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• Organização não governamental fundada em 1987, sem fins lucrativos, 

independente.

• O Idec não aceita recursos de empresas e de partidos políticos. Seu 

trabalho é mantido principalmente através da contribuição de associados 

que garantem a independência da organização e o compromisso com os 

interesses coletivos.

• Filiado a Consumers International, OCLAC, FNECDC, ABONG, e diversas 

redes temáticas nacionais e internacionais.

SOBRE O IDEC



Missão

Promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do 

consumidor e a ética nas relações de consumo, com total 
independência política e econômica.

Meta Missão

Contribuir para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e serviços 

essenciais e para o desenvolvimento social, o consumo sustentável, a 

saúde do planeta e a consolidação da democracia na sociedade 

brasileira.

econômica.Para o Idec, o conceito de consumidor não se restringe àqueles que 

participam do mercado, exercendo seu poder de compra, mas 

abrange também os que não conseguem acesso a bens e serviços 

essenciais, por falta de poder aquisitivo.

SOBRE O IDEC



COMO O IDEC TRABALHA?

Informação,

Orientação e 

Educação

Estudos 

Pesquisas

Testes

Campanhas 

públicas de 

informação e 

mobilização 

Representação 

em fóruns 

técnicos e 

políticos

Ações 

judiciais 

coletivas



• Publicidade Comercial: atividade 

desenvolvida para fomentar o consumo, 

seduzindo o consumidor para a aquisição 

de determinado produto ou serviço. 

Fonte: http://jus.com.br/artigos/24016/perspectivas-brasileiras-para-uma-regulacao-estatal-da-

publicidade-de-alimentos#ixzz3B9oO0Sss

CONCEITOS 



Unboxing (tirar da caixa): vídeo utilizado 

para abrir produtos em geral, enviados pelos 

fornecedores ou comprados pelos 

youtubers, com a finalidade de demonstrar 

as suas características. 

O QUE É? 



O QUE É? 

Youtuber: produtor de conteúdo para o 

YouTube, normalmente com canal próprio,  

que carrega e compartilha vídeos de forma 

regular. 



PERFIL DOS YOUTUBERS MIRINS

Dados coletados em 28 de setembro de 2016

Nº DE SEGUIDORES ABRIL/JULHO/SETEMBRO

1.706.465

460.119

233.994

1.219.328
1.397.574

830.165

2.131.456

584.127

274.727

1.736.772

1.687.017

942.742

2.502.545

649.311

336.286

1.575.970

1.844.699

1.034.090

Bel (Bel

para

meninas)

Carol

Santina

Felipe

Calixto

Julia Silva

(Julia Silva

e Julia

Silva TV)

Maisa Silva Manuela

Antelo

10 anos

14 anos

10 anos

15 anos
10 anos

9 anos



Dados coletados em 28 de setembro de 2016

PERFIL DOS YOUTUBERS MIRINS
QUANTIDADE DE VÍDEOS POSTADOS 

ABRIL/JULHO E SETEMBRO

909

254

364

884

177

352

1019

279

413

939

68

388

1099

303

460

827

70

422

Bel (Bel para

meninas)

Carol Santina Felipe Calixto Julia Silva (Julia

Silva e Julia Silva

TV)

Maisa Silva Manuela Antelo



Dados coletados em 28 de setembro de 2016

PERFIL DOS YOUTUBERS MIRINS

MAIOR Nº DE VISUALIZAÇÕES ABRIL/JULHO/SETEMBRO

9.711.128

1.056.365
1.895.835

10.006.697

24.230.277

11.378.010

12.488.379

1.593.061 2.239.345

11.477.899

26.435.301

12.110.398

14.570.111

2.388.761
2.821.910

12.455.384

28.189.198

12.970.436

Bel (Bel para

meninas)

Carol Santina Felipe Calixto Julia Silva (Julia

Silva e Julia Silva

TV)

Maisa Silva Manuela Antelo





Dados coletados em 27 de abril de 2016

PERFIL DOS YOUTUBERS MIRINS

“FRUTOS”

"Frutos" Idade Seguidores
Video mais 

acessado

Vídeos mais 

assistidos
Público Alvo Nº de Vídeos Obs:

Nina (Nina 

para 

meninas) -

Irmã da Bel

11 meses 291.271 717.854 Unboxings

Indefinido 

(Aparenteme

nte mães 

com bebês)

157

Vídeos de 

unboxing até 

mesmo de 

brinquedos 

inaprópriados 

para a idade. 

Luiza (Prima 

da Julia)
3 anos 1.152 5.890

Mostra seu 

quarto e 

brinca

Meninas 51
Review de 

brinquedos

Rick Santina 

(Irmão 

gêmeo da 

Carol)

13 anos 156.602 709.348

Games, 

brincadeiras 

e desafios 

com as irmãs

Meninos 97

Ainda não 

monetiza os 

vídeos

Sophia 

Santina (Irmã 

da Carol)

5 anos 83.395 507.071
Desafios com 

os irmãos
Meninas 28

Ainda não 

monetiza os 

vídeos



VIOLAÇÕES

Constituição Federal – Princípio da Prioridade 

Absoluta 

“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, 

crueldade e opressão” 



VIOLAÇÕES

Código de Defesa do Consumidor – Vedação a 
publicidade abusiva  - Artigo 37 § 2º 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 2° 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, desrespeita valores ambientais, 

ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.



VIOLAÇÕES

Marco Legal da Primeira Infância  (Lei 13.257/2016) –
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.



MUITO 

OBRIGADA!


