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Ação do Ministério Público de São Paulo que proibiu venda do McLanche Feliz com 
brinquedo chegará a outros segmentos  
 
Grande filão da Páscoa, os ovos infantis poderão se tornar uma grande dor de 
cabeça para os fabricantes do setor no próximo ano. Depois de o Ministério Público 
proibir o uso do brinde nas vendas dos sanduíches do McLanche Feliz, da rede 
americana de fast food McDonald's, a decisão deve chegar a outros segmentos do 
comércio. A iniciativa surgiu após reclamações de consumidores que eram 
obrigados pelos filhos a comprar a comida apenas para ter o brinde.  
 
Apesar de não serem considerados venda casada, os brinquedos-brindes são, 
geralmente, exclusivos, criados a pedido das companhias de alimentos. Por isso, 
não podem ser encontrados em lojas infantis. Na avaliação de Carlos Alberto 
Nahas, assessor de diretoria da Fundação Procon-SP, a medida vai atingir todo o 
comércio, se houver reclamações por parte dos consumidores.  
 
Para o advogado, o ovo de Páscoa com brinquedo não é considerado venda casada, 
já que faz parte do contexto do produto e da estratégia comercial da empresa. 
Porém, o raciocínio da proibição do brinde no McLanche Feliz pode se aplicar aos 
chocolates.  
 
- O consumidor deve ficar atento quando a empresa cria uma espécie de vantagem. 
Se for entendido que o brinde não é regular, o mercado terá de se adequar. Em 
termos gerais, a medida do Ministério Público de São Paulo deve atingir todos os 
segmentos de comércio - explica Nahas.  
 
O advogado José Armando Falcão, do escritório Falcão & Associados, não considera 
o ato lesivo. Porém, a decisão nesses casos fica com o juiz.  
 
- Com o precedente, qualquer oferta do comércio pode ser dissociada - diz Falcão.  
 
Do outro lado, as companhias afirmam que o brinquedo faz parte do conceito do 
produto. Assim, as indústrias terão de enfrentar uma sinuca de bico na próxima 
Páscoa, já que o segmento infantil é o que mais cresce no principal período de 
vendas do setor, cujas receitas representam 10% do faturamento anual.  
 
- O que alavanca a expansão desse nicho de mercado são, por um lado, os 
brinquedinhos que vêm de brinde e, por outro, os licenciamentos. Com os itens 
licenciados em alta, cada vez mais aumenta a briga das indústrias para conseguir 
as melhores marcas. A questão é: até que ponto ainda será economicamente viável 
investir no segmento, já que a Justiça pode entrar na jogada e desobrigar a prática 
- disse ao JB um executivo de uma grande multinacional do setor.  
 
Na Arcor, cerca de 60% das receitas vêm dos ovos para as crianças. Com fortes 
investimentos, a empresa reforçou a linha Tortuguita com menções aos jogos da 
Copa do Mundo e miniaturas exclusivas do personagem. A companhia também 
apostou no Garfield e desenvolveu quatro modelos diferentes de chaveiros. De 
todos os 14 itens infantis, apenas metade vem com brindes.  
 
- Ovo infantil sem brinquedos seria algo contra o que as crianças gostam. O brinde 
faz parte do produto. Sem isso, o produto não teria valor agregado. Se isso 
acontecer, poderia gerar efeitos negativos para o consumidor - defende Gabriel 
Porciani, gerente de marketing de chocolate da Arcor.  
 



Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 abr. 2006. Economia & Negócios, 
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