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Quem somos

Honrar 
a criança



Missão:

“Promover a conscientização e a defesa dos direitos da criança

frente à comunicação mercadológica”

Visão:

“Ser reconhecido como um trabalho de excelência na articulação

junto aos agentes e setores envolvidos na cadeia de produção e

distribuição de bens e serviços cuja comunicação mercadológica

seja voltada às crianças, para que adotem práticas que minimizem

os impactos nocivos do „consumismo‟ na infância”

Valores:

“Ética, Transparência, Respeito, Cooperação, Comprometimento”

O projeto “Criança e Consumo”



 Reconhece a criança como ser em desenvolvimento

 Reconhece a criança como hipervulnerável frente à comunicação
mercadológica

 Reconhece que o debate e a regulação da comunicação mercadológica ao
público infantil é um avanço na proteção dos direitos da criança

 Reconhece a importância de cada ator social (mercado, governo,
sociedade civil) como agentes transformadores e que devem ter
responsabilidade ética

 Integra e valoriza espaços de participação social e trabalho em rede

 Acredita no trabalho concomitante em duas frentes principais de atuação: a
da regulação e a da educação

 Respeita e valoriza a liberdade de expressão e democratização da
informação

Pressupostos 



O documentário Muito Além do
Peso foi lançado em novembro de
2012, em um contexto de amplo
debate sobre a qualidade da
alimentação das nossas crianças e
os efeitos da comunicação
mercadológica de alimentos dirigida
a elas. O filme é fruto de uma longa
trajetória da Maria Farinha e do
Instituto Alana na sensibilização e
mobilização da sociedade sobre os
problemas decorrentes do
consumismo na infância.

Muito além do peso



O conceito de infância no passado



A evolução do conceito de infância



Atualmente: um momento paradoxal



• 80% em relação a tudo o que é 
comprado

• 92% das compras de alimentos, tendo 
como fatores determinantes, em ordem 
de colocação: publicidade na TV, 
personagem famoso e embalagem

• 52% dos pais ouvidos afirmaram já ter 
comprado produtos para os filhos, 
mesmo sabendo que essa atitude iria 
comprometer o orçamento da própria 
família.

O que torna o público infantil o grande alvo da 
comunicação mercadológica?



A influência de brinquedos em ovos de páscoas

69% 
Concordam que as crianças pedem os 
ovos motivados pelos brinquedos 

49% 
Compram os ovos que as crianças 
pedem sendo que 65% destes são 
mulheres 



 Entre 10 e 17 anos, crianças já tiveram contato com
publicidade em: televisão (81%), redes sociais (61%), jornais ou
gibis (54%), sites de vídeos (48%), sites de jogos online (30%), e-
mails (26%), sms (24%), mensagens instantâneas na internet (22%)
e outros (7%)

 Mais de 70% das publicidades impressas e de TV é de fast food,
guloseimas, sorvetes, refrigerantes e sucos artificiais

 A publicidade de alimentos é a 2ª colocada do total de publicidade
na TV voltada ao público infantil, só atrás da de brinquedos

O direcionamento de publicidade a crianças



O contato das crianças com as mídias digitais

Consumo diário de mídia 
pelas crianças brasileiras:

• Assiste TV 85,50%

• Ouve rádio 85,40%

• Vai ao cinema 58,80%

• Lê revistas 54,30%

• Joga videogame 41,40%

5h 22min

É o tempo médio diário 
que a criança brasileira 

assiste TV



O termo „comunicação mercadológica‟ compreende toda e qualquer
atividade de comunicação comercial para a divulgação de
produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio
utilizado. O que a caracteriza como infantil são determinados
atributos que atestam justamente o direcionamento a crianças.

Afinal, o que é comunicação mercadológica 
dirigida ao público infantil?



Televisão



Merchandising



Outdoors



Embalagens



Internet e advergames



Mídia impressa

)



Pontos de venda



Alimentos com brinquedos



Escolas



 Crianças, dos oito aos dez anos, não conseguem distinguir 
publicidade do conteúdo de programação televisiva e, até doze 
anos, não compreendem o caráter persuasivo da publicidade.

 Crianças não têm raciocínio abstrato para entender a mensagem, 
mas referenciam as marcas por meio de seriados, personagens, 
ídolos.

 Crianças não possuem a mesma capacidade de resistência 
mental e de compreensão da realidade que um adulto; não 
tendo assim condições de enfrentar pressão exercida pela publicidade.

 Crianças de 8 a 12 anos ainda não têm a consciência plena de
que forma devem consumir e de como podem economizar.

 TRIPLO IMPACTO: crianças são influenciadas, influenciam os
responsáveis e são cativadas como futuros consumidores.

A hipervulnerabilidade infantil na opinião dos 
especialistas



 Consumismo

 Formação de valores materialistas

 Erotização precoce

 Estresse familiar

 Diminuição de brincadeiras criativas

 Violência pela busca de produtos caros

 Consumo precoce de álcool e tabaco

 Encorajamento do egoísmo, da passividade, do conformismo

 Enfraquecimento dos valores culturais e democráticos

 Obesidade e sobrepeso

 Distúrbios alimentares (bulimia e anorexia)

Consequências da publicidade infantil



Combate à desnutrição baixo peso

4% da população infantil está desnutrida (baixo peso)

Enfrentamento da má nutrição

30% das crianças apresenta sobrepeso

 1974-75: 10,9% dos meninos e 8,6% das meninas acima do 
peso

 2008-09: 34,8% dos meninos 32% das meninas acima do 
peso 

A evolução da obesidade infantil no Brasil



Aumento do consumo de alimentos 
ultraprocessados

Datafolha, 2010



Aumento do consumo de alimentos 
ultraprocessados

Datafolha, 2010



A opinião dos pais

Datafolha, 2011



Consequências: obesidade infantil e DCNT





 Recomendações da Consulta de Especialistas da Organização 
Pan-Americana da Saúde - OPAS sobre a Promoção e a 
Publicidade de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas para Crianças nas 
Américas (2011) 

 Manifestação da Organização das Nações Unidas – ONU, por 
meio de seu Relator Especial sobre o direito de todos à fruição os 
mais elevados padrões de saúde física e mental (2014)

O posicionamento de órgãos internacionais



 Chile (2012): proíbe qualquer tipo de publicidade dirigida a 
crianças menores de 14 anos de produtos que tenham em sua 
composição nutricional índices elevados de calorias, gorduras, 
açúcares, sal, devendo também ter um alerta em seus rótulos e não 
podendo ser vendidos ou anunciados em escolas

 Peru (2013): proíbe a publicidade de alimentos e bebidas não 
saudáveis dirigida a menores de 16 anos, além de impedir a venda 
de alimentos gordurosos e refrigerantes em escolas, bem como a 
venda casada de alimentos e brinquedos

 México (2014): proíbe publicidade de lanches, chocolates e 
refrigerantes na TV nos horários mais vistos pelas crianças 
mexicanas - de segunda a sexta-feira, 14h30 às 19h30, e nos fins 
de semana, das 7h às 19h30

O panorama da América Latina na regulação da 
publicidade de alimentos



A autorregulamentação no Brasil é suficiente e 
eficaz?



 Constituição Federal (1988)

 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90)

 Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/90)

 Resolução 163 do Conanda

Solução - aplicação das leis vigentes



Art. 227, CF. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, 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.”

Prioridade absoluta da criança



Reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento e da
inviolabilidade física e psíquica das crianças.

 Art. 6º, ECA. “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os
fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os
direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

 Art. 17, ECA. “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”.

Estatuto da Criança e do Adolescente



Art. 37, CDC. “É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§2º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer

natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se

aproveite da deficiência de julgamento e experiência da

criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir

o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua

saúde ou segurança. (...)”

A hipervulnerabilidade infantil no Código 
de Defesa do Consumidor



Resolução 163 do Conanda



Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselhos Tutelares

Ministério Público

Defensoria Pública

Sistema Nacional de Proteção do Consumidor

Senacon

Procons

Toda a sociedade

Denúncias aos órgãos fiscalizadores e reclamações diretas às empresas
www.prioridadeabsoluta.org.br

Quem deve fiscalizar?



Atuação e mobilização da sociedade civil



Promovendo a infância que queremos



Território do Brincar 
Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo



 www.alana.org.br

 www.criancaeconsumo.org.br

 @criancaeconsumo

 www.youtube.com/criancaeconsumo

 www.facebook.com/institutoalana

Contatos e redes

http://www.alana.org.br/
http://www.criancaeconsumo.org.br/
http://www.youtube.com/criancaeconsumo
http://www.facebook.com/institutoalana


realização

MUITO OBRIGADA!

Thaís Nascimento Dantas

thais.dantas@alana.org.br
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