infantil, para
vender planos de celular, de canais por assinatura, automóveis, etc.
A irresponsabilidade n ã o tem limites a ponto de tais estratégias serem usadas para vender
produtos de limpeza, que são tóxicos e que n ã o
podem ser manuseados por crianças. É o caso
do recente comercial do produto Pato Gel Adesivo, um detergente para vasos sanitários da
Johnson. No comercial, um Pato de a n i m a ç ã o
ensina como utilizar o produto. A propaganda
chega a ser veiculada em canais infantis, como
na Discovery Kids. Algo grave, pois os acidentes com produtos de limpeza, entre as crianças
abaixo de 5 anos, oscilam entre o segundo e o
terceiro lugar no ranking de intoxicações, de
acordo com dados do Sistema Nacional de I n formações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox).
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Um outro espaço que as empresas passaram a
ocupar para divulgarem seus produtos é a escola.
A advogada do Alana diz que o Instituto recebe
muitas denúncias, tanto de casos em estabelecimentos públicos como privados. E que, em geral,
são difíceis de ser comprovados, pois chegam ao
conhecimento do Instituto muito tempo depois.
Sem contar que as escolas não estão abertas ao
diálogo sobre a publicidade infantil. "É algo muito grave. Pois a escola é o segundo ambiente de
socialização da criança, depois da família. É também um lugar que oferece segurança a ela", assinala Isabella. "Isso mostra a agressividade do
mercado. E como os diretores das escolas estão
permitindo isso? Não sabemos, por exemplo, se
há uma troca financeira", questiona.

Do ponto de vista da indústria do consumo, n ã o basta apenas vender artigos infantis
para as crianças. É preciso transformar os pequeninos em promotores de venda dos produtos destinados aos adultos, já que eles exercem
uma grande influência na escolha das compras totais da família, cerca de 80%, segundo a
Interscience/2003.
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o conteúdo de entretenimento se mistura com o
conteúdo publicitário. Uma programação é interrompida e, de repente, aparece alguém anunciando um produto. Trata-se de uma volta do merchandising", afirma Isabella. A gravidade deste
recurso está no fato de que, somente após os 8
anos de idade mais ou menos, é que as crianças passam a diferenciar um conteúdo comercial
de um entretenimento. Além disso, é influenciada pelo personagem ou apresentador no qual se
identifica.
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A justificativa geralmente apresentada pelas
empresas para esse tipo de ação de marketing é
o papel educativo que pressupõe cumprir na vida
das crianças. Ao divulgar nas escolas uma marca
de creme dental, por exemplo, a empresa fabricante discursa com cinismo sobre a felicidade que
sente em ensinar às crianças bons hábitos de h i giene. No entanto, não se trata, simplesmente, de
ensiná-las a escovar os dentes. Mas de escovar os
dentes com o creme dental que sua empresa produz e, portanto, de formar um mercado consumidor se utilizando da ingenuidade infantil.
E isso n ã o é um recurso que as empresas
escondem. A marca Lifebuoy de sabonetes
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Com essa estratégia, a Fiat consegue conquistar os consumidores do futuro, que se lembrarão
da marca quando se tornarem motoristas, remetendo-a a momentos felizes da infância. Ao mesmo tempo, consegue impactar o consumo atual,
devido ao poder de decisão de compra das crianças. Na opinião de Isabella, é uma estratégia que
também dá certo pelo fato das crianças estarem
em constante contato com as mídias e, portanto,
muitas vezes, se tornam mais conhecedoras das
ofertas de mercado do que os pais.
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PROMOTORAS DE VENDA

à criação de um mercado de consumidores fidelizados com as marcas desde a infância. Através de
uma estratégia que vá "do berço ao túmulo", como
gostam de chamar os publicitários. É esta a nova
ferramenta que a marca de automóveis Fiat utiliza. Há dois anos, a empresa vem criando uma l i nha só de produtos infantis, que conta com jogos
de cartas, Banco Imobiliário, carrinhos Uno elétricos e de controle remoto, que já estão sendo vendidos no mercado.

s

antigermicidas da Unilever, por exemplo,
deixa claro, em um vídeo de apresentação, que
sua principal estratégia de marketing é focada no público infantil para ganhar mercado.
Para isso, a empresa, t a m b é m sob o argumento do "papel educativo", fez uma parceria com
um personagem de desenho animado chamado
Galinha Pintadinha que, através de um vídeo,
ensina crianças a lavarem as mãos, "de forma
divertida", como destaca a marca. No final da
apresentação, são anunciados os produtos Lifebuoy, que t a m b é m tem inserção em canais i n fantis, redes sociais e apresentações teatrais.
Isabella analisa que esta estratégia causa um
impacto negativo nas crianças. "Temos denúncias
de pais relatando que o filho fica pedindo para
comprar o sabonete de determinada marca, por
acreditarem que, se não consumi-lo, ficarão doente, com germes, etc", exemplifica a advogada sobre
uma das paranóias criadas pela publicidade.

Sem muita informação dos diversos prejuízos para os quais a publicidade contribui, m u i tos pais entram no jogo. No youtube, por exemplo, é possível encontrar diversos vídeos onde
crianças repetem o roteiro na íntegra do comercial Pato Gel, incentivadas por pais e m ã e s .

VIOLÊNCIA
As técnicas de persuasão utilizadas para construir uma campanha publicitária também estão se
aperfeiçoando e se tornando cada vez mais sutis.
São menos recorrentes, por exemplo, propagandas que disseminem um discurso do tipo "insista
para a mamãe comprar".
A psicanalista Ana Olmos afirma que, um dos
recursos mais avançados utilizados pela publicidade, atualmente, e que tem sido eficiente, é a técnica de identificação projetiva. Ela cita que este elemento apareceu em um comercial do McDonalds
em que a cena era composta por um filho de pais
separados. 0 pai convidava o filho para ir ao zoológico, que não ficava satisfeito, pois preferia ir ao
McDonalds. O filho, então, conta para o pai que ele
vai ao McDonalds com a mãe e que, portanto, com
ela, ele faz o que gosta. "Depois, ele faz a mesma
coisa com a mãe. E consegue comer no McDonalds
duas vezes. O filho joga com o pai e com a mãe de
forma a exercer controle sobre eles", explica a psicanalista. "Através desse mecanismo de identificação projetiva, as crianças conseguem dobrar os pais.
Elas projetam que o que elas querem irá acontecer a
qualquer custo. E, para isso, inoculam nos pais sentimentos como a culpa, a pena, o medo de perder
o amor dos filhos, de que eles sejam discriminados
por não terem tal produto", esclarece Ana.

DO BERÇO AO TÚMULO

Por esses motivos, a psicanalista considera que
a publicidade infantil é uma das produções mais
violentas veiculadas na mídia, causando estresse tanto nos pais quanto nos filhos. Os pais, por
não acharem correto ou por não poderem atender a determinados desejos dos filhos - que podem não se tratar de necessidades reais - sentem
culpa e desconforto. As crianças, ao serem privadas, responsabilizam os pais pela sua frustração.
E, muitas vezes, assim como as mensagens comerciais que assistem, associam o ato de compra
a uma demonstração de amor.

Mais do que formar promotores de venda, também é preciso que isso seja feito concomitantemente

Ana também acrescenta que o incentivo ao
consumismo desenfreado causa um grave impacto

0 Instituto Alana já notificou outros casos
inacreditáveis, como uma propaganda de b o t i j ã o de gás, veiculada no Espírito Santo, onde
crianças d a n ç a v a m juntas com mini botijões.

Atualmente, no Senado, tramita o Projeto de
Lei 150/2009, que, se aprovado, pode limitar o
horário de exibição publicitária de produtos gordurosos, entre o período das 21h às 6h. Também
pode proibir a utilização de personagens infantis nesse tipo de comercial. De acordo com documento do Alana, essa proibição precisa vir
acompanhada de incentivos do Estado a atividades físicas, campanhas de alimentação saudável
e melhoria da qualidade dos alimentos.

O caso chegou a ser reaberto, no entanto, o
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"O Conar existe, especialmente, para mediar
conflitos entre concorrentes. E, ao longo dos
anos, foi ocupando um espaço maior do que
deveria. Ele é reconhecido, muitas vezes, como
um ó r g ã o que regula a publicidade, mas n ã o é
um órgão do poder público. É uma associação
de agências de publicidade, anunciantes e de
veículos de c o m u n i c a ç ã o e, portanto, uma associação de defesa desses três entes. Não uma
associação que tem compromisso com a sociedade", esclarece Isabella.
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Um projeto de Lei que, se aprovado, pode
regular o setor, é o PL 5921/2001. Atualmente, ele tramita na Câmara dos deputados e seu
texto ainda está em disputa por diversos setores. Isabella analisa que, neste momento, será
mais difícil que o PL seja aprovado de forma a
n ã o colocar medidas um pouco mais restritivas à publicidade infantil, pois tem havido uma
maior mobilização sobre o tema.
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Para Isabella, a legislação existente no Brasil
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Para controlar os abusos da publicidade infant i l , cerca de 15 países já tem algum tipo de regulação no setor. Na Suécia, por exemplo, antes das
21 h, não pode ser veiculada nenhuma propaganda dirigida aos menores de 12 anos. Os comerciais de TV não podem conter pessoas ou personagens com os quais as crianças se identifiquem,
nem serem exibidos durante, imediatamente antes e depois de uma programação infantil. Já na
Inglaterra, é proibida a publicidade de alimentos
gordurosos durante a programação de TV, direcionada ao público menor de 16 anos, a qualquer
hora e em qualquer canal. É também proibido o
uso de efeitos especiais que insinuem que o produto possa fazer mais do que efetivamente faz.

Até o ano passado, o Alana encaminhava
d e n ú n c i a s ao Conselho Nacional de Autorreg u l a m e n t a ç ã o Publicitária (Conar). No entanto, um desrespeito do Conar fez com que o Instituto passasse a deslegitimar o Conselho. Em
abril de 2011, ao enviar uma d e n ú n c i a sobre
um comercial do McDonalds, exibido nos cinemas durante o filme de a n i m a ç ã o infantil Rio,
o Conar arquivou o caso e, por meio de parecer
oficial, debochou do Alana, através de ironias
como "a bruxa Alana, que odeia criancinhas".
O órgão t a m b é m desqualificou a preocupação
do Instituto acerca da obesidade infantil e respondeu: "Da mesma forma que Suécia e Dinamarca têm por base evitar que suas crianças de
olhos azuis fiquem gordinhas, o Brasil tem por
base acabar com a desnutrição dos nossos meninos moreninhos".

REGULAÇÃO

Alana considera que uma ação dessa mostra que
o Conselho não tem nenhum compromisso com
a proteção à infância. Além disso, as denúncias
enviadas ao órgão não surtem efeito. Pois, até
serem analisadas e julgadas, a propaganda denunciada já saiu do ar há algum tempo.
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Além disso, Isabella esclarece que o Instituto é contra a mensagem comercial que se
dirige diretamente à criança. E que não há problema as empresas anunciarem os produtos i n fantis aos adultos.
No que diz respeito a sanções, uma publicidade abusiva pode ser denunciada ao Ministério da Justiça, ao Ministério Público e a qualquer órgão de defesa do consumidor. O que
é mais recorrente, hoje, são aplicações de m u l tas pelos Procon's a empresas e veículos de
c o m u n i c a ç ã o . Atualmente, existem quase dez
multas nesse sentido.
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Uma das grandes p r e o c u p a ç õ e s de médicos,
pais e ativistas pela proteção da infância, é o
fato de que a maioria dos a n ú n c i o s trata de
produtos com alto teor de açúcar, gordura e sal
e com baixo valor nutricional. No Brasil, por
exemplo, de cada dez alimentos anunciados,
sete são de guloseimas e comidas industrializadas. Além disso, 15% das crianças de até 12
anos já sofrem de obesidade no país.
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Em uma pesquisa do DataFolha/2010, por
exemplo, 85% dos pais afirmaram que a publicidade de alimentos influencia nos pedidos dos f i lhos. Já no Interscience/2003, 73% das crianças
relataram que as propagandas são responsáveis
pelas suas escolhas alimentares. De acordo com
a Associação Dietética Norte Americana, são necessários apenas 30 segundos para que uma marca alimentícia influencie uma criança.

Falar em regulação causa um grande frenesi
no setor publicitário, que logo solta argumentações de que a medida seria uma forma de cercear a liberdade de expressão. No entanto, Isabella
comenta que a publicidade não tem o mesmo
respaldo que uma atividade artística ou jornalística, por exemplo. É uma atividade comercial,
que tem o objetivo de vender. E, ainda que se
considere o caráter artístico da publicidade, a
garantia da liberdade de expressão tem limites
para todos. "E, nesse caso, o limite é a garantia
constitucional de ter a integridade física e psíquica das crianças preservada", ressalta. Se uma
publicidade de alimentos com baixo valor nutricional, por exemplo, causa um grave problema
de saúde pública, como a obesidade, não há problema em restringir a mensagem comercial em
prol do cuidado à saúde infantil.
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A publicidade também é apontada como um
dos fatores que contribuem para a obesidade i n fantil. Um documento lançado, neste ano, pela
Organização Pan-Americana da Saúde reuniu
uma série de estudos que demonstram a influência que o marketing de alimentos exerce sobre os
hábitos alimentares das crianças.
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OBESIDADE

já serviria para restringir a mensagem mercadológica dirigida às crianças e, portanto, em tese, já
é ilegal. Há garantias estabelecidas nesse sentido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na
Constituição Federal. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), já proíbe a publicidade enganosa, abusiva ou subliminar. No entanto, este marco legal, ressalta a advogada, é muito
"princípiológico" e não estabelece critérios claros
de restrição, punição e definição sobre o que é ou
não é mensagem direcionada ao público infantil.
Para ela, uma legislação que tivesse esses elementos bem estabelecidos, traria uma maior proteção
à integridade física e psíquica das crianças.
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psíquico nas crianças que, por não terem alcance
a determinados bens de consumo ou a um corpo
considerado ideal, passam a ter "vergonha de si".
Vergonha de ser "pobre", "baixo", "gordo", "feio",
"sem roupa de marca". Passam também a achar
que somente serão respeitados e valorizados na
sociedade se possuírem os produtos anunciados,
situação que pode levar à marginalização social,
como também destaca o Instituto Alana.

O PL, por exemplo, tem sido tema de diversos seminários propostos por esferas de governo, com grande participação de entidades e da
sociedade civil. E, inclusive, de um grupo de
pais e mães que passaram a se organizar em
torno do tema, em março deste ano.
0 coletivo, chamado Infância Livre de Consumismo, surgiu após o encontro "Somos Todos Responsáveis", promovido pela Associação
Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP).
Pais e mães foram convidados e, alguns deles, perceberam que, no evento, era muito recorrente o discurso de culpabilização exclusiva
dos pais em relação à exposição excessiva das
crianças à publicidade. E que, a alternativa de
controle, seria a a u t o r r e g u l a m e n t a ç ã o e o "bom
senso" dos anunciantes.
A partir da discordância desse pensamento é
que surgiu o grupo. Para a m ã e do coletivo, Mariana Machado de Sá, "é muito c ô m o d o e perverso uma associação responsabilizar somente
os pais, enquanto são desenvolvidas uma série
de pesquisas para induzir as crianças ao consumismo. Não dá para nos defendermos sozinhos
dessa indústria bilionária", diz. Para ela, os pais
têm o papel de se informarem sobre o assunto
e de educar seus filhos para um consumo mais
saudável. No entanto, a responsabilidade precisa ser divida e ter controle estatal.
Ela acrescenta que, por ser novo, o coletivo
ainda não tem muitos posicionamentos fechados. Mas que, no entanto, já estão convencidos
de que a a u t o r r e g u l a m e n t a ç ã o do setor publicitário n ã o é suficiente. Para Mariana, os pais
precisam de um órgão público para recorrerem
e se sentirem seguros.
Paula Salati é jornalista.

Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 16, n. 186, p. 37-39, set. 2012.

