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Venda separada de brindes afeta marketing promocional. 
 
Anunciada no início da semana, a proibição de que o McDonald"s venda o McLanche Feliz 
acompanhado dos brinquedos de brinde coincidiu com a mais recente promoção da rede de fast 
food no Brasil, a Grandes Astros Disney Pixar. A distribuição dos 12 bonecos de animações, como 
Procurando Nemo e Os Incríveis, não será afetada de imediato, pois a rede terá nove meses para 
cumprir a determinação. Contudo, ao abrir o precedente, a decisão pode colocar em xeque o 
marketing promocional, usado amplamente no País.  
 
A solicitação de que a rede passasse a vender os brindes separadamente partiu do Ministério 
Público Federal de São Paulo. Segundo o MP, diante de inúmeras reclamações de pais, 
pressionados pelas crianças que queriam completar sua coleção de brindes, foi estabelecido com a 
empresa um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ao aceitar o acordo, o McDonald"s, que 
não quis se pronunciar sobre o assunto, terá nove meses para encontrar uma forma de permitir 
que os clientes comprem os brindes separadamente. 
 
O advogado Gustavo Gonçalves Gomes, do setor de Juizados Especiais e Direito do Consumidor do 
escritório Siqueira Castro, afirma que o instrumento utilizado pelo MP ao acionar a cadeia de fast 
food não tem efeito imediato sobre outras empresas, mas pode ser usado para classificar ações 
de marketing promocional como venda casada.  
 
"O TAC foi firmado somente entre o McDonald"s e o MP, não envolvendo ou afetando diretamente 
outras empresas ou campanhas de marketing promocional. Todavia, o fato pode e deve ser 
encarado como um indício de nova orientação, tornando possível a abertura de precedentes 
futuros", esclarece Gomes. 
 
decisão abre precedente, segundo associação  
O vice-presidente de legislação da Associação de Marketing Promocional (Ampro), Antônio 
Salgado Peres Neto, acredita que a decisão cria um precedente grave e pode afetar muito o 
marketing promocional. Peres Neto, no entanto, não consegue caracterizar o McLanche Feliz como 
uma promoção, que por definição, tem prazo de realização.  
 
"O McLanche Feliz está há 13 anos no cardápio e não pode ser visto como uma promoção. Além 
disso, já existem muitas leis e normas que regulamentam a distribuição de brindes, vale-brindes, 
sorteios. O uso de brindes é uma ferramenta amplamente utilizada no marketing e esta nova 
determinação do MP pode afetar as empresas", explica Peres Neto.  
 
O advogado do escritório Siqueira Castro lembra que a estratégia de marketing promocional é 
saudável e deve ser feita, desde que a empresa tenha cuidados. "A empresa tem que estar ciente 
de que não poderá exigir do consumidor nenhuma vantagem complementar ou excessiva com a 
entrega do "brinde". Condicionar a venda de um produto à aquisição onerosa de outro viola os 
direitos do consumidor. No entanto, estimular a compra de um bem (sem acréscimo em seu 
preço) com a promessa de fornecimento gratuito de outro produto não é venda casada", esclarece 
Gomes. 
 
Já o publicitário e diretor-presidente da Agência 3, Álvaro Rodrigues, concorda que as ações vão 
perder um pouco da força, mas acredita que não se pode generalizar. Para Rodrigues, a força 
promocional continua e eventuais mudanças na regulamentação podem ser superadas. Segundo o 
publicitário, independentemente das mudanças, os consumidores continuarão sendo levados à 
lanchonete pela promoção.  
 



"Para comprar os brinquedos, mesmo sem o lanche incluído, o consumidor terá que ir ao 
McDonald"s. Lá, ele acaba comprando um milk shake, um hambúrguer. Se a ação faz com que o 
consumidor vá ao estabelecimento e se relacione com a marca, já cumpriu seu papel", explica 
Rodrigues. 
 
Uma ação alternativa, lembra o publicitário, já foi experimentada na Gap, grife americana de 
roupas. "Para cada consumidor que fosse a uma loja da rede experimentar uma roupa, era dado 
um dólar de crédito na compra de músicas para seu Ipod. Poucos clientes conseguiam sair da loja 
sem fazer uma compra ou pensar em levar algum item posteriormente. Faz parte do 
comportamento humano", exemplifica Rodrigues. 
 
MP intervém para garantir direito do consumidor  
Gustavo Gonçalves Gomes, advogado do escritório Siqueira Castro, ressalta que o Ministério 
Público, como órgão representante da sociedade, pode intervir a qualquer momento, desde que 
perceba a possibilidade de violação dos direitos do consumidor.  
 
Segundo ele, o artigo 39, do código de Defesa do Consumidor, ao tratar sobre as "práticas 
abusivas dos fornecedores" proíbe a chamada "venda casada". Diz a lei que o fornecedor não 
pode condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou 
serviço. "A orientação para as empresas é individualizar a venda de produtos e a prestação de 
serviços, evitando-se a venda casada", lembra Gomes. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 mar. 2006, Gerência, p. B-8. 
 
 


