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Tema atual, embora um problema antigo

Conflito de interesses





O presente estudo teve como objetivo analisar 
conflitos de interesses (CDI) no processo de formulação 
do Marco Legal da Primeira Infância sobre o tema
da publicidade infantil.

Objetivo



Atuação profissional e acadêmica

Thompson, 1993

Conflito de interesses:  Definições

“É o conjunto de condições nas quais o julgamento de um 
profissional a respeito de um interesse primário tende a ser 
influenciado indevidamente por um interesse secundário.”

Abordagem e gestão de Conflitos de Interesses
no planejamento e execução de programas de nutrição
OPAS, 2018



Atuação profissional e acadêmica

Conflito de interesses:  Definições

“É o conjunto de condições nas quais o julgamento de um 
profissional a respeito de um interesse primário tende a ser 
influenciado indevidamente por um interesse secundário.”

Abordagem e gestão de Conflitos de Interesses
no planejamento e execução de programas de nutrição
OPAS, 2018 CFN, 2018

Abordagem e gestão de Conflitos de Interesses
no planejamento e execução de programas de nutrição
OPAS, 2018

Código de ética e de 
conduta profissional
CFN, 2018



“Lei do Conflito de Interesses”

Lei Nº 12.813, 16/5/2013
Define as situações que configuram CDI durante e após o 
exercício de cargo no Poder Executivo Federal

Conflito de interesses:  Definições



Código de ética e decoro parlamentar (Deputados)

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015

Conflito de interesses

“Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:
I – promover a defesa do interesse público e da soberania 
nacional;
VI – examinar todas as proposições submetidas a sua 
apreciação e voto sob a ótica do interesse público.”



É uma situação, um conjunto de condições
em que acontece ou pode acontecer algo.

Conflito de interesses

Interesse primário
(público)

Interesse 
secundário
(privado)

Função pública
missão



Estudo de análise de política de caso concreto

Critérios de escolha do caso: 
Formulação de política, envolvendo produtores líderes de alimentos e bebidas, recente.

Fontes de dados: 
Dados secundários (pesquisa bibliográfica e documental: documentos de tramitação 

dos projetos, conteúdos oficiais e indicações dos entrevistados) e 
Dados primários (entrevistas com atores envolvidos nos casos estudados)



Lei 13257/2016

Estabelece princípios e diretrizes para a formulação e 
implementação de políticas públicas para a primeira infância.

Parlamentares, representantes da sociedade civil e do setor
privado comercial debateram e disputaram sobre diversos 
temas (publicidade infantil).

Marco Legal da Primeira Infância



Projeto de Lei (PL) 6998/2013
23/05/2011: Criação da Frente Parlamentar da Primeira Infância na Câmara dos 
Deputados (mais de 200 parlamentares)
Parlamentares fazem Programa de Liderança Executiva em Primeira Infância 
(Harvard), com apoio do Núcleo Ciência pela Infância (parceria entre Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, INSPER, USP)
18/12/2013: PL 6.998/2013 (PL da Primeira Infância) Autor: Dep Osmar Terra
11/02/2014: criação da Comissão Especial da Primeira Infância para analisar o PL
Seminário Internacional, seminários regionais e audiências públicas
10/12/2014: PL é aprovado na 15ª reunião da Comissão Especial da Primeira Infância
03/02/2016: Senado: PLC 014/2015 (relatora: Sen. Fátima Bezerra) aprovado 

Marco Legal da Primeira Infância



Criado em dezembro de 2013
Aprovado em dezembro de 2014 na Câmara dos Deputados*
Aprovado em fevereiro de 2016 no Sendo Federal

* Artigos rejeitados: proibição da publicidade infantil, aumento da 
licença maternidade, salas de amamentação nas empresas



10/12/2014: PL é aprovado na 15ª reunião da Comissão Especial da Primeira Infância

• Reunião durou quase quatro horas e teve uma pausa para debate.
• Na sessão, foi discutida a análise do relator do PL sobre as 25 emendas. 
• Duas emendas ao artigo sobre propaganda tinham sido rejeitadas pelo relator. 
• Mas na sessão, o partido político do deputado* que apresentou a emenda propôs 

um destaque, que foi aprovado pela maioria dos que estavam na reunião.

* Deputado recebeu financiamento de campanha da AMBEV e seu assessor já tinha 
trabalhado anteriormente no setor privado.

Resultados



15ª reunião da Comissão Especial: Atores que estavam presentes

• Sociedade civil: 
Instituto ALANA (publicidade), ACT, IDEC

• Congresso Nacional (PT, PMDB, PSDB, PSD, PV, PPS, PCdoB, DEM)

• Setor privado comercial
Coca-Cola, Nestlé, Mondelēz, AMBEV, Confederação Nacional da 
Indústria, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

• RNPI

Resultados



15ª Reunião da Comissão Especial: falas dos entrevistados

E1 (ONG): “O acordo aconteceu meio ali de bastidores (...) bem 
característico de como acontecem as negociações: “Se não tirar isso aqui, 
não vai passar”. ”

E2: (GOV) “A questão da publicidade infantil ela foi motivo numa das 
votações de impasse (...). Teve algum tipo de interferência, interesse para 
que ele não fosse aprovado com aquele texto daquele jeito. No fim ele 
saiu bastante suave.”

Resultados



E13 (RNPI): “Um dos membros da comissão, ele disse “Olha, isso aqui eu 
não concordo”. Soube indiretamente que a mulher dele é publicitária, 
trabalha na publicidade, é jornalista e eu acho que ela recebeu influência 
e passou no ouvido dele. Porque eu digo assim: “O senhor como pediatra 
tem que salvar a vida das crianças, a saúde..”. Mas você não convence 
uma pessoa quando ela vai com aquela finalidade. (...) Então às vezes 
não tem muito diálogo. Então resolvemos fazer o seguinte: tirar dali, tudo 
bem, deixa para (...) a resolução do CONANDA.”

Resultados



15ª Reunião da Comissão Especial: falas dos entrevistados

E03 (ONG): “O jogo acontece no momento. As pessoas têm dificuldades 
de entender isso, que num espaço de 20 minutos ou no máximo uma hora 
tudo acontece ali. (...) O rito da casa, o rito da Câmara não é um rito que 
dá transparência no processo. É um rito que é feito justamente para 
pessoas, só quem está acostumado consegue rapidamente reagir, o que é 
muito difícil, ou entender o processo.”

Resultados



E03 (ONG): “O argumento é pouco argumento, é mais um 
estabelecimento de um relacionamento prévio, porque como é tudo 
muito rápido ali, tem pouco tempo de você convencer um deputado de 
que você está com uma argumentação adequada, tomar uma decisão 
racional, tudo uma ficção isso. (...) É rede social mesmo (...) Ele se dá de 
forma socioemocional e relacional, entendeu?”

E13 (RNPI): “Tem as questões técnicas e tem as estratégias políticas, que 
a gente tem que trabalhar esses dois lados.”

Resultados



Diferença do artigo sobre publicidade

Original: (art 2º)
Introduzir no ECA (art. 80-A) a proibição de publicidade voltada ao público 
infantil nos meios de comunicação, entre 8 e 18 horas.

Marco Legal da Primeira Infância



Diferença do artigo sobre publicidade

Final (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.
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Limitações
• Poucos registros oficiais da participação do setor comercial
• Poucos representantes do setor comercial entrevistados
• Referencial teórico de situações de conflitos de interesses não 

específico para atuação legislativa

Discussão



Interesses secundários possíveis:
• Financiamento de campanha
• Porta giratória (assessor de deputado)
• Vínculo familiar com publicitário
• Relacionamento de longo prazo com setor privado
• Pressão direta exercida na sessão por lobistas

Possibilidade prevista na definição

Desenvolvimento de ferramenta de avaliação de conflitos de interesses e 
de disseminação do tema

Conclusão







Diferentes esferas:

• Em políticas públicas
• Na atuação profissional
• Na pesquisa
• Em espaços de formação



Obrigada

camila.maranha@actbr.org.br


