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Tema recorrente de debates nas esferas política e social, a publicidade infantil é o assunto de 
um estudo apresentado pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) 
na semana passada, em parceria com a ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes). 
 
O estudo "Publicidade e Criança: Comparativo Global da Legislação e da Autorregulamentação" 
avaliou normas legais de autorregulamentação e códigos de conduta de 18 mercados 
espalhados pelas Américas do Sul e do Norte, Ásia e Europa, e as comparou com o sistema de 
restrição aplicável à publicidade infantil no Brasil com o objetivo de verificar qual é o nível e a 
qualidade do controle exercido no país quanto à propaganda dessa categoria de produtos e 
serviços. 
 
A conclusão do estudo, aponta Gilberto Leifert, presidente do Conar, é que os mercados 
estrangeiros não estão caminhando para o banimento da publicidade infantil, e sim para o 
amadurecimento de seus sistemas de restrição, cujo modelo ideal reside no chamado sistema 
misto de controle, que reúne tanto uma legislação bem-definida quanto códigos de 
autorregulamentação. "Esse painel mostra que existe uma tendência mundial para o 
fortalecimento dos mecanismos de autorregulamentação. Isso porque a tendência dos 
legisladores é de adotar restrições que acabam por alcançar liberdades públicas. O direito à 
informação, em sua concepção moderna, compreende a informação editorial e a comercial, ou 
seja, o direito do público de conhecer produtos e serviços colocados à disposição no mercado", 
indica. 
 
Ainda segundo Leifert, o estudo mostra que o Brasil já adota critérios, práticas e 
ordenamentos jurídicos bastante rigorosos e restritivos, o que o coloca entre os países com os 
mais eficazes sistemas de restrição à publicidade infantil. "Estamos em um patamar muito 
avançado em relação às economias e indústrias de publicidade que são consideradas 
referência, como as dos Estados Unidos, Grã Bretanha e Europa de maneira geral", diz. 
 
O sistema brasileiro de regulamentação da propaganda dirigida a crianças se enquadra nas 
normas gerais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). A última mudança realizada no CBAP (Código Brasileiro de 
Autorregulamentacão Publicitária) relativa ao assunto é do início de 2013, quando o Conar 
incluiu restrições severas no que diz respeito a ações de merchandising que têm o público 
infantil como target, modificação realizada após solicitação da ABA. 
 
Antes disso, a publicidade infantil já havia sido restringida de forma mais significativa em 
2006. Na ocasião, foi proibido o emprego de crianças e adolescentes como modelos para 
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vocalizar apelo direto ou sugestão de uso ou consumo. E também ficou proibido o emprego de 
mensagens que, por,meio dos menores, provoquem situações de constrangimento aos pais ou 
responsáveis para coagi-los ao consumo. 
 
LEI DE RESTRIÇÃO 
 
Atualmente, o uso de crianças e adolescentes em anúncios é autorizado dentro dos limites 
legais e éticos, mas essa permissão pode estar em risco. Tramita no Congresso há 12 anos o 
Projeto de Lei 5921/2001, que proíbe expressamente a publicidade e a propaganda para a 
venda de produtos infantis. O documento já foi apreciado por três comissões da Câmara dos 
Deputados e segue para a avaliação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que verifica 
se o texto está em conformidade com a Constituição Federal. 
 
Para Leifert, a ideia do banimento apavora a indústria da propaganda. "Nós entendemos que é 
possível encontrar formas apropriadas e éticas de comunicar todos os produtos lícitos. Não 
haveria porque o Brasil caminhar para o banimento. Vamos trazer evidências e provas de que 
o país caminha em companhia com o que existe de mais moderno no mundo, que são 
mecanismos de legislação e autorregulamentação agindo de forma harmoniosa", afirma, 
referindo-se ao estudo. 
 
O presidente explica que o sistema misto de regulamentação tem funcionado muito bem e que 
o trabalho do órgão é reprimir os excessos e garantir que a maioria continue desfrutando de 
liberdade, seja o público, que recebe a informação, seja o anunciante, que a fornece. 
 
Leifert reitera que o mecanismo atualmente adotado pelo Brasil "expressa a maturidade do 
mercado e é um caminho sem volta". "Nós temos que encorajar a sociedade civil a tomar 
decisões", completa. 
 
RECLAMAÇÕES 
 
Outro argumento usado pelo Conar para rebater a ideia de que é necessário restringir a 
publicidade infantil são dados fornecidos pelo Ministério da Justiça a respeito das queixas 
ligadas à propaganda feitas pelo Procon. Em 2010, apenas 1,09% dos casos levados aos 
órgãos de defesa do consumidor teve como motivação a publicidade. Em 2011, esse índice foi 
de 1,2%, passando para 1,5% no ano passado. 
 
O Conar também ilustra a alta aceitação de seus métodos de regulamentação por parte da 
sociedade. Das 376 denúncias apresentadas ao órgão em 2010, 46 diziam respeito à 
publicidade infantil, das quais apenas 15 foram levadas por consumidores. Em 2011, foram 
325 casos analisados, sendo 33 sobre o assunto e 15 apresentados por consumidores. Já em 
2012, foram 357 reclamações, com 35 envolvendo propaganda para menores e 23 delas feitas 
por consumidores. 
 
"Por isso nós do Conar temos uma perplexidade quando vemos um projeto de lei desse tipo ou 
quando há alguma discussão mais intensa a respeito de controles sobre a propaganda. Até 
porque definitivamente a publicidade comercial brasileira é extremamente ética e os próprios 
números do governo demonstram isso. O consumidor se queixa de falta de entrega de 
produto, de falta de garantia, de falta de atendimento na loja, mas não reconhece a 
propaganda como um problema", argumenta Edney Narchi, vice-presidente executivo do 
Conar. 
 
INTERNET 
 
Os executivos do órgão também chamam a atenção para o fato de que não é apenas pelas 
mídias tradicionais que os menores acessam informação e, consequentemente, estão expostos 
a anúncios e mensagens publicitárias. Eles concordam que esse aspecto deveria ser levado em 
consideração pelos grupos sociais e políticos que defendem o endurecimento das normas que 
regem a publicidade infantil. 
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"Podemos auxiliar estabelecendo parâmetros e confiando e insistindo para que pais e 
educadores exerçam um papel de orientação e repressão quando for o caso. O Conar 
estabelece as regras também válidas para esse ambiente, mas sabemos que a efetividade 
delas vai depender do grau de liberdade que a criança tem em relação aos instrumentos de 
comunicação que ela acessa", opina Leifert. "Os que querem a proibição se esquecem que hoje 
a publicidade vem por meio da internet, que opera em um ambiente sem regras. A 
autorregulamentação pode sim ajudar de uma forma muito mais eficaz que os mecanismos 
formais de controle", conclui. 
 
O Conar lembra que o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária prevê o controle 
ético sobre a propaganda seja qual for o meio que a veicular, inclusive a internet, e que os 
anúncios devem cumprir com as normas previstas de qualquer forma. 
 

 
 
Volume é baixo, diz Ibope 
 
Em paralelo ao relatório do Conar, a ABA divulgou um estudo sobre o volume de publicidade 
direcionado a crianças na televisão aberta e por assinatura. Conduzido pelo Ibope Media, 
foram medidos comerciais veiculados entre meados de dezembro de 2012 e janeiro deste ano 
- fase de pico que antecede ao Natal e abrange as semanas posteriores. 
 
Foram considerados três tipos de comerciais: aqueles que divulgam um produto infantil para o 
público infantil; os que mostram produtos infantis, mas os ofertam ao público adulto, que é 
quem tem o poder de compra; e aqueles que contam com crianças como personagens, 
independentemente do tipo de serviço ou produto ofertado. Os anúncios avaliados foram 
divididos nas categorias alimentos e bebidas, brinquedos e diversões, consumo em geral 
(calçados e farmacêuticos, por exemplo), e outros (bancos e telefonia, por exemplo). 
 
Os resultados mostram que a presença desses tipos de comerciais é mínima tanto na TV 
aberta quanto na fechada. Durante o período, apenas 0,5% das inserções se enquadrou 
nessas categorias em canais da TV aberta quando crianças, representam 35% da audiência. 
Quando os menores representam metade dos telespectadores, o índice cai para 0,1%. No caso 
da TV fechada, devido aos canais infantis, esse número aumenta para 7,5%. 
 
A maioria desses filmes, porém, é veiculada antes do Natal. Na TV aberta, os anúncios com 
foco no público infantil giram na faixa de 3,5 mil inserções diárias até 22 de dezembro, quando 
iniciam uma queda que, em poucos dias, leva o índice a menos de mil inserções por dia. A 
queda é proporcional aos comerciais que divulgam a categoria de produtos e diversões. 
 
Para Rafael Sampaio, vice-presidente executivo da ABA (Associação Brasileira dos 
Anunciantes), que coordenou o estudo do Conar, o volume de publicidade de produtos e 
serviços destinados à criança diminuiu consideravelmente nos últimos anos com o 
desenvolvimento dos mecanismos de restrição, principalmente o da categoria de alimentos e 
bebidas, o que está de acordo com as medidas estabelecidas nos últimos anos. 
 
"A lógica fecha, já que no Brasil temos altos níveis de restrição de propaganda dirigida às 
crianças. O uso delas nos comerciais, independentemente da categoria, é altamente 
regularizado. Se as empresas de alimentos e bebidas têm um compromisso que elas mesmas 
assumiram com organismos internacionais, não era para ter um alto volume mesmo", diz, 
lembrando que nenhum dos comerciais avaliados no estudo do Ibope estava fora das normas 
estabelecidas pelas leis e pelo Conar.       
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 set. 2013, p. 9. 
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