
Publicidade e Criança: Comparativo Global da Legislação e da Autorregulamentação
Normas, Restrições e Recomendações

Região/País

Norma/Restrição

Observações Notas

Brasil
Legislação

Brasil  
Autorregulação 

Conar (1)

Brasil Compromisso  
ABA/ABIA (2)

Código da Câmara  
de Comércio 

Internacional - ICC

Estados 
Unidos AR (3) Estados Unidos Pledge (3)

União 
Européia  
Diretiva  
de TV (4) 

União 
Européia 

Pledge (5) 

Reino Unido 
Ofcom (6)

Reino Unido  
AR - ASA, CAP  

E BCAP (7)
França (8) Alemanha (9) Itália (10) Espanha (11) Portugal (12) Suécia (13) TV Aberta 

Suécia (13) Noruega (14) Canadá (15) Quebec (15) Chile (16)
Chile 

Alimentos 
HFSS (16)

Peru (17)
Peru 

Alimentos 
HFSS (17)

México (18) Austrália (19)

Usar apelo ou 
linguagem imperativa Proibido Art. 37

Desmerecer qualquer valor social positivo 

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
este tipo de 
publicidade

Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido                 AR

Proibido                 AR

Proibido                 AR

Proibido                 AR

Proibido                 AR

Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido  AR  Proibido AR Proibido AR Proibido           AR Proibido           AR

Provocar discriminação, especialmente a 
não-consumidores do produto anunciado

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
este tipo de 
publicidade

Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido           AR Proibido           AR

Associar crianças a situações incompatíveis 
à sua condição ou que a exponham ao perigo

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
este tipo de 
publicidade

Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido Art. 9.1.g Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR
Proibido AR 
e Código da 
Publicidade

Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido           AR Proibido           AR

Associar posse do produto a superioridade  
e sua falta, a inferioridade 

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
este tipo de 
publicidade

Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido           AR Proibido           AR

Associar a posse do produto a superioridade 
e a sua falta a inferioridade Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido Art. 9.1.g Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR

Proibido AR 
e Código da 
Publicidade

Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido           AR Proibido           AR

Apregoar características peculiares ao 
público infantil que existam em qualquer 
versão do produto/serviço

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
este tipo de 
publicidade

Proibido Art. 37

Empregar crianças para vocalizar apelo 
direto ou sugestão de uso/consumo Proibido Art. 37

Utilizar formato jornalístico Proibido Art. 37 Proibido           AR

Uso do formato do gênero merchandising 
(product placement) dirigido às crianças Proibido Art. 37

Proibição 
recomendada, com 
algumas exceções  
Art. 11

Proibido em 
programas infantis 
na TV e Rádio

Proibido pelo 
Pledge para 
Alimentos e Bebidas

Emprego de crianças como protagonistas 
de publicidade que promova produtos 
incompatíveis com este público

Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR

Usar situações ou linguagem capaz de 
infundir medo às crianças Proibido Art. 37 Proibido Art. 18 Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido AR Proibido  AR Proibido AR Proibido AR

Fazer apenas publicidade claramente Obrigatório Art. 37 Recomendável Art. 18 Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Contribuir para desenvolver relações 

alunos e professores
Recomendável Art. 37 Recomendável Art. 18 Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Respeitar a dignidade, ingenuidade, 
credulidade, inexperiência e sentimento  
de lealdade das crianças 

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
a publicidade que 
não atenda a estes 
aspectos

Obrigatório Art. 37 Recomendável Art. 18 Recomendável AR

Recomendável AR

Recomendável      
Art. 9.1.g Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Recomendável      
AR e obrigatório 
pelo Código de 
Publicidade

Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Respeitar a menor capacidade  
de discernimento das crianças

O Art. 37 do CDC 
considera abusiva 
a publicidade que 
não atenda a estes 
aspectos

Obrigatório Art. 37 Recomendável Art. 18 Recomendável AR Recomendável      
Art. 9.1.g Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Evitar distorções psicológicas nos modelos  
e no público-alvo Obrigatório Art. 37 Recomendável      

Art. 9.1.g

Não estimular comportamentos socialmente 
condenáveis ou que exponham a criança  
a perigo

Obrigatório Art. 37 Recomendável Art. 18 Recomendável AR Recomendável      
Art. 9.1.g Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Recomendável      
AR e proibido 
pelo Código de 
Publicidade

Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR Recomendável AR

Para crianças até 12 anos, anunciar 
apenas produtos que atendam a critérios 
nutricionais favoráveis 

Além de todas seguirem essa 
determinação, diversas não fazem 
nenhuma publicidade dirigida às 
crianças 

Além de todas seguirem essa 
determinação, diversas não fazem 
nenhuma publicidade dirigida às 
crianças 

Idem Brasil, 
mas com critério 
educacional único 
e extensivo a todas 
as mídias digitais (2ª 
versão)

Além de todas 
seguirem essa 
determinação, 
diversas não 
fazem nenhuma 
publicidade 
dirigida às crianças  
(Pledge)

Além de todas 
seguirem essa 
determinação, 
diversas não 
fazem nenhuma 
publicidade 
dirigida às crianças  
(Pledge)

Além de todas 
seguirem essa 
determinação, 
diversas não 
fazem nenhuma 
publicidade 
dirigida às crianças  
(Pledge)

Além de todas 
seguirem essa 
determinação, 
diversas não 
fazem nenhuma 
publicidade 
dirigida às crianças  
(Pledge)

Para os demais produtos, não utilizar 
audiências de qualquer meio compostas  
de mais de 50% de crianças

Este compromisso vem sendo 
respeitados por todas as signatárias

Este compromisso vem sendo 
respeitados por todas as signatárias

Idem Brasil, mas 
com corte em 35% 
de audiência (2ª 
versão)

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias 
(Pledge)

Nas escolas, não fazer ações de marketing 
dirigidas a crianças de produtos que estejam 
fora dos critérios nutricionais

Este compromisso vem sendo 
respeitados por todas as signatárias

Este compromisso vem sendo 
respeitados por todas as signatárias

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias 
(Pledge)

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias 
(Pledge)

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias 
(Pledge)

Este compromisso 
vem sendo 
respeitados por 
todas as signatárias 
(Pledge)

Promover hábitos saudáveis, alimentação 
balanceada e atividades físicas constantes Recomendável Recomendável AR

Incentivar códigos de conduta das emissoras 
para evitar publicidade inapropriada  
de alimentos HFSS com brinquedos  
na programação infantil

Devido às restrição voluntárias, não 
há este tipo de publicidade

Recomendável      
Art. 9.2

Restrições 
voluntárias

Restrição para a veiculação de publicidade 
em programas infantis e/ou seu entorno Certas restrições voluntárias

Programas infantis 
de mais de 30 
minutos podem ser 
interrompidos por 
comerciais a cada 
30’

Algumas restrições

Uso de personagens e celebridades infantis 
não deve levar à confusão entre conteúdo  
de entretenimento e propaganda; e não  
deve dar endosso a produtos, serviços  
e promoções

Proíbe indiretamente
Proibido pela AR  
e uso limitado pelo 
Pledge

Proibido pela AR  
e pelo Pledge

Uso de personagens e celebridades infantis 
na propaganda dirigida às crianças de 
produtos HFSS

Restrições voluntárias

Certas restrições 
voluntárias, que 
devem aumentar de 
modo gradativo

Certas restrições voluntárias, que 
devem aumentar de modo gradativo

Certas restrições 
voluntárias

Proibido em 
programas infantis 

Através das normas 
da BCAP é proibido 
para todos os 
alimentos, com 
exceção de frutas e 
vegetais

Restrições mínimas Algumas restrições 
AR

Veiculação de propaganda de alimentos 
HFSS durante programas infantis Restrições voluntárias Restrições voluntárias Restrições 

voluntárias Proibido

publicidade de brinquedos, sobre suas
características, compra separada de 
conjuntos, segurança, uso da fantasia  
e de celebridades

Algumas restrições 
e recomendações

Conjunto de 
restrições e 
recomendações, 
inclusive a 
determinação de 
informar o preço 
dos brinquedos com 
custo superior a £30

Conjunto de 
restrições e 
recomendações AR

Conjunto de 
restrições e 
recomendações AR

Conjunto de 
restrições e 
recomendações, 
mais rígidas e 
detalhadas que nos 
principais países 
Europeus – no PAOS

Conjunto de 
restrições e 
recomendações   
da CTS/ACMA

ABA
Notas 

>	Na Irlanda, a situação é semelhante ao Reino Unido.
>	Na Índia há um código de autorregulação e não há regulação relacionada à publicidade dirigida às crianças. Mas há o pledge voluntário das empresas.
>	Na China não há legislação específica e existe apenas uma norma de autorregulação genérica. 
>	Na Rússia não há legislação e o sistema de autorregulação geral está em processo de reestruturação. Mas há o pledge voluntário das empresas.
>	Na Grécia, há proibição de propaganda de brinquedos na TV entre 7 e 22 horas.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Observações
>	CDC = Lei 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor
>	Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são aquelas pessoas com até 12 anos de idade.
>	AR = Autorregulamentação
>	Alimentos HFSS = Alimentos ricos em gorduras (Fat), açúcar (Sugar) e sal (Sodium)
>	Todos os pledges mencionados dos países citados, assim como de outros mercados, podem ser encontrados em 
https://www.ifballiance.org/commitment-3-responsible-marketing-advertising-children/commitment-3-continued.html-1


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No caso do Artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), as normas são aplicáveis tanto a crianças como a adolescentes.

As normas do citado Art. 37, acima, são abrangentes, de forma a proibir qualquer publicidade indireta dirigida a crianças, como o merchandising, assim como de produto/serviço dirigido a elas e uso de linguagem, imagens, sons e artifícios que possam ter apelo específico sobre as crianças.

ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Documento de compromisso público dirigido à Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e à Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação (ABIA) e assinado por 23 grandes empresas do setor de alimentos e bebidas não-alcoólicas a respeito da publicidade dirigida às crianças. Este documento será revisado em futuro próximo, para se alinhar com a versão 2 da União Européia e dos Estados Unidos (prevista para breve).


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No caso dos Estados Unidos, não há legislação oficial, mas apenas códigos de autorregulação, como o tradicional Children’s Advertising Review Unit (CARU), e mais recentemente, a carta-compromisso (pledge), denominada Children's Food and Beverage Advertising Initiative, seguindo a mesma linha da brasileira (ver nota 2), que está assinada por 17 empresas e está sendo discutida em conjunto com um grupo de trabalho da Casa Branca (liderado pela Michelle Obama) para ganhar uma segunda versão (a exemplo da Europa). 

No ano de 2010, um outro grupo de trabalho, constituído por quatro agências reguladoras – o Center for Disease Control and Prevention (CDC), a Federal Trade Comission (FTC), a Food and Drug Administration (FDA) e o U.S. Department of Agriculture (USDA) – a pedido do Congresso, concluiu que não havia necessidade de se criar uma legislação para a publicidade de alimentos em geral e que se deveria estimular a AR.

Há um sistema de entidades e normas de AR nos Estados Unidos, congregados em torno do The Advertising Self-Regulatory Council (ASRC). Entre eles, o Children’s Advertising Review Unit (CARU), criado em 1974 e que segue basicamente os mesmos princípios das normas do ICC.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No caso da União Européia, não existem normas transnacionais específicas para a publicidade dirigida às crianças, mas apenas uma diretiva de serviços audiovisuais de televisão (Audiovisual Media Services Directive, de 10/3/2010), que estimula a existência de leis nacionais, códigos de autorregulação e de conduta. Esta diretiva ainda não foi aplicada legalmente em vários países.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No caso da União Européia, o pledge já está em sua segunda versão e conta com 21 empresas signatárias.

ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
O Ofcom é um regulador independente dos meios de comunicação eletrônicos e digitais, cujas determinações são mandatórias para as mídias desses setores no Reino Unido. Não há regulação oficial adicional para a publicidade dirigida às crianças, nem mesmo da Ofcom, que remete aos códigos de AR da Advertising Standards Authority (ASA), que são do Committee of Advertising Practices (CAP) e do Broadcasting Committee of Advertising Practices (BCAP). Mas o Ofcom restringe a veiculação de publicidade em programas infantis e/ou seu entorno e proíbe o merchandising (product placement).

Casos eventuais de não atendimento das determinações da ASA são encaminhados para ação legal pelo Ofcom (TV, rádio e digital) e OFT - Office of Fair Trading (no caso de outras mídias), com os quais a ASA têm um contrato de divisão de tarefas e operação. Trata-se de um sistema de corregulação, que tem sido muito eficiente e eficaz. A atualização das regras é proposta, discutida e aprovada em conjunto pelas agências oficiais (Offcom e OFT) em conjunto com o sistema de autorregulação (liderado pela ASA).


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Os códigos do Reino Unido são o BCAP (propaganda na TV, rádio e mídia digital) e CAP (outras mídias e formas de comunicação comercial) e normatizam, adicionalmente ao que está no código do ICC relativo à propaganda, atividades promocionais e de marketing direto, impedindo que elas sejam direcionadas às crianças. Aspectos como informar a necessidade de obter permissão de adulto para comprar de produtos de alto valor e desencorajamento do bullying também foram adicionados. No caso de brinquedos, determina a informação do preço para produtos de valor superior a £30. Também há limitações adicionais no uso de personagens e celebridades de qualquer produto próximo dos programas nos quais elas fazem parte do conteúdo – mas não restrições para personagens criados especificamente para produtos e serviços comerciais.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Na França não há regulação oficial da publicidade dirigida às crianças. O sistema de normatização apoia-se totalmente na Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) e é baseado nas normas do ICC. Há um capítulo na AR dedicado à publicidade infantil. No caso da publicidade de alimentos, qualquer uma, de qualquer produto, para qualquer público, há a obrigação de inclusão de uma frase positiva do programa público Manger Bouger e a remissão para o www.mangerbouger.fr. E a TV estatal não aceita mais propaganda de qualquer tipo.

ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
A situação legal na Alemanha não é diferente da França, o sistema de AR, o Deutscher Werberat, impõe normas em sintonia com o que está no ICC, inclusive a parte relativa à publicidade infantil (desde 2009). Apenas um artigo (4.2) da lei de Concorrência Desleal indica, a exemplo do CDC, que não se pode explorar a credulidade e inexperiência das crianças.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Na Itália, também há alinhamento com as normas do ICC através do  l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e não existe legislação oficial sobre a matéria.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Na Espanha, há um código específico para a publicidade infantil relacionada aos alimentos, baseado no ICC, mas que vai além, no caso de alimentos HFSS. É o Código de Corregulación de la Publicidad de Alimentos Y Bebidas Dirigida a Menores Prevención de la Obesidad Y Salud (PAOS), estabelecido em conjunto pelo Ministério da Saúde, a indústria da alimentação e a entidade de AR. Há também o código de AR geral, gerido pela Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), que tem restrições adicionais para a publicidade de brinquedos.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Em Portugal, há um sistema de autorregulação administrado pelo Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP) e um Código de Publicidade legal, que impede o emprego de crianças como protagonistas de comerciais de produtos que não tenham relação direta com elas.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Na Suécia, além da autorregulação, há a proibição do uso da TV aberta para fazer propaganda dirigida às crianças, que afeta as duas emissoras de TV sediadas no País. Há um terceiro canal, que emite no Reino Unido, que adotou voluntariamente essa proibição. Canais de TV a Cabo originados fora da Suécia podem veicular publicidade, por determinação das autoridades europeias.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
A Noruega historicamente adotava um padrão bem semelhante ao da Suécia, como orientação aos anunciantes e ao próprio Governo e Judiciário, mas não contava nem com autorregulamentação nem com legislação formal. Recentemente (maio de 2013), as autoridade públicas, após dois anos de estudo sobre a matéria, decidiram que o melhor caminho era o de estimular o mercado publicitário a estruturar o sistema de AR no País.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No Canadá existem dois códigos de autorregulação e a carta pledge das grandes empresas de alimentos, mas não há regulação pública. Com exceção da província do Quebec, que proíbe qualquer tipo de propaganda dirigida para crianças até 13 anos – mas que não pode impedir que a TV a cabo gerada em outras províncias contenha publicidade desse gênero, assim como jornais e revistas que venham de fora da província.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No Chile, além da autorregulação gerida pelo CONAR local, em 2012 o governo sancionou lei sobre a composição nutricional de alimentos e sua publicidade, determinando que exista, na propaganda, a adição de mensagem a favor dos hábitos de vida saudável. Proíbe, ainda, a publicidade de alimentos HFSS para menores de 14 anos.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No Peru, além da autorregulação, o governo promulgou lei em 2 de maio de 2013 (ainda dependente de regulamentação) que proíbe a publicidade e a promoção com brindes que incentive a promoção de alimentos HFSS e com gordura trans, além de limitar o uso de testemunhas e personagens com apelo infantil para esse fim. Há, ainda, o pledge voluntário das empresas.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
No México, existe o CONAR e um código de ética a exemplo de diversos países, mais um código específico para o tema da publicidade infantil, o Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil (PABI), nas mesmas linhas do PAOS espanhol. Há, ainda, o pledge voluntário das empresas.


ABA
Comparativo da Legislação e da Autorregulamentação da Publicidade Dirigida às Crianças
Na Austrália há uma combinação de regulação pela The Australian Communications and Media Authority (ACMA), nos moldes do Ofcom no Reino Unido, através do The Children’s Television Standards (CTS) com as normas de autorregulação da Australian Association of National Advertisers (AANA) e o pledge voluntário das empresas.
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