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O Instituto Alana  

•  Organização sem fins lucrativos 

•  Desenvolve atividades educacionais, culturais e de 
fomento à articulação social 

•  Visa a valorização do ser humano e a melhoria de 
sua qualidade de vida 



O Instituto Alana 

•  Espaço Alana 



O Instituto Alana 

•  Projeto Criança e Consumo 



Sobre o que conversaremos? 

•  As crianças 
•  Comunicação mercadológica para crianças 

  Como é? 
  Quais as consequências? 
  O que diz a lei? 

•  Como proteger nossas crianças do consumismo 



As crianças 





Características das crianças 

Veem o mundo de forma lúdica, 
misturando fantasia e realidade 

Aprendem com o exemplo e 
através de estímulos 



Características das crianças 

Crianças entram no universo do 
consumo cada vez mais 

precocemente 

Comportamento dos adultos e meios 
de comunicação são os principais 

influenciadores 



Características das crianças 

No Brasil, assistem  

4h54min 
de televisão por dia 

Fonte:  
IBOPE (2008) 



Características das crianças 

86% das crianças brasileiras acessam a 
internet 3 ou mais vezes por semana 

Fonte:  
Nickelodeon Playgorund Digital (2007) 



Características das crianças 

Na hora de comprar, o que mais 
as influencia é:  

1º - Publicidade na TV 

2º - Personagens famosos 

3º - Embalagens 

Fonte:  
InterScience (2003) 



Características das crianças 

Não distinguem conteúdo e publicidade  
antes dos 10 anos 

Somente após 10-12 anos entendem que 
a publicidade busca vender 

Fonte:  
Swedish Consumer Agency 



Características das crianças 

Participam da decisão de  

80%  
das compras da casa 

Fonte:  
IBGE – Pesquisa InterScience (2003) 



Características das crianças 

Hyundai Santa Fe 



Publicidade para crianças: 
como é? 





Características da publicidade para crianças 

•  Linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores 

•  Trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças 

•  Representação de criança 

•  Pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil 

•  Personagens ou apresentadores infantis 

•  Desenho animado ou animação 

•  Promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil 

•  Promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou 
com apelos ao público infantil 

•  Bonecos ou similares 



Características da publicidade para crianças 

Publicidade não vende apenas  
produtos e serviços, 

vende valores  



Características da publicidade para crianças 

•  Abusividade 
  Se aproveita da deficiência de julgamento e falta de 

experiência das crianças 

•  Apropriação de anseios naturais das crianças 
  Crianças anseiam força, beleza, inteligência, poderes 

mágicos, aceitação pelos colegas, etc. 
  Publicidade se aproveita disso 



Características da publicidade para crianças 

•  Estímulo ao consumismo 
  Rápido abandono do mundo criativo e imaginativo 

para entrada no mundo adulto do consumo 

•  Estímulo à compra de produtos supérfluos e  
 não-saudáveis 

•  Reforço de estereótipos 



Características da publicidade para crianças 

•  Exposição à comunicação mercadológica em todos 
os lugares 
  TV 
―  Comerciais e merchandising 

  Revistas 
  Cinema 
  Games 
  Internet 
  Cartazes e banners 
  Material no ponto de venda 
  Embalagens 



Consumismo na Infância: 
quais as consequências? 





Obesidade infantil 

30% das crianças brasileiras 
estão com sobrepeso 

15% já são obesas 

89,7% dos alimentos  anunciados 
destinados a crianças são ricos 

em gordura e açúcar 

Fontes:  
Sociedade Brasileira de Pediatria 

Comunidade Virtual em Vigilância Sanitária – ANVISA 
Observatório de Política de Segurança Alimentar/UnB (2000)  

Foto: Renata Ursaia 



Obesidade infantil 

Mais de 50% da publicidade para crianças 
na TV são de alimentos 

Mais de 80% são de 
produtos não saudáveis 

Fonte:  
Almeida, Sebastião de Sousa, et al.  

Quantidade e qualidade de produtos alimentícios anunciados 
na televisão brasileira. in: Revista Saúde Pública (2002) 



Obesidade infantil 

Se os anúncios de fast food 
fossem banidos, o número de 
crianças acima do peso cairia 

18% 

Fonte: 
The Journal of Law and Economics (Novembro/2008) 



Obesidade infantil 

McLanche Feliz 



Obesidade infantil 



Erotização precoce 

•  Introdução prematura a temas 
adultos 

•  Apresentação de valores 
distorcidos e artificiais 

•  Aproveitamento do desejo da 
criança de parecer mais velha 



Erotização precoce 



Erotização precoce 

Barbie Fashion Fever 



Estresse familiar 

•  A publicidade nunca diz não à criança 
  Concorrência antiética e desigual com os pais na 

educação dos filhos 

•  A sedução consumista rouba dos pais tempo 
aproveitável ao lado dos filhos 

•  A falsa idéia de famílias sempre perfeitas 
desarmoniza a relação do lar 



Estresse familiar 

Cartoon Network – A Gente Faz o que Quer 



Violência e delinquência 

•  Publicidade que incita comportamentos violentos 

•  Relações afetivas mediadas pelas relações de 
consumo 
  Produtos e serviços são ingressos sociais 

•  Crianças que não podem consumir aquilo que 
desejam reagem violentamente 
  Violência na família 
  Violência na sociedade (criminalidade) 



Violência e delinquência 

Hot Wheels 



Outras consequências 

Consumo precoce de álcool e tabaco 

Enfraquecimento da autoridade parental 

Desequilíbrio do orçamento familiar 

Desvalorização da cultura local 

Diminuição das brincadeiras criativas 

Encorajamento da passividade, 
do conformismo e do egoísmo 

Supervalorização do materialismo em detrimento 
de valores humanistas 



Outras consequências 

•  Insustentabilidade ambiental 

Fonte: 
New Economics Foundation and the Open University, 

The UK Interdependence Report (2006) 



Publicidade para crianças: 
o que diz a lei? 





Legislação brasileira 

•  Constituição Federal 

  “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (...)” 



Legislação brasileira 

•  Estatuto da Criança e do Adolescente 

  “Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral da criança e 
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais.” 



Tratado internacional 

•  Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças 

  “Art. 17. Os Estados-parte reconhecem a importante 
função exercida pelos meios de comunicação de massa e 
assegurarão que a criança tenha acesso às 
informações e dados de diversas fontes nacionais e 
internacionais, especialmente os voltados à 
produção de seu bem-estar social, espiritual e 
moral e saúde física e mental.” 



Legislação brasileira 

•  Código de Defesa do Consumidor 

  “Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma 
que o consumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal.” 



Legislação brasileira 

Melagrião 



Legislação brasileira 

•  Código de Defesa do Consumidor 

  “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou 
abusiva. 
― §2º É abusiva, dentre outras, a publicidade [...] (que) se 

aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança [...] ou que seja capaz de induzir o consumidor a 
se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 
ou segurança.” 



Legislação brasileira 

Tang Frutrição 



Legislação internacional 

•  28 países têm restrições à publicidade para 
crianças 
  EUA, Canadá, Rússia, Itália, França, Nova Zelândia, 

Alemanha, Malásia, entre outros 

•  2 países baniram a publicidade para crianças 
  Suécia e Noruega 

Todos os 10 países com maior qualidade de vida 
têm restrições à publicidade para crianças 

Fonte: 
The Economist, 2005 



Como proteger nossas 
crianças do consumismo    



Como proteger nossas crianças do consumismo 



Como proteger nossas crianças do consumismo 

“Eu não quero pagar nada” 



Como proteger nossas crianças do consumismo 

A criança é o pai do homem. 
William Wordsworth 



O que posso fazer? Dúvidas? 



O que posso fazer? Obrigado! 

www.criancaeconsumo.org.br 


