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excertos 

“Em alguns casos a publicidade abusiva é identificada diante de uma 
lesividade escancarada aos bens jurídicos tutelados pela vedação legal”

“A infância dever ser protegida contra a publicidade, pois toda publicidade 
direcionada à criança é abusiva”

“Qual a publicidade direcionada à criança que não é considerada 
abusiva? Nenhuma, já que as crianças possuem deficiência de julgamento e 
são inexperientes”

“Os apelos comerciais abusivos, especialmente os direcionados às 
crianças, não incomodam a maioria dos pais, o que representa um grande 
desafio para os militantes que defendem a infância sem consumismo”

“As leis que protegem as crianças contra a publicidade infantil veiculada 
na televisão são as mesmas que devem proteger as crianças que assistem os 
conteúdos postados no Youtube”
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1. Introdução 

o conceito de publicidade enganosa soa familiar aos 
consumidores brasileiros. Mesmo aqueles que nunca 
tiveram acesso ao conceito previsto no Código de defesa 

do Consumidor – CdC conseguem identificar quando são vítimas de 
uma propaganda enganosa. isso se dá porque a sensação de ter sido 
enganado constrange o consumidor e causa a imediata necessidade de 
cumprimento do que foi ofertado, o consumidor exige essa reparação 
mesmo sem saber que o código consumerista prevê esse direito. a 
solução nos casos de publicidade enganosa é simples, quase intuitiva 
e está prevista no artigo 35 do Código de defesa do Consumidor, 
especificamente no inciso i, que dá ao consumidor o direito de exigir o 
cumprimento forçado do que foi ofertado. 

a Lei 8.078/90, que introduziu no ordenamento jurídico o CdC, 
traz o conceito de publicidade enganosa de forma objetiva, o que auxilia 
o consumidor a exercer seus direitos, como se vê:

artigo 37, § 1º – É enganosa qualquer modalidade de informação 
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

No entanto, a mesma objetividade não se pode aplicar para se 
identificar uma publicidade abusiva, mesmo com o conceito expresso no 
código consumerista, existe certo grau de subjetividade para identificar 
a referida publicidade, o que dificulta, muitas vezes, o imediato 
convencimento dos responsáveis por impedir seus efeitos, ao contrário 
do que acontece com a publicidade enganosa que é identificada com 
maior facilidade:

artigo 37, § 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 
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julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, 
ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

a dita subjetividade não se dá pela falta de clareza na definição 
de publicidade abusiva, mas pela carga interpretativa que se pode 
utilizar para identificá-la, isso porque, por exemplo, para uns o que é 
nitidamente discriminatório pode ser interpretado, por outros, como 
pura manifestação de liberdade de expressão.

em que pese uma interpretação menos objetiva, em alguns 
casos a publicidade abusiva é identificada diante de uma lesividade 
escancarada aos bens jurídicos tutelados pela vedação legal, a saber: 
dignidade (ao se proteger os consumidores contra publicidade 
discriminatória de qualquer natureza); integridade física (a proteção 
dada aos consumidores contra a incitação à violência); integridade 
psíquica (ao vedar a publicidade que explore o medo ou a superstição); 
a infância (ao prever como abusiva toda publicidade que “se aproveite 
da deficiência de julgamento e experiência da criança”, o objeto 
tutelado é a própria infância, que engloba outras tuteladas, como a 
vida, a integridade [física, psíquica e moral], a liberdade, a dignidade 
e o respeito); o meio ambiente (ao vedar publicidade que desrespeita 
valores ambientais); a vida (ao proibir publicidade que induza o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua 
saúde ou segurança). 

Logo, diante de tantos bens jurídicos tutelados, não é demais 
afirmar que a vedação contra a publicidade abusiva protege a 
coletividade, tendo em vista que se protege os idosos, as pessoas de 
qualquer etnia, crença, religião, a integridade, dignidade, o meio 
ambiente e a infância. 

Pois bem, a infância dever ser protegida contra a publicidade, pois 
toda publicidade direcionada à criança é abusiva. e neste ponto não 
há que se falar em critérios subjetivos ou necessidade de interpretação 
mais aprofundada, já que toda comunicação mercadológica dirigida 
às crianças é ilegal. em que pese ainda persistirem vários meios de 
burlar a lei para que as empresas se comuniquem diretamente com as 
crianças, influenciando-as para a aquisição dos mais diversos produtos, 
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o escopo deste artigo é sinalizar o potencial de influência dos youtubers 
mirins que, de forma oblíqua e dissimulada2, têm realizado publicidade 
direcionada às crianças, fomentando o consumismo e deformando a 
infância. 

2. o Youtube e os youtubers de 1ª, 2ª e 3ª geração

dizer que a tV é uma janela para o mundo faz sentido, mesmo 
sabendo que o mundo visto por essa janela tem pouca coisa de real. 
Mas quem precisa de realidade, se esta já pode ser vista no espelho e 
através das janelas reais? Ligar a televisão e assistir uma novela é um 
passaporte para um mundo em que muitas pessoas de alguma forma 
tentam se encaixar, como uma maneira de esquecer a realidade ou uma 
autoprojeção daquilo que se espera para si. 

entre a ficção e a realidade, o fato é que a televisão sempre foi 
um meio eficaz de comunicação, especialmente de comunicação 
mercadológica; as novelas sempre venderam estilo de vida para 
fomentar o mercado e vender produtos e serviços. 

o que se vende nos comerciais é irrelevante diante do que se vende 
com as personagens especialmente criadas para atender as expectativas 
do público, para encantar e fidelizar os telespectadores. a pulseira da 
mocinha da novela das sete, o esmalte da vilã da novela dos oito, o carro 
do galã... não faltam exemplos de comunicação mercadológica bem-
sucedida com recordes de vendas.

Se a televisão, uma janela limitada para o mundo, vez que com 
programação restrita em razão de horários fixos, já vendeu e ainda vende 
ideais, produtos e serviços, sendo extremamente eficaz em matéria de 
comunicação de massa, imaginem um veículo de comunicação que 
abrisse uma janela ilimitada para o mundo? Um mundo onde o receptor 
da comunicação abandona o papel de espectador, de observador, e 
passa da condição de sujeito passivo para sujeito interativo e até ativo 
do conteúdo que vai assistir. tendo em suas mãos o poder de escolher o 
que vai assistir, na hora que puder, quantas vezes quiser assistir. e muito 
melhor do que isso: criar o conteúdo que vai assistir! 

Não é surpresa dizer que esse veículo já existe, há pouco mais de dez 
anos (maio de 2005). inspirado por uma “necessidade” de compartilhar 
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vídeos, nasceu a plataforma virtual de armazenamento de vídeos 
chamada Youtube. Já existiam outros espaços virtuais com a mesma 
finalidade; contudo, a possibilidade de acompanhar a quantidade de 
visualizações de cada vídeo postado e, desta forma, mensurar a sua 
popularidade, somado ao fato nada irrelevante de ter sido adquirido 
pela gigante google, deve ter contribuído para a enorme aceitação 
deste produto que hoje é referência, quase isolada, em site de vídeos. 

No começo o que se buscava com a utilização da plataforma de 
vídeos era compartilhar a parte mais engraçada de um programa de tV, 
o descuido de alguma celebridade, experiências pessoais em viagens, 
locais turísticos, eventos inusitados, curiosidades, espetáculos, vídeos 
musicais, catástrofes naturais ocorridas pelo mundo sob o ponto 
de vista de quem estava lá no momento do ocorrido, enfim, puro 
entretenimento. 

entretanto, o primeiro vídeo que atingiu um milhão de 
visualizações, e que viralizou3 no Youtube foi um vídeo feito pela Nike 
com ronaldinho gaúcho4. Nele o famoso jogador de futebol dá um 
show de domínio de bola em 2’45’’ de entretenimento patrocinado pela 
chuteira branca e dourada da Nike, o que certamente ocasionou a venda 
de muito mais que um milhão de pares, mostrando que entretenimento 
não precisa ser puro, pode ter pitadas de comunicação mercadológica. 

Nessa janela para o mundo ilimitado de entretenimento, o 
espectador pode ser mais que um observador; ele pode interagir (postar 
comentários), avaliar o conteúdo (sinalizando com like e deslike) e, 
incrivelmente, mudar sua posição de destinatário do conteúdo para 
produtor de conteúdo e, assim, se tornar um youtuber. 

todavia, carregar vídeos e armazená-lo no Youtube não faz do 
internauta um youtuber. Para tanto é preciso produzir o que será 
postado. as produções no Brasil5 começaram com jovens que viram no 
canal mais do que entretenimento, enxergaram uma forma de mostrar 
talento, de criar conteúdo que não se podia e não tinha liberdade de 
ser criado na televisão, uma forma de empreendedorismo, de ser chefe 
de si mesmo, de ganhar dinheiro, ficar famoso, dar autógrafos e virar 
celebridade. 

aos pioneiros no ramo de produção de conteúdo para o Youtube 
deu-se o nome de youtubers de primeira geração, que inspiraram outros 
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jovens, diga-se mais jovens ainda, que pensaram “eu também posso 
fazer isso” e fizeram. Para alguns essa coisa de ter canal no Youtube 
e produzir conteúdo deu certo e surgiram os youtubers de segunda 
geração ou youtubers teens. 

o “eu também posso fazer isso” alcançou as crianças que, com o 
auxílio dos pais, começaram a postar vídeos, fazer canais, colecionar 
assinantes, ter audiência e foi assim que surgiu a chamada terceira 
geração de youtubers, também conhecida como geração zero, ou 
simplesmente youtubers mirins. 

Contudo, com o nascimento dessa geração de crianças produtoras 
de conteúdo para o Youtube, nasceu também mais uma forma de 
entretê-las, com um entretenimento nada puro, patrocinado pelas 
mais perversas formas de fazer publicidade direcionada ao público 
infantil, ignorando totalmente as leis protetivas da infância e de defesa 
do consumidor. É exatamente este o ponto central deste artigo: a 
publicidade direcionada ao público infantil, especialmente pelos canais 
do Youtube protagonizados pelos youtubers mirins. 

3. os youtubers mirins e a abertura de uma janela 
colorida para a ilegalidade

No início deste texto se falou da tV como uma janela para o 
mundo, deu-se o exemplo de como as pessoas entram neste mundo 
mesmo sabendo que muitas coisas não são reais. Não foi dito, mas as 
pessoas mencionadas na introdução deste artigo são adultas que têm 
discernimento, sabem que uma novela é uma ficção, e ainda assim 
podem não entender o motivo de sentirem uma vontade incontrolável 
de comprar uma pulseira, uma determinada cor de esmalte ou outros 
produtos que foram usados pelos mocinhos e vilões das novelas, mas 
mesmo assim compram. 

toda a comunicação mercadológica transmitida pela televisão, não 
só nos comerciais, mas em toda a programação, faz parte do show, é 
o preço pelo entretenimento, e é assim desde que a televisão entrou 
nos lares e abriu essa possibilidade de mostrar e vender os produtos 
e serviços para os observadores e potenciais compradores. Mas o 
preço do show é limitado – isso quer dizer que existem regras para a 
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publicidade, não somente as regras que regulam o setor, mas também 
regras que protegem os consumidores, a sociedade e a infância. 

Neste ponto é importante ressaltar que as leis brasileiras são 
suficientes para proteger a sociedade contra a publicidade considerada 
abusiva e enganosa, como já dito na introdução deste texto, com 
conceitos bem definidos no Código de defesa do Consumidor. Já as 
crianças possuem proteção mais abrangente que os consumidores 
adultos, começando pela Constituição da república Federativa do 
Brasil, a carta maior, que prevê o princípio da prioridade absoluta6 para 
proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

o direito das crianças também é protegido pelo eCa – estatuto da 
Criança e do adolescente7, pela resolução 163 do Conanda8 – Conselho 
Nacional dos direitos da Criança e do adolescente e pela mais recente 
lei protetiva da infância, a Lei 13.257/16, em vigor desde 8 de março 
de 2016, intitulada Marco Civil da Primeira infância, que protege os 
pequenos contra a pressão consumista e não deixa qualquer dúvida de 
que a comunicação mercadológica deve ser afastada da infância: 

art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para 
a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação 
infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à 
família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio 
ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de 
pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas 
que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.

Com todas essas leis, qual a publicidade direcionada à criança 
que não é considerada abusiva? Nenhuma, já que as crianças possuem 
deficiência de julgamento e são inexperientes. isso ocorre porque as 
crianças possuem uma condição especial de “ser em formação” e, por 
este motivo, possuem assegurado com absoluta prioridade o exercício 
de seus direitos fundamentais, entre eles o direito à dignidade, ao 
respeito e à inviolabilidade de valores. 

Logo, a publicidade direcionada à criança por si só é abusiva, vez 
que consegue violar todas as normas que dão proteção à infância. Não 
é segredo para ninguém que a publicidade potencializa o consumismo 
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nos adultos e que esse exagero em consumir também tem afetado as 
crianças, muito pelas programações infantis televisivas, mas muito mais 
por veículos como o Youtube. importa dizer que o consumismo é uma 
preocupação para sociólogos, antropólogos, ambientalistas, alguns pais 
e defensores de uma infância saudável. 

Não é difícil achar conceitos e alertas sobre o consumismo nos livros 
de direito do consumidor. e, por mais incrível que pareça, os alunos de 
publicidade também estudam sobre os efeitos do consumismo, como se 
observa com a leitura do trecho a seguir, extraído de um clássico livro 
de propaganda de coautoria de armando Sant’anna9:

Há tempos, como maior ênfase a partir dos anos 1960, levantaram-
se questões sobre o exagero no nível de consumo e na utilização de 
estratégias de marketing e de propaganda extremamente agressivas, 
promovendo a obsolescência programada. o que, acelerando o 
consumo com motivações não pautadas em funcionalidade (mas 
em status e outros sentimentos de pertencimento e de posse), 
levaria a uma sociedade pautado no ter e não no Ser, gerando 
exclusões e perdas sociais graves, em alguns casos, em função do 
modelo econômico daí decorrente.

É essa promoção do ter e não do ser que tem deformado as crianças 
que assistem as programações televisivas com apelos consumistas e as 
contaminado de forma muito mais evasiva com os conteúdos postados 
pelos youtubers mirins mais famosos, ou seja, os que possuem mais 
assinantes em seus canais e com audiência considerável, como será 
exemplificado em tópico próprio. 

Normalmente, os consumidores adultos se incomodam com 
a publicidade enganosa, conhecem bem o conceito e exigem o 
cumprimento do que foi ofertado. Já os apelos comerciais abusivos, 
especialmente os direcionados às crianças, não incomodam a maioria 
dos pais, o que representa um grande desafio para os militantes que 
defendem a infância sem consumismo.

Não dá para falar de infância e consumismo sem mencionar e 
parabenizar o trabalho do Projeto infância e Consumo do instituto 
alana, que completou 10 anos de uma árdua batalha contra gigantes, 
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com vitórias inesperadas de mudança de comportamento de pais, 
educadores e até grandes empresas que se comprometeram a deixar 
de veicular material publicitário que tenha como alvo as crianças. 
o projeto tem inspirado e contribuído para que pais e educadores 
multipliquem as informações de alerta sobre os males do consumismo, 
como a adultilização, sexualização precoce, criminalidade e obesidade 
infantil. 

Neste sentido, destaca-se o Movimento infância Livre de 
Consumismo – MiLC, com forte atuação nas redes sociais, conduzido 
por um grupo de mães ativistas, que teve início em 2012, e tem 
diariamente alertado a sociedade contra os males que o consumismo 
causa à infância e fomentado a discussão sobre o tema com foco na 
proteção da própria infância. 

Mesmo com engajada atuação dos movimentos sociais, de um 
modo geral, não se consegue evitar que as publicidades abusivas 
direcionadas às crianças sejam veiculadas. Quando isso acontece, os 
órgãos e entidades de defesa dos consumidores e da infância denunciam 
aos órgãos competentes, na maioria das vezes quando a publicidade já 
causou os danos que se pretendia evitar, e o comercial sai do ar. 

eficaz ou não, existe repressão contra a publicidade abusiva, e é fato 
que se reconhece que a publicidade é limitada pelas leis que protegem 
os consumidores e a infância. entretanto, essa limitação não se restringe 
à programação televisiva; todas as leis aplicáveis à publicidade feita na 
tV aplicam-se também aos demais veículos de comunicação, como o 
Youtube. 

Nesse ponto, deve-se destacar que essas leis não se aplicam apenas 
às publicidades reconhecidas pelos gestores do Youtube, aqueles 
comerciais que são veiculados antes dos vídeos selecionados, mas 
também à publicidade “oblíqua e dissimulada” veiculada no conteúdo 
feito pelos pequenos youtubers.

antes de prosseguir, é importante deixar registrado que os 
youtubers mirins são crianças, e também são protegidos por todas as leis 
mencionadas neste artigo, e até por outras não ditas, já que nitidamente 
são submetidos a uma rotina que não é natural para as crianças. Uma 
rotina que pode ser chamada de trabalho, já que para ser um youtuber 
e manter um canal é necessário um compromisso com os assinantes de 
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postar vídeos com certa assiduidade (a maioria dos youtubers mirins 
posta vídeos diariamente e até com horário marcado) e de participar 
de encontros e tardes de autógrafos, rotina esta que faz parecer que ser 
youtuber é mais que diversão, sendo também uma profissão e, logo, 
um trabalho. Um trabalho que tem dado trabalho aos defensores da 
infância e aos pais mais atentos, já que tem deformado a garotada de 
uma maneira cruel: usando as crianças para vender para crianças, 
vendendo mais do que produtos, mas um estilo de vida pautado no 
consumismo desenfreado, que se encaixa 
perfeitamente no conceito de “ter é mais 
importante do que ser”. 

No livro infantil O Jardim Secreto, de 
Frances Hodgson Burnett, um médico que 
por anos cuida de uma criança que não 
anda reconhece a melhora do pequeno 
paciente quando este começa a conviver e 
brincar com uma prima da mesma idade 
e, ao reconhecer que o convívio com a 
menina foi mais eficaz que seu tratamento, ele diz: “criança precisa de 
criança”. 

o livro pode ser uma ficção, mas a frase é uma realidade, e poderia 
ser complementada com “criança acredita em criança”, e essa é a parte 
cruel que colore a janela, a credibilidade que as crianças que assistem os 
youtubers mirins depositam em tudo que eles fazem, dizem e vendem.

daí a ilegalidade exacerbada: abusa-se da ingenuidade e confiança 
natural das crianças usando outras crianças para lançar e demonstrar 
produtos e até serviços direcionados ao público infantil.

Como diria uns dos personagens do cartunista Maurício de Souza, 
criador da turma da Mônica, campeão nacional de produtos licenciados 
para o público infantil e árduo defensor da publicidade direcionada 
aos jovens consumidores: “esse plano é infalível”. Sim, é infalível usar 
crianças para encantar e seduzir outras crianças, e vender o que quiser 
vender; basta mandar um presentinho para algum youtuber mirim 
com milhares de assinantes e ele postará um vídeo abrindo o produto, 
mostrando todas as suas qualidades e “brincando” com o incrível 
presente por mais de dez minutos. Pronto! depois é só administrar a 

Abusa-se da 
ingenuidade e 

confiança natural 
das crianças 

usando outras 
crianças para lançar 

e demonstrar 
produtos

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   165 31/08/2016   10:08:03



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

166

produção e a logística para que o produto não falte nas lojas, pois os 
consumidores mirins certamente chegarão. 

as ações dos youtubers mirins, além de infalíveis para as empresas 
que promovem seus produtos, apresentam uma forma de entretenimento 
nada instrutiva, sem qualquer preocupação com o conteúdo no que 
tange aos valores que serão passados, já que a escolha do conteúdo 
tem como base a audiência, no caso o número de visualizações, pois os 
youtubers são remunerados pelo próprio Youtube e essa remuneração 
é calculada com base no número de visualizações, likes e tempo que o 
internauta usa para assistir ao vídeo. 

a ausência de conteúdo educativo nos vídeos postados nos canais 
protagonizados pelos youtubers mirins é apenas um detalhe perto da 
exposição demasiada das crianças apresentadoras dos canais, que têm 
vários momentos de suas vidas privadas postados e logo transformados 
em públicos, com postagens de vídeos gravados em cenários que 
deveriam ser íntimos como banheiros e quartos. 

assistindo aos vídeos protagonizados pelos jovens apresentadores 
se vê, com facilidade, uma forte semelhança no seu formato com os 
chamados realities shows, o que representa uma grave lesão à infância 
nos dois lados da janela colorida, tanto para quem assiste quanto para 
quem é assistido.

essa exposição da vida privada das crianças-youtubers, publicitando 
momentos que deveriam ser íntimos, somada a uma “obrigação” de 
gerar conteúdo que aumente ou pelo menos mantenha a audiência do 
canal, é estressante demais para qualquer pessoa, ainda mais para um 
ser em formação.

Para os pequenos internautas, esse formato de entretenimento 
baseado na “realidade”, potencializa ainda mais a credibilidade depositada 
nos vendedores mirins que são vistos como “verdadeiros amigos”. 

a filósofa Marilena Chauí, no livro Simulacro e Poder – uma análise 
da mídia, explica com maestria essa credibilidade transmitida pelas 
personalidades:

Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? a 
resposta encontra-se em outro ponto comum aos programas de 
auditório, às entrevistas, aos debates, às indagações telefônicas de 
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rádios, revistas e jornais, aos comerciais de propaganda. trata-
se do apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada como 
suporte e garantia da ordem pública. em outras palavras, os 
códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos 
pelos códigos da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço 
público e espaço privado.

os youtubers mirins têm se tornado celebridades, de modo que 
possuem fãs, publicam livros, fazem tarde de autógrafos e vendem um 
estilo de vida, com muito glamour, para milhares de crianças que não se 
satisfazem mais em apenas ter os brinquedos que eles têm. a influência 
dos youtubers mirins tem inspirado outras crianças a criarem seus 
próprios canais, o que poderá eternizar esse tipo de entretenimento 
nada saudável à infância. 

4. Youtubers mirins e os números 

Muito se tem debatido com relação à publicidade direcionada ao 
público infantil veiculada na tV, comerciais, merchandising10 e ações de 
marketing feitas nas escolas. Não há dúvidas que todas essas atividades 
influenciam e deformam as crianças, mas a eficácia desse novo canal de 
publicidade é inquestionável. 

Falando um pouco sobre merchandising, no Brasil esse termo é 
utilizado de forma usual para denominar ações de marketing feitas na 
televisão, como explica o doutrinador armando Sant’anna:

No Brasil, há um fenômeno também chamado simplesmente de 
merchandising, que é a utilização simulada de produtos ou serviços 
por atores, principalmente em filmes e novelas. Nesse setor, 
liderado pela rede globo, as emissoras de televisão constituíram 
departamentos de merchandising que vendem espaços em suas 
novelas e outros programas para empresas que queiram veicular 
seus produtos como parte dos hábitos e costumes dos personagens 
ou apresentadores.

embora o doutrinador coloque como líder em utilização simulada 
de produtos a rede globo, não se pode deixar de citar a adaptação 
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das novelas mexicanas Carrossel e Chiquititas, feitas pelo canal SBt 
– Sistema Brasileiro de televisão, que bateram todos os recordes de 
lançamento de produtos direcionados ao público infantil. Para se ter 
uma ideia, a novela Chiquititas ficou dois anos no ar com 545 capítulos 
e teve 350 produtos licenciados11. Já a novela Carrossel, além de lançar 
centenas de produtos para o público infantil, foi além, e praticou 
merchandising infantil, atividade proibida até pelo Conselho Nacional 
de autorregulamentação Publicitária (Conar). 

No caso, a emissora fez uma cena com uma criança entrando numa 
loja de chocolates e comendo demasiadamente o produto, como se 
não bastasse ver o garoto degustando o alimento altamente calórico, 
um personagem de um médico conversava com a personagem de 
uma professora e ressaltavam os benefícios do chocolate. a emissora 
de tV foi condenada em r$ 700 mil por danos morais coletivos, mas 
em que pese a judicialização da ação ilegal feita pelo canal de tV e o 
entendimento proferido pelo magistrado, no sentido de que a emissora 
“valeu-se da ingenuidade, da falta de perspicácia e da imaturidade do 
público infantil para dele se aproveitar economicamente”, os danos que 
se queria evitar ao proibir tão conduta não foram evitados, e todos os 
milhares de telespectadores mirins receberam a mensagem de que o 
chocolate é um excelente alimento para as crianças, marcando-se um 
ponto para o fomento da obesidade infantil com a publicidade de 
alimento não saudável12.

as novelas infantis veiculadas pelo SBt em várias oportunidades 
deram ao canal a vice-liderança em audiência. a novela Carrossel, 
por exemplo, já gerou dois filmes, um musical e uma série de desenho 
animado. a sua atual reprise tem contribuído para o licenciamento de 
mais produtos e batido recordes de audiência, chegando ao pico de 16.1 
e média de 14 pontos, superando a audiência da estreia da novela que se 
deu em 2012, quando alcançou 13,4 pontos13. 

Segundo o ibope – instituto Brasileiro de opinião e estatística, 
empresa que atua no ramo de pesquisas de audiência televisiva, um 
ponto de audiência no mercado nacional, em 2016, já que os números 
oscilam com base em estimativas populacionais, equivale a 684.202 
telespectadores. 
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Logo, o alcance da reprise da novela Carrossel é de 
aproximadamente 10 milhões de telespectadores, claro que a 
maioria infanto-juvenil. esses números são impactantes, ainda mais 
considerando que a criança tem contato com a novela uma vez por 
dia, por aproximadamente uma hora, cinco vezes por semana, com 
horário marcado. 

Contudo, fazendo um comparativo com os canais dos 
apresentadores mirins no Youtube, os números deste são ainda mais 
impactantes e assustadores, já que as crianças podem ter acesso ao 
conteúdo a qualquer hora do dia, todos os dias da semana e podem 
assistir ao mesmo conteúdo quantas vezes quiserem. 

Para se ter uma ideia dos números que os youtubers mirins 
representam, foi feito uma coleta de dados nos canais de alguns 
produtores de conteúdo que têm se destacado nesta atividade. Cumpre 
acrescentar que esse universo de apresentadores mirins tem aumentado 
consideravelmente, mas nem todos conseguem o status de “youtuber 
mirim” a ponto de serem procurados pelas empresas, convidados para 
comerciais, de publicarem livros, enfim, tornarem-se celebridades. 

Como já foi dito, para manter um canal no Youtube e fidelizar 
assinantes é preciso um comprometimento com a postagem de 
vídeos com certa periodicidade; não há uma regra preestabelecida, a 
frequência com que os vídeos são postados é escolhida pelo próprio 
youtuber (no caso dos mirins, essa escolha provavelmente é feita por 
seus assessores, pais ou responsáveis):

Vídeos Postados

Manuela Antelo                  388  –  10 anos

Maisa Silva      68  –  14 anos

Julia Silva (Julia Silva e...                 939  –  10 anos

Felipe Calixto                                                                        413  –  15 anos

Carol Santina                                                           279  –  13 anos

Bel (Bel para meninas)                                                                                                                   1019  –  8 anos
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a quantidade de vídeos postados faz parte do acervo do youtuber 
e os vídeos ficam disponíveis no canal, podendo ser localizados com 
o auxílio de ferramentas de busca nominal, por antiguidade e por 
maior popularidade. No gráfico acima, acrescentou-se a idade dos 
youtubers pesquisados para demonstrar pelo menos dois pontos: (a) 
primeiro, há adolescentes que produzem conteúdo para o público 
infantil, o que não afasta a ilegalidade da conduta nem diminui o 
potencial de convencimento e credibilidade depositado no conteúdo 
que eles divulgam, já que a linguagem e os produtos apresentados 
são direcionados às crianças; (b) segundo, as crianças youtubers 
destacam-se pelo volume de vídeos postados – abaliza-se que os canais 
das youtubers de 8 e 10 anos relacionadas no gráfico postam vídeos 
diariamente e começaram suas carreiras com 6 anos de idade.

Vale destacar que uma criança de 8 anos de idade com mais de 
mil vídeos postados é um número bem significativo, ainda mais se 
comparado com o canal Porta dos Fundos14, o maior canal brasileiro 
no Youtube, com 12.241.881 assinantes e 563 vídeos postados (em 18 
de julho de 2016), destacando que o referido canal foi criado em 12 de 
março de 2012, enquanto o canal Bel para Meninas15 foi criado em 10 
de agosto de 2013 e totaliza 1.019 vídeos postados. 

a quantidade de assinantes do canal também foi coletada e 
relacionada em gráfico. Para demonstrar o potencial dos canais, foi 
feito um apanhado de dados com uma diferença de aproximadamente 
três meses (29 de abril/2016 e 18 de julho/2016), como se vê:

 

   Bel (Bel para       Carol  Santina        Felipe  Calixto            Julia Silva        Manuela Antelo       Maisa Silva
      meninas                                                                                       (e Julia Silva TV)

Assinantes do canal
   abril /2016                              julho / 2016

2.131.456

1.706.465

584.127

274.727233.994

1.736.772

460.119

1.219.328
942.742

830.165

1.687.017

1.397.574

24,90%

26,95%

17,41%

13,56%

20,71%42,44%
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a comparação de crescimento do número de assinantes aponta 
com clareza o potencial de alcance dos youtubers mirins que, em 
menos de três meses, alcançaram um aumento significativo de adeptos 
em seus canais. em percentual, o canal que mais obteve crescimento 
neste período apresentou um acréscimo de 42,44%, que em números 
equivale a 517.443 novos assinantes. 

importa mencionar que quando um usuário do Youtube opta por 
assinar um canal ele recebe notificações de todos os vídeos que são 
postados. Logo, quando um youtuber mirim posta um vídeo, todos os 
seus assinantes serão informados que um novo vídeo está disponível 
para ser assistido.

Cientes desses números, evidencia-se o interesse das empresas em 
mandarem “presentes” para os youtubers para serem abertos em seus 
vídeos, já que podem contar com um público-alvo bem definido que 
terá acesso ao produto ou serviço que querem divulgar. 

Não são apenas os assinantes que têm acessos aos vídeos postados, 
mas qualquer usuário do Youtube, o que possibilita que os vídeos sejam 
visualizados por inúmeros internautas:

dos vídeos mais acessados de cada canal pesquisado, o único que 
não está demonstrando algum produto é o vídeo do canal da Maisa 
Silva, que se refere a um clipe musical. 

evidencia-se com os números dos vídeos mais populares de cada 
canal que a quantidade de assinantes não limita a audiência dos vídeos. 
ademais, os vídeos ficam à disposição dos novos internautas, que 

   Bel (Bel para       Carol  Santina        Felipe  Calixto            Julia Silva              Maisa Silva         Manuela Antelo
      meninas                                                                                       (e Julia Silva TV)

1.056.365 1.895.835

9.711.128 10.006.697

24.230.277

11.378.010

Vídeo mais acessado
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poderão assisti-lo quando quiserem, diferente do que ocorre com a 
programação da televisão, que depende da vontade da emissora para 
promover uma reprise. 

Nos conteúdos protagonizados pelos youtubers mirins a publicidade 
é velada e o entretenimento tão dissimulado que não enganam somente 
as crianças, mas também os pais que, em sua grande maioria, ainda 
não conseguem ver qualquer ilegalidade no conteúdo que os seus filhos 
assistem nos canais infantis. 

5. o conteúdo dos vídeos protagonizados pelos 
youtubers mirins

Não tem violência, nem palavrão, nem apelo sexual aparente. 
então qual o problema que pode ter em deixar seu filho assistir a uma 
criança bem articulada, produzida, falando de forma animada sobre 
um brinquedo, uma brincadeira, um desafio, mostrando o seu quarto 
novo ou detalhando os itens que possui no seu banheiro? Num primeiro 
olhar, nenhum. 

Mas ao prestar atenção na forma como todos os enredos dos vídeos 
de alguma maneira conduzem à compra de um produto ou fomentam 
um estilo de vida unicamente baseado no consumo, o segundo olhar 
passa a ser mais crítico, enxergando várias ilegalidades. 

Neste ponto, serão transcritos alguns trechos de vídeos pesquisados 
em que se identificou algum tipo de ilegalidade ou fomentação ao 
consumo infantil. 

5.1 Abrindo “presentes” 

enviar “presentes” para os youtubers mirins se tornou uma prática 
bastante comum para os fabricantes, não só de produtos infantis, mas 
de alimentos, acessórios para a casa, tudo que pode ser divulgado de 
forma barata e eficaz. 

Com relação ao custo de uma publicidade feita pelos vendedores 
mirins, não se sabe ao certo se é apenas o valor do produto enviado 
ou se as empresas fazem um contrato com os responsáveis pelos 
youtubers. de qualquer forma, certamente o custo da publicidade feita 
pelos pequenos vendedores é menor do que todo o custo que envolve 
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um comercial televisivo. Já a eficácia é evidente diante dos números 
apresentados e alcançados pela 3ª geração de apresentadores do 
Youtube. 

os apresentadores mirins mais famosos já possuem uma 
programação mensal destinada, exclusivamente, a apresentar os 
“presentes” que foram recebidos, e a forma como os presentes são 
abertos revela a “experiência” dos youtubers em demonstrar os 
produtos. alguns trechos:

eu vou começar pelas Fofoletes das princesas que eu ganhei da 
estrela. olha que bonitinhas, essa daqui é a aurora e o legal é que 
você pode tirar a saia e fica como se fosse um pijaminha e você pode 
fazer a festa do pijama delas. É muito legal para brincar. essa aqui é 
a Branca de Neve e também tira a saia. tem a Bela do filme a Bela e 
a Fera, também tira... todas tiram. e aqui também tem a Cinderela. 
todas são muito bonitinhas e eu adorei essa coleção. adoro as 
Fofoletes. Brigada estrela, um beijo monstruoso e eletrizante. 
eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei da tupperware, 
agora. Vem uma cartinha e agora eu vou ler um pedacinho para 
vocês. Querida Julia, esse mês estamos com a linha encantadora de 
produtos tupperware com decoração de Frosen, sabemos que você 
é fã dessa turminha mágica, e por isso gostaríamos de presenteá-la 
com os produtos da linha, composta por três itens superbacanas, 
ideais para levar na lancheira. gente, esse aqui é um transportador 
de suco, se você tiver uma lancheira grande dá para você fazer um 
piquenique com suas amigas e você leva um litro de suco para o 
piquenique, aqui cabe um litro, é muito né? então dá para você 
levar bastante suco, pode colocar refrigerante e é muito legal. olha 
aqui! aqui tem o olof, a elsa e a anna. adorei, muito. também tem 
uma sanduicheira, que dá para você colocar sanduíches e também 
dá para você colocar bolachinhas, biscoitos. aqui tem o Kristof, 
Sven, elsa, a anna e o olof. também tem esse copo que você pode 
colocar na sua lancheira que é da elsa e da anna. e é bem legal, 
deixa eu abrir para mostrar, tem capacidade para 470ml. gente é 
muito, você pode levar suco, água nesse copo. É bem legal e bem 
bonito, né? Vai chamar a atenção! Brigada tupperware, adorei os 
presentes. Um beijo! agora eu vou mostrar os presentes... 16
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olá galera! tudo bem com vocês? Hoje eu ganhei um presente da 
Panini! esse é o livro ilustrado da ever after High, na verdade é uma 
caixa e aqui dentro tem uma surpresa e eu vou abrir agora com vocês, 
mas primeiro eu vou mostrar a caixa. aqui na frente tem a parte do 
álbum, aqui tem a Briar, a Cerise, a ashlynn, a raven, a apple e a 
Madeline... e aqui embaixo está escrito livro ilustrado oficial e aqui 
tá a marca da Panini. aqui do lado também tem a marca e é como 
se fosse um livro. e agora eu vou abrir. tem uma cartinha, eu vou 
ler para vocês. oi Felipe, nós assistimos a um vídeo seu onde você 
mostra a sua coleção de ever after High, e achamos incrível! Por 
isso, nós da Panini resolvemos te mandar um álbum incrível de ever 
after High. e uma surpresinha a mais para que você possa se juntar 
aos personagens dessa aventura mágica! esperamos que você goste 
dos nossos presentes e que você viva feliz para sempre, beijinhos. 
equipe Panini. ahhh brigado Panini, adorei! Na verdade, nem sei 
o que tem aqui dentro... tem figurinha... ahhh olha gente vem um 
monte de pacotinhos de figurinha, olha só! ahh vem uma Blondie 
Lockes perdida na floresta! Nossa, brigado eu não tinha essa daqui 
ainda! Nossa, gostei Panini, gostei mesmo! agora o álbum! e você 
é royal ou rebel? Me coloque aqui nos comentários! agora eu vou 
abrir todos os pacotinhos de figurinha, colar e mostrar para vocês 
página por página...17 

Com relação aos presentes enviados para os youtubers, cabe 
acrescentar que a Procuradoria da república do estado de São Paulo 
instaurou um inquérito civil a pedido do instituto alana, no começo do 
mês de julho de 2016, para investigar o envio de produtos aos youtubers 
mirins e a “possível” prática de publicidade abusiva. 

embora as empresas, o portal do Youtube e os pais e responsáveis 
pelos youtubers mirins não entendam que há qualquer abusividade no 
envio dos produtos e na forma como os “presentes” são apresentados 
nos canais, o fato é que a prática é abusiva e precisa ser restrita. Não 
se pode dizer que exista uma lacuna na lei e que seria necessária uma 
legislação específica para regular o espaço virtual. as leis que protegem 
as crianças contra a publicidade infantil veiculada na televisão são as 
mesmas que devem proteger as crianças que assistem os conteúdos 
postados no Youtube. 
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5.2 Prática de unboxing e review

 Nem só de presentes recebidos vivem os youtubers mirins. 
Mesmo com a apresentação dos presentes e a demonstração de suas 
características, existem outras formas de se promover um produto 
pelo canal do Youtube: a prática do unboxing e o review. o primeiro é 
utilizado para denominar a prática de abrir produtos novos na frente 
das câmeras. o youtuber tem o primeiro contato com o produto na 
frente das câmeras e realiza a sua abertura relatando de forma sumária 
as suas principais características. 

Já no review a apresentação do produto tem um grau de 
detalhamento muito maior, mostrando todas as suas funcionalidades e 
as dicas para o melhor aproveitamento do produto. É comum os vídeos 
serem de unboxing seguidos de um review. 

Se trinta segundos de um comercial na televisão já deixam as crianças 
hipnotizadas o que se dizer de um brinquedo sendo demonstrado por 
mais de 10 minutos? a criança desenvolve uma necessidade de ter aquele 
brinquedo, de se divertir como aquela criança que está brincando e se 
divertindo no vídeo, muito mais potente e irresistível, portanto, do que 
um comercial de meio minuto. 

Não faz diferença se o produto aberto e demonstrado na frente 
das câmeras foi um presente dos pais ou das empresas, a mensagem 
de “compre um produto igual a esse!” é enviada e recebida pela criança 
que está assistindo, configurando a publicidade direcionada ao público 
infantil, e logo sua abusividade. Segue a transcrição de um review:

então, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, fazer o review dela, 
mostrar os acessórios, dando comida para ela, que eu acho que é o 
que vocês estão mais ansiosas, e assim, gente, eu sei que tem muito 
menino e até menina mais velha que também me assiste e talvez 
eles não gostem muito desse vídeo de estilo de boneca, mostrando 
boneca, mas como tem também muita criança novinha que me 
assiste e eu acho o muito legal e eu sei que eles adoram, porque 
eles comentam. então, eu estou sempre procurando fazer vídeos 
diferentes para agradar todas as idades, tanto meninos quanto 
meninas. então eu vou mostrar para vocês essa Baby alive que é 
muito legal! Vamos lá? então, gente, eu escolhi a versão de cabelo 
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moreno, eu achei ela linda, ela veio com marias-chiquinhas, olha! 
ela veio com esse look, com esse vestidinho de laranja e essa linda 
calça verde água, essa é a fraldinha que ela vem...18

a forma como os produtos são apresentados no review dá para a 
criança uma espécie de test drive, embora não seja a criança que assiste 
a que manuseie o brinquedo; toda a brincadeira detalhada faz com que 
o pequeno internauta vivencie a experiência de brincar com aquele 
brinquedo, e a reação dos pequenos não é difícil de imaginar. 

5.3 Promoção de produtos inapropriados para a idade, 
inseguros e não saudáveis

Ser um youtuber mirim de sucesso é um negócio bastante 
promissor, e isso se constata pelo comportamento da família diante da 
atividade desenvolvida pelos pequenos. Não é incomum ouvir relatos 
de famílias inteiras que deixaram seus empregos para investirem na 
carreira do filho, ou que já estejam pensando no futuro e preparando os 
“herdeiros”, cuja herança são os assinantes do canal19. 

adentrar no mundo dos youtubers mirins é uma tarefa difícil e 
exige horas de dedicação para ouvir e ver de forma natural a violação de 
leis e a deformação da infância. É evidente que este artigo não esgotará 
as ilegalidades postadas que lesam os direitos das crianças, mas o 
que pretende fazer é alertar todos os leitores que existe um universo 
apresentado como inofensivo que tem violado a própria infância. 

No relato a seguir, uma mãe coloca uma menina de 11 meses (que 
possui canal no Youtube, desde os 3 meses), e é irmã de uma youtuber 
mirim famosa, fazendo unboxing de um brinquedo inapropriado para 
a idade e diz:

(...) não é um presente apropriado para neném, mas como ela fica 
o tempo inteiro, quando está brincando com essas coisinhas que 
não próprias para a idade a gente fica o tempo inteiro do lado 
supervisionando sem piscar, então não tem problema. Se você der 
alguma coisa assim pequenininha que o bebê possa levar a boca, 
você tem que ficar o tempo inteiro do lado, não pode deixar sozinho, 
porque eles colocam na boca e podem engolir e dar problema sério...20
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olá meninas, hoje eu estou aqui para mostrar umas comprinhas 
que eu fiz na Fini, olha que sacola bonita gente! então hoje eu 
decidi comprar umas balinhas e uma coisa surpresa que no final 
do vídeo eu só vou mostrar, que eu também comprei na Fini. 
então eu vou começar aqui mostrando para vocês, claro gente, eu 
comprei baaalaaa! gente eu sou alucinada por bala, bala, bala... 21

Não faltam vídeos dos youtubers mirins deliciando-se com os 
presentes comestíveis que recebem, e não são cenouras e brócolis que 
os pequenos degustam, mas chocolates e os mais variados doces ricos 
em açucares e corantes, nada saudáveis para nenhuma criança. 

Neste ponto, vale um parêntese para dizer que o Youtube lançou 
no Brasil, no final do mês de junho de 2016, um aplicativo chamado 
Youtube Kids, onde os pais podem sinalizar a faixa etária dos filhos e 
as sugestões de vídeos serão enviadas de acordo com a idade apontada. 
os pais podem acionar um timer e controlar o tempo que as crianças 
assistem aos vídeos, mas o envio de sugestões de vídeos para a conta no 
aplicativo é feita de forma robotizada, e os canais dos youtubers mirins 
são qualificados como apropriados ao público infantil. 

Logo, os pais precisam sinalizar de maneira manual os vídeos que 
não querem que seus filhos assistam na opção “denunciar conteúdo”, 
mas nada impede que outros vídeos com conteúdo semelhante sejam 
sugeridos para as crianças. 

a publicidade no Youtube Kids será feita, segundo a google, com 
algumas restrições, como se observa com a leitura de trecho extraído de 
matérias publicadas sobre o lançamento do aplicativo:

a publicidade veiculada no Youtube Kids não será clicável e não 
encaminhará o usuário para outros sites ou aplicativos. Mesmo 
assim, a simples existência de propagandas no aplicativo pode 
incomodar alguns pais.
o google garante que o controle de publicidade será rigoroso. 
Propagandas de cosméticos, por exemplo, não serão exibidas lá 
dentro. apesar desse controle, se o responsável preferir optar por 
não expor seu filho a publicidade infantil, a melhor opção é não 
permitir que ele use o Youtube Kids.22
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Por possuir o mesmo modelo do Youtube “normal” quando o 
assunto são as recompensas para os criadores, o Kids oferece sim 
publicidade antes dos vídeos.
Mas o google destaca que, por se tratar de um app para crianças, 
possui uma política mais restrita quanto aos anúncios aceitos. 
apesar de não trazer comerciais de cosméticos, como exemplificado 
pela companhia, é provável que apareçam anúncios de brinquedos.
a gigante destaca ainda que toda publicidade exibida traz um 
aviso antes e não permite que a criança clique nela para ser levada 
a um site, como acontece no Youtube.

Não parece plausível que, diante de tantas leis que protegem as 
crianças contra a publicidade, os pais sejam os únicos responsáveis por 
monitorar os conteúdos lesivos à infância. o estado deve garantir uma 
infância livre dos apelos consumistas e os relatos transcritos neste artigo, 
somados aos milhares de vídeos que deformam as crianças fomentando 
o consumismo, são suficientes para alertar pais, educadores, sociólogos, 
antropólogos, filósofos e operadores do direito que as plataformas 
de vídeos devem respeitar as leis que protegem as crianças contra a 
publicidade. 

 6. conclusão e desafios

Por mais inofensivos que possam parecer, os youtubers mirins 
representam uma ameaça à infância, pois são “instrumentos” utilizados 
para a veiculação de publicidade infantil, atualmente sem qualquer 
restrição. Muitos conteúdos que seriam nitidamente rechaçados nas 
publicidades televisivas são livremente difundidos na plataforma de 
vídeos do Youtube.

as leis protetivas da infância não possuem “limitação territorial 
física”, ou seja, devem ser igualmente aplicadas para os espaços virtuais, 
já que a infância deve ser protegida da forma mais ampla possível. 

diante desse cenário, sem dúvidas o maior desafio não é convencer 
os operadores do direito de que toda publicidade direcionada ao 
público infantil é abusiva. É evidente que o trabalho neste sentido 
tem sido árduo já que do outro lado estão grandes empresas, com 
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grande potencial econômico, contratando os melhores advogados para 
convencer os magistrados e a sociedade de que a publicidade infantil é 
“uma fonte de cultura e que não se pode privar a criança de ter acesso 
a essa cultura”. 

o maior desafio é conscientizar os pais de que a fomentação ao 
consumo feita para a criança é desleal, que está contribuindo para (de)
formá-las com desejos e prioridades baseadas no consumo desenfreado, 
sem qualquer preocupação com o ser, valorizando apenas o ter. e esse 
desafio é grande, pois mexe com uma questão da cultura do consumo, 
enraizada nos brasileiros das mais diversas classes sociais. 

Notas 

1. Claudia Pontes almeida. advogada do idec – instituto Brasileiro de defesa do 
Consumidor.

2. Como o olhar de Capitu, em dom Casmurro, a clássica obra de Machado de 
assis.

3. tornar viral; fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de 
pessoas: a agência viralizou o vídeo; o vídeo da briga viralizou; aquela situação 
vergonhosa se viralizava pela internet.

4. Portal gizmodo Brasil – Um breve histórico de como o Youtube ganhou a 
internet. disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/inicio-historia-youtube/>. 
acesso em: 11 de julho de 2016.

5. Portal Youpix – o fenômeno dos Youtubers mirins. disponível em: <https://youpix.
com.br/o-fen%C3%B4meno-dos-youtubers-mirins-d00e4d40b76d#.3tqfj721e 
>. acesso em: 11 de julho de 2016. 

6. Constituição Federal – “art. 227. 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.”

7. 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, 
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.”

8. resolução 163 do Conanda – Conselho Nacional dos direitos da Criança e 
do adolescente – art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional 
de atendimento da criança e do adolescente, a prática do direcionamento de 
publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de 
persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre 
outros, dos seguintes aspectos:
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 I – linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;
 II – trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança;
 III – representação de criança;
 IV – pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;
 V – personagens ou apresentadores infantis;
 VI – desenho animado ou de animação;
 VII – bonecos ou similares;
 VIII – promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com 

apelos ao público infantil; e
 IX – promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.
9. Santa’anna, p. 28. 
10. Jornal do Brasil – Quer saber o lucro que ‘Chiquititas’ deu para o SBt? Vem! 

disponível em: <http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2015/08/14/
quer-saber-o-lucro-aproximado-que-chiquititas-gerou-para-o-sbt-vem/> 
acesso em: 17 de julho de 2016.

11. Jornal Valor econômico – SBt é condenado a pagar r$ 700 mil por merchandising 
em Carrosel. disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4345302/sbt-
e-condenado-pagar-r-700-mil-por-merchandising-em-carrossel> acesso em: 
17 de julho de 2016.

12. Revista Veja – estreia de Carrossel coloca SBt em segundo lugar na audiência. 
disponível em: < http://veja.abril.com.br/entretenimento/estreia-de-carrossel-
coloca-sbt-em-segundo-lugar-na-audiencia/>; acesso em: 17 de julho de 2016.

 Portal Uai – reprise de ‘Carrossel’ tem recorde e maior audiência do SBt 
em dez meses disponível em < http://www.uai.com.br/app/noticia/series-e-
tv/2016/06/16/noticias-series-e-tv,180883/reprise-de-u201ccarrossel-u201d-
tem-recorde-e-maior-audiencia-do-sbt.shtml>; acesso em: 17 de julho de 2016.

 Portal SBtpedia – SBt faz evento para premiar marcas que mais venderam 
produtos licenciados de novelas- disponível em :<http://www.sbtpedia.com.
br/2015/06/sbt-faz-evento-para-premiar-marcas-que.html>. acesso em: 17 de 
julho de 2016.

  Portal SBtpedia – Com 15 pontos de média e 16 de pico, Carrossel bate recorde 
na reprise e vence record; veja consolidados- disponível em: <http://www.
sbtpedia.com.br/2016/06/com-15-pontos-de-media-e-16-de-pico.html> acesso 
em: 17 de julho de 2016.

13. Socialblade Brasil – dados do Canal Porta dos Fundos – disponível em: <http://
socialblade.com/youtube/user/portadosfundos>. acesso em 18 de julho de 2016. 

14. Socialblade Brasil – dados do Canal Bel para Meninas – disponível em: <http://
socialblade.com/youtube/user/belparameninas>. acesso em 18 de julho de 2016. 

15. Youtube – Presentes recebidos – Julho 2015 – Julia Silva – disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_qBhoaHeYzs>. acesso em 18 de julho 
de 2016.

16. Youtube – Presentes de ever after High #felipecalixto – disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=oUNr82XziBQ>. acesso em 18 de julho de 2016.
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17. Youtube – review Baby alive Comilona + rotina da noite- disponível em:
 <https://www.youtube.com/watch?v=6wa_BbC08tU>. acesso em 18 de julho de 

2016.
18. Portal Uol – Sucesso de Niina Secrets arrasta família para viver de canais no 

Youtube disponível em: < http://entretenimento.uol.com.br/listas/com-oito-
canais-diferentes-familia-vive-de-youtube-apos-sucesso-da-cacula.htm> 
acesso em 18 de julho de 2016. 

19. Youtube – Meus presentes de Natal – disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=y547hst98tM>. acesso em 19 de julho de 2016. 

20. Youtube – Clima de páscoa – Bel para meninas – disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=WvY9nioghao>. acesso em 19 de julho de 2016.

21. revista exame – google lança Youtube Kids para crianças no Brasil – disponível 
em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/google-lanca-youtube-kids-
para-criancas-no-brasil> acesso em 19 de julho de 2016.
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