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Pensar um mundo em que comunidades, natureza e 

negócios prosperem lado a lado é urgente e necessário.  

As experiências humanas estão integradas e para que 

possamos ser sustentáveis precisamos do engajamento de 

toda a comunidade, a começar pelos indivíduos e famílias. 

Portanto, para celebrar o Dia das Crianças, o presente 

da PROTESTE aos seus associados e seguidores é este 

rico material com reflexões e dicas para que, tios, avós, 

professores possam aprofundar o diálogo com os seus 

filhos, sobrinhos, netos ou alunos sobre como construir um 

futuro melhor. 

O primeiro passo é estar consciente de seus direitos, deveres 

e, em seguida, canalizar a energia criativa da infância para 

criar possibilidades inovadoras. Afinal, como já diz um 

antigo provérbio zen, “o melhor momento para se plantar 

uma árvore foi há 20 anos; o segundo melhor momento é 

agora”. 

Importante dizer que os princípios da sustentabilidade 

incluem não apenas o meio ambiente e a natureza, mas 

também as pessoas (sociedade) e o dinheiro (lucro), que não 

Boas Vindas
deve ser gerado a qualquer custo, criando problemas para 

as demais pontas deste tripé. De forma bem simplificada é a 

isso que se refere a famosa sigla ESG (Environmental, Social 

and Governance) ou, em português, ASG (Ambiental, Social 

e Governança). 

Aqui na PROTESTE, faz parte do nosso dia a dia pensar 

sistematicamente, ou seja, entender que o todo é feito de 

partes. Somos uma organização de consumidores que testa 

produtos e serviços, os indica aos associados e os auxilia, 

quando necessário, em caso de problemas  com empresas.

Há uma interdependência neste processo que cria um ciclo 

- esperamos – virtuoso. Que esta leitura seja inspiradora e 

que gere bons debates e boas ideias. 

Equipe Proteste

www.proteste.org.br

Introdução
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O ciclo virtuoso

Como começar a falar sobre sustentabilidade com as crianças? 
Talvez, um bom ponto de partida seja associar conceitos e lições a atividades que 
exemplifiquem o impacto que podemos gerar à Terra. Que tal introduzi-las ao tema da 
reciclagem estimulando-as a separar o lixo? 

Criem juntos etiquetas para as lixeiras de casa e, na hora do descarte, sempre lembre 

que não existe “jogar fora”. Tudo ficará em nosso planeta e a reciclagem é uma das 

maneiras de lidar com os resíduos sólidos. 

O planeta é um grande organismo vivo que se autorregula em um processo cíclico. Em um mundo sem humanos não existiria o conceito de 

“lixo”, pois todo elemento que não fosse aproveitado por uma espécie seria, de certa forma, aproveitado por outra. Esse equilíbrio é o ciclo 

biogeoquímico que mostra como os elementos da natureza convivem nessa troca harmônica. Existem diversos ciclos que são estudados, 

como o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, do fósforo, além de vários outros. Esses ciclos fazem com que haja vida na terra e que o 

meio ambiente se autorregule.
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Temos como exemplo (imagem) o ciclo da água, com as etapas 

necessárias para que ela se renove. Qualquer alteração nesse ciclo, 

como dificuldade de infiltração no lençol freático, pode causar 

alguma interferência nesse processo. 

Mas, não fiquemos apenas na teoria, vamos à prática: 

que tal coletar a água da chuva e utilizá-la no cultivo de 

uma horta ou regar as plantas de casa? 

Conte para as crianças que algumas interações 

humanas podem impactar negativamente os ciclos 

biogeoquímicos, ferindo o meio ambiente e prejudicando 

a vida no planeta. O uso de cimento, por exemplo, impede 

a absorção da água da chuva pelo solo; a queima de 

petróleo aumenta a emissão de gás carbônico no meio 

ambiente; a utilização de plásticos e outros elementos, 

que demoram a ser degradados, também prejudicam o 

planeta de forma geral.

Por outro lado, podemos ser agentes de transformação 

e interferir positivamente nesse fluxo ininterrupto de 

energia e recursos. Já ouviu falar sobre as hortas ou 

fazendas urbanas? Taí uma boa dica de passeios para se 

fazer com a garotada.

Pontinhos verdes no meio das cidades

A primeira fazenda urbana da América Latina foi criada em 2017, no 

Boulevard Shopping, em Belo Horizonte. Hoje o projeto está nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro e responde por uma produção de 130 mil pés 

de hortaliças por mês, livres de agrotóxicos, com baixa utilização de água 

e emissão de carbono reduzida. O modelo BeGreen  pode ser encontrado: 

em São Bernardo do Campo (SP), na fábrica da Mercedes-Benz; no Rio de 

Janeiro (RJ), no Via Parque Shopping; em Osasco (SP), na sede do iFood; 

Campinas (SP), no Parque D. Pedro Shopping; em Salvador (BA), no Shopping 

da Bahia; e em Goiânia, no Passeio das Águas Shopping.

BEGREEN
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Em Teresina, Piauí, 27 hectares de área contínua garantem renda para 418 

famílias que se beneficiam com a diversidade da Horta Comunitária do 

Dirceu. O projeto recebeu o prêmio internacional Cidade Para Pessoas, do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na categoria mobilidade 

sustentável. Ali são cultivados alface, coentro, cebolinha, pimentão e até 

plantas medicinais como mastruz, erva cidreira, hortelã, entre outras. A 

prefeitura promove ações voltadas à interação social e sustentabilidade, 

buscando fomentar a economia informal da zona sudeste da capital.

HORTA COMUNITÁRIA DO DIRCEU

Localizada na zona norte do Rio de Janeiro, é a maior horta urbana da 

América Latina - ocupa uma área equivalente a quatro quadras de futebol - 

e produz cerca de 2 toneladas de alimentos orgânicos por mês, alimentando 

mais de 800 famílias que adquirem as hortaliças de graça. Saem dali quiabo, 

batata-doce, couve e hortaliças totalmente orgânicas. A iniciativa é parte 

do projeto Hortas Cariocas, criado pela prefeitura do Rio e que financia a 

iniciativa pagando uma bolsa-auxílio para os trabalhadores que se dedicam 

ao cuidado do espaço, além de fornecerem sementes, ferramentas, 

equipamentos em geral e fertilizantes orgânicos. 

HORTA DE MANGUINHOS

Localizada em um galpão na Vila Leopoldina, em São Paulo, a Pinkfarms 

é a maior fazenda vertical urbana da América Latina. Torres de 10 andares 

que dispensam terra, sol ou chuva e têm uma produtividade por metro 

quadrado 170 vezes maior do que o campo, produzem duas toneladas de 

folhosas e microgreens, sem usar agrotóxicos e economizando até 95% de 

água. O espaço é aberto à visitação guiada por engenheiros agrônomos, que 

explicam o passo a passo da produção.

PINKFARMS

O projeto da comunidade Chico Mendes, em Santa Catarina, iniciado em 

2008, é um exemplo de gestão comunitária de resíduos. Tudo começou 

como a busca de uma solução para um problema de saúde pública, 

resultante do lixo abandonado nas ruas da comunidade, que apresentava 

um dos piores IDH de Florianópolis. Uma epidemia de leptospirose fez com 

que os moradores se unissem para transformar os resíduos orgânicos e 

driblar a falta de coleta de lixo. Implementado pelo Centro de Estudos e 

Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro), no Bairro de Monte Cristo 

em Florianópolis, hoje a Revolução dos Baldinhos beneficia 400 pessoas 

de 12 comunidades do complexo. A iniciativa para coleta de resíduos, 

compostagem e produção de insumos já foi replicada em estados como 

Pará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

REVOLUÇÃO DOS BALDINHOS
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Tudo Redondo
Economia Circular

Quando falamos em ciclos naturais, em descarte, compostagem, estamos falando 

em “Economia Circular”, um conceito mais alinhado às metas de desenvolvimento 

sustentável. A economia circular pressupõe uma produção restaurativa e regenerativa por 

princípio. Mas, infelizmente, apesar dos bons exemplos, ainda estamos inseridos nas práticas 

da Economia Linear, em que utilizamos as matérias-primas e as descartamos, sem pensar 

em sua recuperação posterior. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, 

sendo que 99% dos produtos que compramos são jogados fora em seis meses. Para acomodar as 7,6 bilhões de pessoas 

no mundo e suprir todo o uso de recursos e lixo gerados, no ritmo atual, seriam necessários 70% de um outro planeta Terra. 

Mas essa possibilidade não existe. Temos que conseguir conviver somente com o nosso planeta. 
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Em 2015, a ONU fez um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir paz e prosperidade 

às pessoas. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU, abrangem questões de desenvolvimento 

social e económico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de género, água, saneamento, 

energia, urbanização, ambiente e justiça social. 

Mas como acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável pensando de maneira 

linear? Para reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, com especial atenção à qualidade do ar e gestão de 

resíduos municipais, é preciso uma visão sistêmica de longo prazo. 

Figura 1: Site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

O grande desafio para a implementação da 

economia circular é que as empresas desenvolvam 

novos modelos de negócio que agreguem valor ao 

produto ou serviço, pensando no meio ambiente 

em seu âmbito total. 

Além disso, as instâncias públicas precisam fomentar tais 

mudanças e propor inovações. Por seu lado, o cidadão precisa 

mudar a mentalidade para que o seu consumo seja cada vez menos 

impactante. 

Como você pode contribuir neste processo? Quem sabe, 

pressionando os governantes para ter soluções e propostas nessa 

área, ou consumindo menos, cuidando do bem-estar do outro, 

usando com parcimônia e inteligência o seu dinheiro e, claro, para os 

pais, professores, responsáveis pelos pequenos cidadãos, tornando-

os cada vez mais conscientes sobre os impactos de suas ações 

no todo. Listamos algumas ações que você e sua família podem 

“abraçar” para ajudar a diminuir o impacto nos recursos naturais e 

no meio ambiente. Ao longo deste e-books, nos aprofundaremos 

em temas como a mentalidade minimalista, os cuidados com as 

finanças e como a lei pode nos proteger em nossos direitos. 
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Separe os seus resíduos recicláveis, caso não tenha coleta seletiva na sua casa, procure cooperativas 

de reciclagem para entregar esses resíduos.01

Reutilize os produtos, sempre que possível.02

Evite a utilização de papéis e impressões - prefira as telas eletrônicas para escrever ou desenhar.03

Evite sujar e pichar ruas, essa sujeira precisará ser limpa em algum momento e o produto que será 

usado não faz bem para o meio ambiente e será descartado nos esgotos da cidade.04

Não queime lixos e resíduos, os gases produzidos pela queima do material fazem mal para o meio 

ambiente.05

Sempre que puder, em lugares permitidos, plante e cuide das árvores. Elas são muito necessárias para 

renovar o ar do ambiente.06

Opte, quando possível, pela aquisição de produtos usados (segunda mão), para evitar que mais um 

produto seja fabricado somente para a sua utilização (veja capítulo sobre Minimalismo). 07

Doe ou venda produtos usados, como roupas, brinquedos, utensílios, que estão em condições de uso 

e não estão mais sendo aproveitados.08

Evite comprar objetos/móveis de madeira não certificada.09

Opte por produtos e empresas que se importam com o meio ambiente. 10

Reutilize itens da lixeira dos reciclados, crie brinquedos divertidos.11

12
Estimule os pequenos cientistas. Por exemplo, faça o seu filho anotar a quantidade de sacos de 

lixo que são descartados em uma semana ou peça que desenhe plantas que acham bonitas ou 

interessantes. 

13
Troque o carro pela bicicleta, se possível. Dê superpoderes às crianças, atribuindo-lhes 

responsabilidades para evitar o desperdício de luz e água. Bem-vindos, Guardiões da Energia e 

Salvadores da Água 

Fazendo a nossa parte
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Há uma bela imagem que ilustra esta ideia da economia circular: a da Borboleta, da Fundação Ellen Macarthur. Este formato nos 

lembra do ciclo contínuo dos materiais em uma economia circular. A asa esquerda da borboleta representa o ciclo biológico; e 

a asa direita, o ciclo técnico. No ciclo técnico, os produtos e materiais continuam circulando através de processos como reuso, 

reparo, remanufatura e reciclagem. Já no ciclo biológico, os nutrientes oriundos de materiais biodegradáveis voltam à terra 

para regenerar a natureza. 

Que tal desenhar uma borboleta junto ao seu filho e identificar como você contribui em cada 
um desses processos?

A BORBOLETA

FARMING/COLLECTION1

BIOCHEMICAL
FEEDSTOCK 

REGENERATION

BIOGAS

EXTRACTION OF
BIOCHEMICAL
FEEDSTOCK2

CASCADES

COLLECTION

MINIMISE SYSTEMATIC
LEAKAGE AND NEGATIVE

EXTERNALITIES 

PARTS MANUFACTURER

PRODUCT MANUFACTURER

SERVICE PROVIDER

COLLECTION

USER

BIOSPHERE

FINITE MATERIALSRENEWABLES
RENEWABLES FLOW MANAGEMENT STOCK MANAGEMENT

RECYCLE

REFURBISH/
REMANUFACTURE

REUSE/REDISTRIBUTE

MAINTAIN/PROLONG

SHARE

6   2803  0006  9 

CONSUMER
ANAEROBIC
DIGESTION

SOURCE
Ellen MacArthur Foundation
Circular economy systems diagram (February 2019)
www.ellenmacarthurfoundation.org
Drawing based on Braungart & McDonough,
Cradle to Cradle (C2C)

1 Hunting and fishing
2 Can take both post-harvest and post-consumer waste as an input

No coração do ciclo biológico está o conceito de regeneração. É o terceiro princípio da economia circular. Em vez de, 

continuamente, degradarmos a natureza, como fazemos na economia linear, na economia circular desenvolve-se um capital 

natural.  Emprega-se práticas agrícolas que permitem que a natureza reconstrua o solo e aumente a sua biodiversidade. 

Nosso sistema alimentar mais amplo retorna materiais biológicos à terra em vez de apenas desperdiçá-los. O foco não está 

em apenas prejudicar menos o meio ambiente, mas de melhorá-lo ativamente. 

REGENERAÇÃO 

Asa Esquerda: o ciclo biológico
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É possível gerenciar fazendas e outras fontes de recursos naturais, como florestas e pescarias, de forma a produzir resultados 

positivos para a natureza. Esses resultados incluem solos saudáveis e estáveis, aumento da biodiversidade local, aumento 

da qualidade do ar e da água e maior armazenamento de carbono no solo, mas não se limitam a esses pontos. Isso pode ser 

atingido a partir de uma variedade de práticas que juntas podem ajudar a regenerar ecossistemas degradados e desenvolver 

fazendas resilientes e ricas em biodiversidade. Algumas “escolas” ajudam a aplicar o conjunto de técnicas mais apropriado, 

tais como a agricultura regenerativa, aquicultura restaurativa, agroecologia, agrofloresta e agricultura de conservação. 

Uma vez que a comida é plantada e consumida, os nutrientes dos fluxos de resíduos orgânicos podem ser coletados e retornar 

ao solo via processos como compostagem e digestão anaeróbica. Se isso não ocorrer, o solo se esgota e os agricultores são 

forçados a depender cada vez mais de fertilizantes químicos para manter as terras produtivas. 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS (FARMING)

A compostagem é a decomposição microbiana da matéria orgânica na presença de oxigênio. Ela pode ser usada para 

transformar subprodutos de alimentos e outros materiais biodegradáveis em composto, que pode ser usado para melhorar 

o solo, devolvendo materiais valiosos às terras agrícolas no lugar de fertilizantes artificiais. O processo é biológico e envolve 

microrganismos de ocorrência natural, como bactérias e fungos.

A digestão anaeróbica é outra forma de recuperar os materiais incorporados nos resíduos orgânicos. Tal como acontece 

com a compostagem, o processo envolve microorganismos, mas neste caso na ausência de oxigênio. A digestão anaeróbica 

produz biogás e um resíduo sólido ou “digerido”, que pode ser aplicado diretamente na terra ou compostado e usado como 

corretivo do solo.

O biogás, feito principalmente de metano e dióxido de carbono, pode ser produzido tanto por compostagem quanto por 

digestão anaeróbica e usado como fonte de energia semelhante ao gás natural. Esse tipo de recuperação de energia faz parte 

de uma economia circular, pois é um subproduto do processo de retorno da matéria orgânica ao solo.

COMPOSTAGEM E DIGESTÃO ANAERÓBICA

Essas alças do ciclo biológico fazem uso de produtos e materiais já existentes na economia. Isso pode significar, por exemplo, 

usar subprodutos de alimentos para fazer outros materiais, como tecidos feitos de casca de laranja, ou projetar novos 

produtos alimentícios usando ingredientes geralmente considerados resíduos, como ketchup feito de casca de banana. 

Também pode significar usar o material para aplicações como ração animal. Quando produtos ou materiais não podem mais 

ser usados, eles se movem para as alças externas do ciclo biológico, onde são devolvidos ao solo.

CASCATAS

Tomando materiais biológicos pós-colheita e pós-consumo como matéria-prima, esta etapa envolve o uso de biorrefinarias 

para produzir produtos químicos de baixo volume, mas de alto valor. Além disso, as biorrefinarias podem produzir uma série 

de outros produtos valiosos a partir de materiais orgânicos por meio de uma série de etapas. Esses processos podem produzir 

consecutivamente, por exemplo, produtos bioquímicos e nutracêuticos de alto valor, seguidos por bioquímicos a granel.

EXTRAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA BIOQUÍMICA

Fonte:  Ellen MacArthur Foundation
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Nesta parte, é possível ver que os círculos menores internos estão rodeados pelos maiores externos. Os menores são onde 

a maior parte do valor pode ser capturada porque retêm mais do valor incorporado de um produto, mantendo-o inteiro. 

Pegue um smartphone, por exemplo – um telefone em funcionamento vale mais do que a soma de suas partes, porque o 

tempo e a energia gastos para fazê-lo não são perdidos. Portanto, loops internos como compartilhamento, manutenção e 

reutilização devem ser priorizados acima dos loops externos que veem o produto quebrado e refeito. Esses loops também 

representam uma economia de custos para clientes e empresas, pois fazem uso de produtos e materiais já em circulação, em 

vez de investir em torná-los novos.

O circuito mais externo, a reciclagem, é, portanto, a etapa de último recurso em uma economia circular, porque significa 

perder o valor embutido de um produto ao reduzi-lo aos seus materiais básicos.

Trabalhando a partir do loop mais interno, vamos compreender o básico de cada etapa. É importante ter em mente desde o 

início que cada uma dessas etapas funcionará melhor se os produtos forem projetados considerando-as. Isso pode significar 

tornar os itens destinados ao compartilhamento ou reutilização mais duráveis para resistir ao uso intensivo, pode significar 

projetar produtos para que possam ser facilmente reparados, projetá-los para serem modulares para que os componentes 

possam ser substituídos e remanufaturados, ou projetar produtos com materiais que podem ser facilmente separados 

para reciclagem. Também é importante projetar vários loops, por exemplo, fazer um produto reparável a partir de materiais 

recicláveis.

Asa Direita: o ciclo técnico

É a primeira porta de entrada do ciclo técnico, embora não possa ser apropriada por todos os produtos do mercado. O 

compartilhamento tem o poder de aumentar dramaticamente a utilização de muitos produtos. Um excelente exemplo é a 

furadeira, cuja media de utilização em sua vida é de 13 minutos. Altamente inutilizável – e ainda assim, muitos a têm em casa. 

Por que não compartilhar? Existe um número crescente de plataformas que estimulam o compartilhamento das ferramentas 

ao vestuário, passando por carros e imóveis. 

COMPARTILHAMENTO 

Outra forma de maximizar o valor de um produto é prolongando sua vida útil. A manutenção é uma forma importante de 

manter os produtos em alta qualidade e evitar que eles estraguem. Não se trata apenas de manutenção do carro ou itens de 

casa. Este conceito pode ser empregado em muitos produtos que sofrem desgaste, incluindo roupas. 

MANUTENÇÃO

O próximo loop também prevê manter o produto em seu estado original e tem sido adotado em várias frentes econômicas, 

especialmente em embalagens, como forma de evitar o lixo - plástico na indústria de comida, bebida, cosméticos e limpeza 

doméstica. Outra indústria importante é a de roupas. Cada vez mais pessoas estão vendendo suas roupas usadas em 

plataformas de segunda mão. 

REUTILIZAÇÃO
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É outra maneira de manter os produtos em uso e impedir que se tornem resíduos. Ao desviar os produtos de seu mercado 

pretendido para outro cliente, o produto é colocado em uso valioso. Por exemplo, uma marca de moda pode redistribuir 

roupas não vendidas de uma loja para outra.

REDISTRIBUIÇÃO

Devolver produtos em boas condições de funcionamento é uma maneira de restaurar seu valor. Isso pode incluir reparar ou 

substituir componentes, atualizar especificações e melhorar a aparência cosmética.

A reforma pode ser realizada por indivíduos em seus próprios produtos ou por especialistas. O movimento Right to Repair visa 

fazer alterações nos regulamentos para que os produtos sejam projetados de forma a permitir que os usuários os consertem 

por conta própria.

Existem inúmeros exemplos de empresas que trabalham para manter os produtos em uso por meio de reformas. Um 

bom exemplo está no setor de tecnologia, onde há muitas empresas comprando itens usados, como telefones celulares, 

reformando-os e vendendo-os por uma fração do preço original.

RECONDICIONAMENTO

A próxima etapa do ciclo técnico é a remanufatura. Isso é feito quando os produtos não podem permanecer em circulação 

em seu estado atual e precisam de um trabalho mais intensivo para serem usados novamente. A remanufatura envolve a 

reengenharia de produtos e componentes para a condição de novos com o mesmo nível de desempenho, ou melhorado, de 

um produto recém-fabricado. Os produtos ou componentes remanufaturados geralmente são fornecidos com uma garantia 

equivalente ou melhor do que a do produto recém-fabricado.

Pode exigir mais investimento em instalações e maquinários do que os circuitos internos do ciclo técnico, mas significa que 

produtos e componentes não se tornam resíduos e podem permanecer na economia, representando uma redução de custos 

para empresas e clientes.

A China adotou a economia circular como prioridade nacional desde o final dos anos 2000 e definiu a remanufatura de 

veículos como um setor estratégico.

REMANUFATURA

A etapa final do ciclo técnico é a reciclagem. Isso é para quando um produto não pode mais ser usado e está além da reforma 

ou remanufatura, ou não é adequado para essas etapas. É a última forma de manter em uso os materiais dos quais o produto 

é feito para que não se tornem resíduos.

Com a reciclagem, o valor incorporado de um produto – o tempo e a energia investidos na sua fabricação – é perdido, mas o 

valor dos materiais é mantido. Reciclar significa transformar um produto ou componente em seus materiais ou substâncias 

básicas e reprocessá-los em novos materiais.

Projetar para reciclagem é importante para todos os produtos do ciclo técnico, mas especialmente para itens que não são 

adequados para as outras etapas do ciclo. Esses itens incluem embalagens de uso único, que só são apropriadas quando não 

podem ser projetadas e alternativas reutilizáveis não são possíveis.

RECICLAGEM
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Escolhas sustentáveis
Você pode adotar uma ou mais boas práticas que contribuam para um planeta mais sustentável. O importante para a 

PROTESTE, como associação de consumidores, é que o primeiro passo para ser sustentável  - fazer escolhas de consumo 

mais conscientes, sejam elas as de alimentos, energia, veículos, roupas... E as crianças precisam compreender o processo, 

uma vez que elas influenciam, cada vez mais, as decisões de compra da família, da alimentação ao carro, passando por seus 

brinquedos. 

Pesquisa da NRF (National Retail Federation), realizada em 2019 com quase 3.000 norte-americanos, revelou que, 

aproximadamente, nove entre 10 pais afirmaram que os seus filhos influenciam pelo menos algum aspecto das suas 

compras – dos itens de casa aos itens para as crianças propriamente ditas. Os motivos alegados para tal envolvimento 

seriam o fato de utilizá-los, a importância da opinião dos filhos e ensiná-los no processo de decisão de compras. 

Por que você envolve criança (s) no processo de decisão de compra? 

As top 3 respostas.

Figura 2 Dados da Pesquisa NRF com 3.000 consumidores americanos

Ao escolher um produto sustentável, o consumidor está atuando diretamente 

e indiretamente na diminuição do impacto das suas escolhas no meio ambiente. 

A maioria dos produtos que consumimos demanda recursos naturais e pode se 

tornar rejeitos no final dessa cadeia. No caso das crianças, estima-se que 90% dos 

brinquedos do mundo são feitos a partir de materiais plásticos e muitos destes 

produtos contêm substâncias tóxicas, segundo dados da pesquisa conduzida pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Química Verde, Sustentabilidade e Educação 

(GPQV), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a pedido do Programa 

Criança e Consumo, do Instituto Alana.

Em 2021, a Mattel lançou a linha “Barbie loves the ocean”, com três bonecas 

feitas com 90% de plástico reciclado, retirado dos oceanos. A maior empresa de 

brinquedos do mundo espera ter, em 2030, 100% de plástico reciclado ou com 

base biológica em todos os seus produtos e embalagens.

Figura 3 Barbie loves the ocean é feita com 90% de plástico reciclado
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De fato, não é fácil saber se uma marca é ecologicamente correta. Os produtos podem chegar na prateleira usando materiais que 

sejam reciclados, por exemplo, mas o consumo de água, no momento da produção, pode ser excessivo. Indicamos, neste capítulo, 

alguns exemplos de selos que representam uma terceira parte, que confirmam a diminuição do impacto de uma empresa. 

Procel: a certificação faz parte do programa nacional de conservação de energia elétrica e tem como objetivo 

indicar claramente os produtos que têm maior eficiência energética, ou seja, utilizam melhor a energia que 

consomem.

Fique de olho - selos e certificações
Nas embalagens: procure por selos e certificações nas embalagens dos produtos que compra.

Forest Stewardship Council (FSC): o selo assegura que áreas e produtos florestais são de origem sustentável, 

ou seja, ecologicamente adequados e socialmente justos. 

Liderança em energia e design ambiental (LEED): o selo é focado em prédios e edificações. É concedido 

a projetos que minimizam os impactos ambientais durante o processo de obra. Indo desde as escolhas de 

materiais até as soluções de engenharia.

ISO 14001: é um certificado de qualidade ISO (International Organization for Standardization) específico para 

a gestão ambiental. É um selo mais abrangente e exige que a organização tenha processos mais adequados 

de reuso de materiais, destinação de rejeitos além de outras atividades.

ECOCERT: certificação de que a empresa alimentícia utiliza 95% de ingredientes orgânicos em seus produtos. 

Também pode ser usada por empresas de cosméticos orgânicos e naturais.

Eureciclo: o selo comunica aos os consumidores que a empresa faz a compensação ambiental de resíduos 

através da emissão dos Certificados de Reciclagem das Embalagens. Há as modalidade de 200%, 100% e 

22%, ou seja, para cada embalagem de produto é feita a compensação ambiental de dois equivalentes, um 

equivalente e 22% dos resíduos acumulados, percentual exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) . 
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Nos websites: as empresas costumam colocar sua gestão de meio ambiente nos seus sites, demonstrando como se preocupam 

com o meio ambiente e como reduzem seu impacto na produção dos seus produtos.

Alguns exemplos de empresas que possuem essa informação no site:

   •  Samsung: https://www.samsung.com/br/sustainability/environment/

   •  Apple: https://www.apple.com/br/environment/

   •  Faber-Castell: https://www.faber-castell.com.br/corporate/sustentabilidade/ecological

   •  Lego: https://www.lego.com/pt-br/sustainability

   •  Playstation: https://www.playstation.com/pt-br/corporate/playstation-and-the-environment/

Pressione o governo para que incentive, ou até exija, o uso de material reciclado na fabricação de 

brinquedos e utensílios sustentáveis.01

Fazendo a nossa parte
Existem diversas formas de diminuir o impacto no meio ambiente com as compras e 
reinvindicações. Seguem abaixo algumas sugestões:

Compre brinquedos e utensílios de material reciclado e, até, usados.02

Verifique se o consumo energético dos produtos é excessivo. O selo da Procel pode ajudar bastante 

nessa avaliação.03

Doe brinquedos, roupas e utensílios usados que estejam em boas condições para  organizações que 

fazem o repasse para famílias vulneráveis.04

Venda brinquedos, roupas e utensílios usados que estejam em boas condições.05

Nos aniversários, lembre no convite que brinquedos reciclados e reutilizados serão bem-vindos.06

Dê preferência para produtos com baterias ou pilhas recarregáveis, reduzindo a produção de lixo.07

Descarte os resíduos nos locais indicados para que seja dada a destinação correta.08

Substitua produtos de uso único por produtos reutilizáveis  (por exemplo, sacolas, canudos, fraldas 

ecológicas).09
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Sustentabilidade à mesa

Agora que a sua família já entende a economia circular, a PROTESTE traz algumas dicas e orientações para fazer parte desse ciclo 

regenerativo. A jornada pode começar dentro da cozinha, em nossas escolhas alimentares e, antes disso, nos recipientes que 

utilizamos para comer e beber. Convivemos com plástico diariamente e, na maior parte das vezes, nem notamos. Fato é que 

ainda não vivemos sem ele, mas podemos reduzir o seu uso e muito. Fazer uso de garrafas reutilizáveis, canudos de papel ou aço 

inox e mesmo lancheiras de aço ou outros materiais que não o plástico, além de reduzir o desperdício e o uso excessivo deste 

material, irá conservar melhor o alimento mantendo a temperatura adequada por mais tempo. 

Nas nossas casas, o plástico está presente nos brinquedos, fraldas, mamadeiras, nos potes que guardamos os alimentos, jogos 

americanos, toalhas de mesa, copos e nas embalagens que trazemos dos supermercados. Ele está presente nas caixas de uva e 

de morangos, nas embalagens de biscoitos, achocolatados, sacos utilizados para colocar as frutas e os legumes antes de pesar 

e nas sacolas que utilizamos para carregar as compras feitas, por exemplo. 

O problema é que depois de utilizados, os plásticos são jogados no lixo e seguem para os lixões, aterros e até mesmo para 

os oceanos. Pode passar o tempo que for, acreditem: eles vão continuar poluindo o meio ambiente. Conforme os dados da 

Organização das Nações Unidas, a ONU,  a cada ano, oito milhões de toneladas de plástico vão parar nas águas dos oceanos 

levando cem mil animais marinhos à morte, já que o plástico quando jogado nos mares e rios dificulta o processo de respiração 

dos animais que vivem ali. Vamos pensar junto com as crianças como podemos reduzir esse impacto?



18

Dê preferência aos produtores da região em que você mora e, claro, aos alimentos menos 

processados, pois gastam menos energia durante o processo, produzindo menos gás carbônico. 

O transporte de alimentos e bebidas resulta numa larga pegada de carbono. O consumo de frutas, 

verduras, legumes, grãos, ovos, cereais mais próximos ao natural, ou seja, aos alimentos in natura 

e aos minimamente processados, também é sugerido pelo Ministério da Saúde, através do Guia 

Alimentar para a População Brasileira.

05

Faça a lista de compras do supermercado em família e aprendam juntos a fazer escolhas inteligentes 

e sustentáveis. Vá aos mercados e às feiras, observe a cor vibrante dos alimentos in natura, a textura 

crocante e o aroma. 

04

A compra de alguns produtos em embalagens de plástico (arroz, feijão, café...) é inevitável. Logo, 

quando  jogá-los fora, separe em um recipiente apenas para lixo reciclável e saiba qual o dia da 

semana e horário que o caminhão de coleta seletiva passa por onde você mora. Você ajudará o meio 

ambiente e as pessoas que trabalham com recicláveis também. 

03

Quando for ao supermercado, utilize sacolas retornáveis e  

carrinhos de compras. Sim, os sacos plásticos são mais práticos e 

reduzem o nosso tempo no momento da compra. O uso de sacolas 

plásticas leva apenas 15 minutos, mas também podem levar até 

1.000 anos para a degradação do plástico.

02

Fazendo a nossa parte
Primeiro desafio: desenhe uma placa que indique que em sua casa todos respeitam o meio ambiente 

e crie a campanha: “Um mês sem plástico. Será que você consegue? 01

“Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua 

alimentação - Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande 

variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma 

alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e 

promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável” - 

Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). 
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Faça uma horta na sua casa, basta um cantinho. 08

Quando sobrar alguma parte do alimento que não será utilizada, como o bagaço da laranja, sementes 

do tomate ou da berinjela, é possível aproveitá-la e reduzir a produção de lixo. 07

Depois da comprar, higienize e armazene os alimentos a fim de evitar o desenvolvimento de 

microrganismos causadores de doenças e que levam ao desperdício.  06

Você sabia?
Alimentos in natura são aqueles provenientes de plantas ou de animais e 

não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Exemplos: Legumes, 

verduras, frutas, batata, mandioca e outras raízes e tubérculos, fracionados, 

refrigerados ou congelados; arroz branco, integral ou parboilizado, a granel 

ou embalado; milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e ovos. 

Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in 

natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes 

não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, 

fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos 

similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou 

outras substâncias ao alimento original. Exemplos: feijão de todas as cores, 

lentilhas, grão de bico e outras leguminosas; cogumelos frescos ou secos; 

frutas secas, sucos de frutas e sucos de frutas pasteurizados e sem adição 

de açúcar ou outras substâncias; castanhas, nozes, amendoim e outras 

oleaginosas sem sal ou açúcar; cravo, canela, especiarias em geral e ervas 

frescas ou secas; farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou 

massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água. 

19
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A queima de combustíveis fósseis (como gasolina e óleo diesel) gera o aumento da concentração de gás carbônico 

(CO2), provocando elevação da temperatura do nosso planeta Terra. Esse processo é conhecido como aquecimento 

global, e entre as consequências estão o degelo, aumento do nível dos oceanos, mudanças no ciclo da chuva, 

queimadas e redução da biodiversidade. 

Está tudo interligado: todos os alimentos consumidos, como frutas, verduras, grãos e cereais podem sofrer o impacto das mudanças 

climáticas, que podem alterar o processo produtivo. Os animais, além de terem que se acostumar com novas temperaturas, também 

consomem esses alimentos e podem sofrer com esses processos, gerando assim, um desequilíbrio ecológico. 

Cuidar da vegetação é muito importante. A respiração das plantas troca o gás carbônico por oxigênio no meio ambiente. É incrível, parece 

mágica, e por isso é muito importante cuidarmos do nosso planeta reduzindo a emissão de gás carbônico e preservando a flora. 

20
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Família minimalista

A sobrecarga de coisas e atividades é um sinal de que talvez você precise conhecer e implementar o mindset minimalista 

e, assim, tornar a vida em família mais simples e repleta do que realmente importa. Quantas vezes você já escutou o seu 

filho reclamando que não tem nada para brincar enquanto está rodeado por brinquedos?  Ou chegou em casa tão tarde que 

sequer teve tempo de curtir as crianças? 

O minimalismo é um bom ponto de partida para buscar uma vida mais significativa, atingir objetivos e metas e estar mais 

tranquilo na tomada de decisões, porque elas serão baseadas em valores e não no medo de perder algo ou fazer algo 

errado. Quer embarcar nessa jornada?

A escolha consciente é fundamental para viver de forma mais 

sustentável. E essas escolhas não dizem respeito apenas aos 

produtos e alimentos que compramos, mas ao tempo e à importância 

que dedicamos ao que realmente importa. “Ame as pessoas e use as 

coisas porque o oposto nunca dará certo”, aconselha Joshua Fields 

Millburn no documentário Minimalismo, disponível no NetFlix. 

Adotar um estilo de vida minimalista não significa abrir mão de 

suas posses ou restringir desejos de compra, mas reconhecer que 

o verdadeiro valor das coisas não está em guardá-las, mas em 

utilizá-las e usufruir das experiências que elas proporcionam. 

Repense a agenda de atividades

O primeiro passo para quem deseja experenciar o minimalismo é entender o que se quer e definir os 

porquês. Escreva, desenhe, coloque no papel o que é significativo para você. E também pergunte às 

crianças o que elas gostariam de ter e/ou o que gostariam que fosse diferente na vida em família. 

Possivelmente as respostas não estarão expostas em uma vitrine. Muitas vezes, elas tendem a girar 

em torno de tempo e atenção.

Portanto, antes de sair doando suas coisas e esvaziando a casa, pense na agenda de atividades da 

sua família e garanta mais oportunidades de ficarem juntos e conectados. Enxugar a agenda não é 

tarefa simples, especialmente com filhos que possuem dever de casa, atividades extracurriculares, 

festas de aniversário, idas ao médico, dentista... A dica é mudar o enfoque: em vez de “como faço 

para encaixar tudo isso na agenda”, opte por “o que é mais importante e que deve ser encaixado”.  

Acredite: ao minimalizar a sua agenda você terá a sensação de que conseguiu concluir as coisas que 

realmente importam. 
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Mas, antes de se propor uma nova rotina, reconheça o seu estilo de vida e o da sua 

família. Christine Koh e Asha Dornfest, autoras do livro “Minimalist parenting”, sugerem 

o seguinte checklist:  

Vocês gostam de definir uma agenda ou preferem mais flexibilidade, mais 

espontaneidade?

São pontuais ou se importam com a pontualidade?

A rotina traz segurança?

Vocês necessitam de uma pausa entre as atividades?

Preferem passar o tempo socializando ou sozinhos? Em que proporção?

Dormem cedo ou preferem ficar acordados até tarde?

Em que momento do dia possuem mais energia?

Agora avalie a rotina atual em seu lar. 
Como vocês têm passado o tempo? 
“Estamos sobrecarregados de abundância: são muitas opções, muitas 

obrigações, muitas coisas e muita culpa por ter que dar conta de tudo.  

Nunca os pais tiveram que lidar com tantas escolhas para os seus filhos. 

Da filosofia para educação infantil, calendários de estudo e trabalho, 

opções educacionais, planos de economia financeira, gadgets e 

equipamentos, aconselhamentos nutricionais e até mesmo possibilidades 

de entretenimento. Ter escolha é muito bom. Mas, a magnitude de escolhas 

que temos que fazer diariamente é excessiva e muitas vezes paralisante. 

Adotar um estilo de vida minimalista pode ser uma prescrição sobre como 

lidar com tantas coisas”, escrevem as autoras de “Minimalist parenting” 

(livre tradução). 
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Ao que queremos dizer não?

Depois de identificar o seu estilo de vida, faça uma lista de Mais e Menos. O que quer fazer mais e o que quer fazer menos? Não 

se restrinja, resista ao “deveria”. Neste momento nada será cortado de fato da rotina: a ideia é começar devagar e ajustar no 

percurso as atividades prioritárias. Essa lista, que deve ser preenchida ao longo da semana, é apenas um retrato dos nossos 

desejos. Aos poucos ficará mais claro o que é importante para você, seu cônjuge e filho(s). Não se trata de refazer a agenda 

da família de um dia para outro, mas de entender o que você gostaria de dizer não, para que possa dizer sim para a vida que 

gostaria de ter e para as atividades que gostaria de fazer. Implemente o minimalismo em casa um pouquinho por vez, para não 

gerar estresse e sobrecarregar a todos. Gradualmente a sua família poderá desfrutar da liberdade que vem a partir do espaço. 

Lembre-se que seus filhos adquirem habilidades com o tempo livre também, não apenas na sala de aula e na escolinha de 

futebol. O tempo livre permite que as crianças identifiquem e explorem os seus interesses, além de aprender a lidar com o 

tédio. 

Dar tarefas para as crianças em casa também é importante para reduzir a carga dos pais, além de ensiná-las habilidades 

práticas e necessárias para o resto da vida. As crianças devem entender que são parte importante do “time família”.  Portanto, 

comece pequeno, deixando-as limpar a mesa após o jantar ou varrer a cozinha. Diga que o trabalho deles é importante para 

o bem-estar da família. Como foi mencionado anteriormente, muitas vezes, o que nossos filhos querem da gente é apenas 

tempo. Portanto, gratifique-os com tempo e atenção.
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Ensinando o desapego às crianças

Se você nunca falou sobre minimalismo com seus filhos, não leve mais do que vinte 

segundos para explicar sua visão. Não vá além disso ou você irá perdê-los. O minimalismo 

é, antes de tudo, respeitar a si próprio e viver da forma como você deseja, escolhendo o 

que você quer focar e realmente moldando a sua vida em torno de algo significativo. 

“Se queremos ensinar nossos filhos a fazer isso, também precisamos respeitá-los, 

e permitir que eles pratiquem o minimalismo com algumas ou todas as suas ideias 

incorporadas. Não podemos esquecer que a maneira como tratamos nossos filhos 

os ensina a forma de tratar a si próprios e aos outros, além de moldar a expectativa 

sobre como eles esperam que os outros o tratem. Isso torna-se parte do seu sistema de 

crenças”, escreve Katie Coughran no livro “How to be Minimalist with kids”. 

Respeite sempre os limites do outro: as poucas posses que uma criança possui podem trazer segurança e identidade a ela. O respeito e a 

busca por engajamento de toda a família na prática minimalista transmitem a mensagem que os pais se importam com os interesses dos 

filhos, mas querem educá-los sobre o valor das coisas, que muitas vezes está em permitir deixa-las ir.  

Pode ser assustador se despedir de algumas coisas. Nossa relação com objetos é complexa, mas até as crianças podem descobrir que ter 

menos coisas transforma as remanescentes em algo mais especial. Tente mostrar a elas as formas diferentes e positivas que algo sem uso, 

guardado em um armário pode vir a ter ao se mover no universo, seja por doação, venda ou compartilhamento. 

Fazendo a nossa parte
Há iniciativas bastante interessantes para estimular essa mobilidade dos 
objetos pelo universo. Listamos algumas delas. 

Troca de brinquedos
A troca de brinquedos é uma excelente ideia para que seus filhos estejam 

sempre com brinquedos novos. Além de ser uma forma de economizar 

dinheiro e ser mais sustentável. A troca pode acontecer entre amigos, 

em feiras de troca (que você pode propor entre os vizinhos ou na escola) 

ou mesmo via aplicativos. 

Algumas regrinhas importantes:

Os brinquedos precisam estar em bom estado.

Brinquedos de pelúcia precisam ser lavados.

Brinquedos que funcionam a bateria precisam estar com carga. 

Prefira usar sacolas de papel para carregar o brinquedo e evite as 

sacolas de plástico. 
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Compras coletivas de brinquedos

Aluguel de brinquedos

DIY

Já pensou em juntar amigos, comprar brinquedos que atendam às necessidades das crianças e ir revezando o uso? Esta é 

mais uma alternativa sustentável e que deixará seu filho feliz com um brinquedo novo a cada dia. 

É uma opção econômica, prática, que poupa espaço e permite variedade nas brincadeiras. 

Para quem quer aposta em novidades e evitar ter que renovar o kit entretenimento das crianças, apostar no Do It Yourself é 

uma excelente oportunidade de dar outra vida a coisas inutilizadas ou descartadas e ainda estimular a criatividade e passar 

um tempo de qualidade com os filhos. 

Dicas Digitais
O site https://feiradetrocas.com.br/,  desenvolvido pelo Instituto Alana, permite que se cadastre e divulgue feiras 

de trocas de brinquedos

O Ficou Pequeno - Desapegos quase novos ou nunca usados com preço de brechó infantil permite que você 

anuncie sem nenhum custo quantos produtos quiser, pelo preço que bem entender. Quando o papai ou a mamãe 

compra seu produto, você cuida da entrega. Embrulhe com bastante cuidado, imprima a etiqueta de postagem e 

leve até uma agência dos correios.  Depois que seu produto é entregue, você já pode sacar o pagamento para uma 

conta bancária que esteja em seu nome e CPF. O Ficou Pequeno recebe uma comissão de 20% sobre os produtos 

vendidos. Nos pedidos acima de R$ 25,00 também é descontada uma tarifa de R$ 2,50.

O site  https://www.obaudobebe.com.br/ tem opções de aluguel de brinquedos para até 3 anos de idade. 

O www.brincoutrocou.com.br permite que se cadastre brinquedos que não são mais utilizados e indique quantas 

moedas virtuais quer receber em troca. Outras crianças que já possuem o saldo suficiente de moedas poderão 

solicitar o brinquedo do seu filho dando em troca a quantidade de moedas que pediu no cadastro e pagando o frete. 

Você posta o brinquedo através de um código (sem custos) e recebe as moedas de prata quando o brinquedo chega 

no destino. Assim seu filho poderá escolher outro brinquedo qualquer no site.
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Desapego: um trabalho a ser feito em família

Por que eu preciso me livrar das coisas? Uma das razões é porque 

dá muito trabalho mantê-las em ordem e você não quer ter esse 

esforço. Você quer fazer uma aula de pintura ou ter tempo para 

cozinhar para a família. Lembre-se dos seus porquês. Quando 

as coisas começam a ter mais controle sobre a sua vida do que o 

contrário talvez esteja na hora de pensar em ter menos. Este objeto 

está servindo a você ou você está servindo a elas? Refletir sobre 

isso pode ajudá-lo a começar a doar coisas.

Para que as crianças aprendam a valorizar e selecionar de 

forma correta suas coisas e se livrarem do que considerarem 

desimportantes, é fundamental que participem de todo o processo. 

Entendam que doar coisas pode ser valioso para uma outra pessoa 

e que a experiência vale mais do que a posse. Convide os seus filhos 

a escolher cinco coisas que gostariam de doar. Crie um jogo que dê 

dinamismo e evite reclamações e arrependimentos.

Como começar?

Pegue cestos e saco de lixo. Uma bolsa de doação e uma bolsa para venda. 

Recolha o que é lixo e jogue fora.

Coloque imediatamente os itens selecionados para doação e para a venda no carro e se livre 
deles o quanto antes. 

No segundo cesto, coloque as coisas que pertencem a outras áreas da casa. 

Coloque no lugar os itens que pertencem aos outros cômodos da casa.

No primeiro cesto, junte as coisas que pertencem ao cômodo e que devem permanecer.

Coloque de volta os itens que pertencem ao cômodo. 

Classifique esses itens das cestas e decida o que quer vender ou doar. 

02

Escolha um cômodo da casa.01

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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Quando você decidir doar coisas, leve os seus filhos com você 

até o local da doação. Fale como você se sente fazendo tal 

ação, mesmo que seja difícil para você. Seja honesto.  Mostre 

que, apesar dos sentimentos controversos, a mentalidade 

minimalista pode trazer mais paz e positividade.

Este desapego pode ser mais difícil quando se trata de desenhos, 

cartinhas, trabalhos escolares que se acumulam. Uma dica é 

manter uma caixa de memórias para cada filho, onde eles possam 

colocar os registros que consideram especiais. Quando a caixa 

começar a encher, vejam se há algo que eles não desejem mais. 

Digitalizar essas memórias é outra opção para liberar espaço. As 

crianças podem tirar fotos de suas criações, o que lhes permitirá 

ter maior controle sobre suas coisas. Esse processo é valioso por 

si só, pois mostra o quanto amamos suas criações. Mais valioso 

do que mantê-las na caixa para sempre. 

“Percebi que quanto mais eu comunicava de forma respeitosa 

aos meus filhos sobre suas coisas dando-lhes controle e opções, 

melhor eles respondiam e migravam para uma vida mais 

centrada na experiência”, Katie Coughran no livro “How to be 

Minimalist with kids”.

Mude o foco ao gastar

Antes de comprar algo pergunte-se: “Eu realmente preciso disso? 

Isso é especial? Vale o esforço de criar espaço na minha casa, na 

minha vida?  Em vez de se perguntar “Eu tenho o suficiente?”, 

pergunte-se: “o que é importante pra mim e para a minha família: 

minhas necessidades, desejos e prioridades?”.  

É muito importante ensinar as crianças a diferença entre querer 

e precisar. Não apenas pregue isso, mas viva isso. Esteja atento 

também à diferença entre querer e amar. Amar coloca alguns 

itens em uma categoria especial, que fica entre o querer e precisar. 

Talvez seja uma obra de arte, uma boneca que passou de geração 

em geração, um hobby... É preciso respeitar este lugar. 

Sabemos que algumas compras podem mudar o curso da sua vida: estudo, viagens, um animal de estimação... E aí que voltamos aos 

porquês. As decisões certas para você e sua família precisam basear-se nos valores e temperamento que possuem. É natural não ter certeza 

sobre algumas escolhas e se inspirar no caminho de outras famílias. O problema é que nenhuma delas vive a sua vida ou cria os seus filhos. 

Pergunte-se: o que nós, como família, consideramos valioso? 

Tenha claro em sua mente a diferença entre despesa e investimento. Despesa é um gasto enquanto um investimento é algo que enriquece 

a sua vida. O que faz uma despesa migrar para o status de investimento é o significado dela e o seu ganho a longo prazo. E isso difere para 

cada família. 

Mas, cuidado para não cair em armadilhas. A primeira, a de preencher os buracos deixados na sua infância com coisas. Evite comprar coisas 

apenas porque os seus pais não puderam comprar ou não davam valor. A segunda é o famoso: “todo mundo está comprando isso!”. 
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Seja minimalista com o seu dinheiro
Abordaremos no próximo capítulo, exclusivo sobre Educação Financeira para crianças, mas entender e anotar o fluxo de caixa (o dinheiro 

que entra e sai) permite identificar onde os problemas de consumo estão. Tente descobrir se você está gastando em coisas que realmente 

importam.  Após ter essa visão, defina um plano, tente juntar o equivalente a três ou seis meses nas despesas mensais em uma poupança para 

emergência. Junte outro tanto para a aposentadoria e para a faculdade.  Quando você decide as suas prioridades e limita o seu orçamento, 

você aprende a ser criativo. 
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Educação financeira para os pequenos 

“É de pequeno que se torce o pepino.” Provavelmente, você já ouviu esse ditado, certo? Mas o que significa de fato? Na prática, 

o que essa expressão quer dizer é que devemos ensinar bons costumes e educação o mais cedo possível. Afinal, tudo começa 

com um bom exemplo. Manter o orçamento equilibrado, economizar para comprar a casa própria, viajar nas férias, pagar pelos 

estudos são sonhos de gente grande que para serem alançados exigem habilidades que se aprendem na infância.

Não à toa, a falta de conhecimento a respeito de como lidar e organizar o dinheiro resulta em uma enorme gama da população 

brasileira negativada e sofrendo com dívidas. Quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados em junho de 2022, 

segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o equivalente a 

62,73 milhões de pessoas. 

Um bom começo para reverter essa situação é iniciar um processo de conscientização financeira desde os primeiros anos de 

desenvolvimento dos pequenos, por meio de práticas, atividades e exercícios diários. No fim, quanto mais crianças aprenderem 

a lidar com dinheiro, menores serão os níveis de endividamento no futuro. Reforçando que o exemplo dos pais é sempre muito 

importante: uma criança que observa adultos endividados que, ainda assim, compram,  dificilmente absorverá os aprendizados 

teóricos. 

Quando e como começar: de 2 a 6 anos

Muitos pais se perguntam qual é a melhor idade para iniciar 

o processo de educação financeira com os filhos. A verdade 

é que desde cedo já é importante começar o contato com o 

dinheiro, dar noções da sua função e do valor de cada coisa. A 

partir dos dois anos, quando a criança começa a demonstrar 

desejos próprios, já é o momento de começar a introduzir 

conceitos da educação financeira, mostrando o processo de 

troca do dinheiro por produtos.

É interessante explicar por meio de conversas, jogos e 

brincadeiras as limitações existentes quanto ao consumo, 

isto é, mostrar que nem tudo que seu filho quer ou assiste 

na TV pode, ou deve ser comprado. É preciso estimulá-lo a 

refletir e pensar sobre como utilizar dinheiro, mostrando a ele 

que querer é diferente de precisar.

Uma boa prática é pedir ajuda para fazer a lista de compras, 

levá-lo ao mercado ou à feira e mostrar o que deve ser 

comprado, de acordo com a lista planejada. Dependendo da 

maturidade da criança, aos cinco anos já é possível começar 

a explicar o significado dos números das moedas e depois das 

cédulas. Dessa forma, você cria mais um espaço para interagir, 

ensinar e brincar com seu filho.
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Outra forma é dar um cofrinho para ele e 

esporadicamente colocar moedas lá, de modo que 

veja que estão se acumulando, e quando pedir por um 

brinquedo, guloseima, ou qualquer outra coisa que você 

normalmente daria, dizer que não tem nenhuma data 

especial para ser presenteado, e, se quiser realmente 

comprar, que pague com o dinheiro dele.

Por mais doloroso que seja para os pais, é educativo 

que os filhos passem por frustrações como essa para 

aprenderem a lidar com elas. Nessa idade, já é interessante 

fazer com que a criança reflita sobre o que é necessidade 

e o que é desejo.

Devo dar mesada? 

Muitas famílias costumam se angustiar em relação a valores que 

podem fazer falta no orçamento do mês, mas essa não é uma 

questão para se preocuparem. O valor da mesada é simbólico 

e sua principal função é fazer a criança refletir sobre escolhas 

quando envolvem o dinheiro dela.

A administração da quantia pode ensinar o quanto pode ser difícil 

fazer o dinheiro render quando não se tem controle sobre os 

próprios impulsos de consumo, além de desenvolver o senso de 

responsabilidade. 

A dica é começar com uma semanada e não mesada, afinal um 

mês é muito tempo para uma criança administrar a quantia sob 

sua responsabilidade, e é muito provável que já tenha gasto tudo 

antes da primeira metade do mês. Você pode iniciar essa prática 

quando a criança tiver seis anos.
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Quanto devo dar? 
Para começar, entre os seis e 10 anos da criança, o ideal é que a quantia dada seja a idade da criança por semana. Ou seja, se seu filho tem 6 

anos, dê toda semana R$ 6 para ele, se ele tem 10 anos, R$10 por semana. Esse valor pode ser direcionado para comprar as suas coisas, como 

guloseimas, revistas, figurinhas, lanche com os amigos, etc.

Claro que dependendo do padrão de vida da sua família, esse não será todo o valor que seu filho gastará com lazer. Mas é importante fazê-

lo refletir que o dinheiro não é ilimitado. O uso da semanada deve ser incentivado especialmente para aqueles desejos temporários, e não 

necessidades. Coisas que as crianças pedem sem refletir se querem muito.

A partir de 10 anos, a periodicidade da mesada pode ser 

repensada. Pode-se começar pagando quinzenalmente, 

e quando sentir uma maior maturidade passar para 

frequência mensal, a partir de 15 anos. O valor também 

deve mudar, porque, com essa idade, é muito provável que 

boa parte do lazer do seu filho não seja mais com os pais. A 

tendência é, conforme for ficando mais velha, que a criança 

passe mais tempo com os amigos.

Uma forma legal de estipular esse valor é de uma semanada 

equivalente a 3x a idade do seu filho. Assim, se ele tiver 

15 anos, pode ser R$ 45 por semana ou R$ 180 por mês. 

Nesse estágio, a mesada, além da função educativa, será 

a principal fonte de recursos do seu filho. Entretanto, não 

recomendamos extrapolar muito esse valor nem para 

baixo, nem para cima, pela questão educativa.

Lembre-se que toda essa evolução gradativa na quantia 

da mesada, deve vir sempre acompanhada de conversas 

que mostrem a função do dinheiro e a necessidade de um 

planejamento para seu destino. 

A questão principal é entender que complementar com frequência a falta de dinheiro ocasionada pela má-administração da 

mesada prejudica o processo de educação financeira e pode tornar a experiência desastrosa. Muitas crianças e adolescentes 

gastam além da conta e passam a recorrer sistematicamente aos pais para conseguir mais dinheiro. Se os pais cedem aos 

pedidos, o filho não aprende a controlar os impulsos e cria a ilusão de que pode gastar sem limites.

Isso simplesmente tira a função da mesada e da organização financeiramente, por isso é muito importante que os pais cumpram 

as datas de pagamento e os valores para que a criança entenda a responsabilidade daquele ato.
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Aprendendo a economizar

Além de incentivar os filhos a usar a mesada para comprar 

suas coisas, é muito importante que os adultos os incentivem 

a poupar para realizar coisas que eles realmente desejam. 

A partir dos 10 anos, esse conceito também deve ser 

estimulado. Os pais podem sugerir ao filho para economizar 

cerca de 15% a 30% do dinheiro.

Aqui também fica uma dica importante: os pais devem 

apresentar aos filhos o conceito de investimento. Como o 

dinheiro economizado será para projetos de médio e longo 

prazo, é aconselhável investi-lo.

Além da mesada: remuneração simbólica

Por que não passar um pouco dos limites do imaginário e ensinar 

seu filho de maneira lúdica a trabalhar e a ganhar seu próprio 

dinheiro? A remuneração pode começar em casa, fazendo 

pequenos trabalhos em troca de uma recompensa simbólica. 

Porém, é muito importante destacar que essa gratificação não 

deve ser em troca de atividades que sejam obrigação da criança, 

como arrumar suas coisas, sua cama e estudar. 

Não é recomendado associar esse dinheiro ao desempenho 

escolar, pois o estudo deve ser incentivado no desenvolvimento 

do seu filho. Uma criança que só estuda para garantir a mesada 

no fim do mês poderá ter um rendimento muito baixo se, por 

algum motivo, a família deixar de ter condições de dá-la.

Uma dica boa é pensar na possibilidade de remunerar atividades 

cotidianas como lavar o carro, lavar toda a louça do almoço, ou 

qualquer outra coisa que não seja obrigação da criança e ela 

possa fazer em casa. Mas lembre-se, o objetivo aqui sempre será 

conscientizar sobre o valor das coisas e do trabalho.
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Introduzindo os conceitos de investimento 

Apesar de parecer complexo, o conceito de investimento pode e deve ser 

introduzido para as crianças.  A princípio, a ideia é somente uma recompensa 

por não usar o dinheiro imediatamente.

Gradualmente, os pais podem começar a passar o conceito de que o dinheiro 

trabalha por elas e que, quando não o usamos, ele se multiplica. Uma analogia 

interessante pode ser uma semente guardada na gaveta ou uma semente na 

terra fértil em que cresce naturalmente.

Legalmente, as crianças não podem abrir conta e investir o dinheiro que juntaram por incentivo dos pais. Por isso, os responsáveis 

devem ajudar os filhos nessa missão. Na verdade, eles devem escolher os investimentos dos filhos e investi-los efetivamente.

Há duas formas básicas: abrir contas em nome deles, que você poderá movimentar livremente até completarem 18 anos, ou abrir 

contas conjuntas, as quais você, como titular, poderá continuar movimentando mesmo depois que eles chegarem à maioridade.

Na hora de escolher os investimentos, os pais não precisam ficar restritos à caderneta de poupança. Os investimentos devem ser 

feitos de acordo com os objetivos, assim como um adulto.

Sinal vermelho:
o que não fazer com os filhos

Organize as finanças da casa para passar longe das dívidas. Mas se por acaso acontecer uma emergência, e 
você tiver que se endividar, nunca banalize isso na frente dos seus filhos.

Dizer que não tem dinheiro e mesmo assim continuar a consumir itens supérfluos na frente dos filhos.

O uso do cartão de crédito é uma questão que deve ser abordada com cuidado. Para a criança, muitas vezes, 
é difícil visualizar que sem o dinheiro físico é possível comprar, mas que é preciso do dinheiro em conta para 
depois pagar o cartão.

Dar mesada e continuar pagando por fora qualquer coisa que a criança pedir, sobretudo os supérfluos. A 
mesada (ou semanada) não significa a independência financeira dos filhos, e sim um instrumento para que 
eles desenvolvam sua educação financeira.

Criar incentivos financeiros para a criança fazer suas obrigações. O mundo não irá remunerar seu filho para 
fazer suas obrigações quando for adulto.

1

2

3

4

5
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Dicas
Dicas de atividades para compartilhar com os filhos

Jogo da Mesada: 
as crianças precisam aprender a lidar com seu dinheiro, combinando seus gastos e 

empréstimos com o recebimento da mesada. Vence quem chegar ao final do mês no 

tabuleiro com mais dinheiro.

Cashflow: 
é um jogo simplificado sobre a vida. Você é um funcionário, possui salário, despesas, 

dívidas, necessidade de ter uma casa, educação, um automóvel, família, filhos e 

despesas, muitas despesas. Assim como na vida real, se você se descuidar, elas 

aumentam e também podem ser maiores que suas receitas.

Banco Imobiliário (Monopoly): 
consiste na compra e venda de propriedades, como bairro, casas, hotéis e empresas, 

de forma que vença o jogador que não for à falência. Diversificar os investimentos é 

palavra de ordem.

Administrando o seu Dinheiro: 
para ser o vencedor desse jogo, deve-se ser bom administrador, além de contar com 

um pouco de sorte no lançamento dos dados. O jogador precisa percorrer o tabuleiro, 

executando as tarefas do dia a dia, como pagamento de contas de consumo, compras 

de alimentos, vendas de objetos e recebimentos salariais, ganhando dinheiro ou 

perdendo para o banco.

Jogos



35

Dicas
Dicas de atividades para compartilhar com os filhos

Livros

O Homem que Calculava: 
para jovens do ensino fundamental, é um clássico para despertar interesse nos 

números e na subjetividade com a qual a matemática, uma ciência exata, é tratada em 

variadas interações da vida real quando mobilizada para situações de aferição de valor, 

como comércio, trocas e heranças. Casos simples e contos curtos ajudam a prender a 

atenção das crianças.

Mercadores da Noite: 
para estudantes de ensino médio, é um romance com pano de fundo do mercado 

financeiro. Cada conceito apresentado é explicado de forma minuciosa e a 

aprendizagem passa despercebida em uma aventura imersa em mercados globais e 

operações arrojadas.
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Principais direitos das crianças cidadãs

Como vimos no começo deste ebook, pensar em sustentabilidade é também pensar nos indivíduos -  lembra-se da dimensão 

social da sigla ESG (Environmental,Social and Governance)? Iniciativas voltadas para a infância são cruciais para o melhor 

desempenho escolar e profissional, saúde e segurança. No Brasil, o desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade, são assegurados pela a principal lei do país, a Constituição Federal de 1988, e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), a principal lei que estabelece os direitos infantis. 

A Constituição Federal estabelece que a criança deve ter assegurados 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 (Artigo 227). 

Já o ECA (1990), que considera a criança os menores de 12 anos, e adolescente quem tem entre doze e dezoito anos de idade, 

garante o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes em condições de liberdade e 

de dignidade. A lei reforça que não pode haver discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 
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As crianças têm direito à liberdade, que compreende, dentre outros, o direito de brincar, praticar 
esportes e se divertir1.  

As crianças têm direito à educação, que deve ser prestada pelo Estado ou por instituições privadas.
É dever dos pais ou dos responsáveis matricular as crianças em rede regular de ensino2. 

As crianças têm direito a acessar diversos eventos e espetáculos públicos classificados com sua idade. 
As crianças menores de 10 (dez) anos apenas poderão entrar e continuar em locais de eventos quando 
acompanhadas dos responsáveis3. 

As crianças e adolescentes não podem ter acesso à venda de armas, bebidas alcóolicas, produtos que 
causem dependência, assim como fogos de artifício5. 

É dever de donos de estabelecimento de hospedagem não permitir o acesso de criança ou 
adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento parecido sem autorização dos 
responsáveis6. 

As editoras de revistas e publicações com materiais impróprios às crianças têm o dever de 
comercializar o produto em embalagem lacrada, com advertência sobre seu conteúdo. Além disso, 
aquelas destinadas aos público infanto-juvenil não poderão conter informações sobre bebidas 
alcoólicas, tabaco, armas e munições4.  

1

2

3

5

6

4

Você sabia?

1Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 1990).
2Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 1990).
3Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE 1990).
4Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.
Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. 
Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os 
valores éticos e sociais da pessoa e da família. (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 1990).
5Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 1990).
6Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE 1990).
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Principais direitos das crianças consumidoras

Antes mesmo de nascer já somos consumidores – haja produtos na lista de enxoval. Criança precisa de fraldas, mamadeiras, 

roupinhas, remédios... Embora quem realize as compras sejam os papais, os pequenos são, sim, consumidores de acordo com a 

principal lei de defesa dos consumidores, o Código de Defesa do Consumidor (CDC). E para o CDC todo consumidor é considerado 

vulnerável frente aos fornecedores, ou seja, eles são as partes mais fracas em relação a quem oferece os produtos ou serviços 

como as empresas e governos. No caso das crianças, ocorre a hipervulnerabilidade, afinal, são consumidores que, em razão 

de sua pouca idade e discernimento, ficam ainda mais expostos às chamadas práticas comerciais abusivas. Por isso, além dos 

demais direitos que todo consumidor tem, a criança é protegida por alguns em especial.
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As crianças têm direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços que vier a 
consumir, sendo proibida qualquer tipo de publicidade ou prática que se aproveite de sua deficiência 
de julgamento e experiência para vender seus produtos ou serviços7. 

As crianças têm direito de consumidor apenas produtos e serviços que não coloquem sua vida ou 
integridade em perigo8. 

As crianças têm direito à políticas públicas, fornecidas pelo Estado, que visem protegê-las de práticas 
de pressão consumista. É o caso de campanhas públicas para conscientização sobre problemas do 
consumo excessivo9.

As crianças têm direito a utilizar brinquedos que não ofereçam riscos à sua segurança. Para isso, 
os brinquedos comercializados no Brasil devem conter uma embalagem com selo de autorização 
de comercialização pelo Inmetro, descrição da faixa etária e instruções de uso, data de fabricação, 
assim como aviso de “cuidado” ou advertência caso o produto apresente algum risco. Além disso, 
brinquedos voltados para faixa etária de 0 a 3 anos não podem apresentar pequenas partes que 
possam ser engolidas11.  

Os playgrounds e parques de diversão de escolas, shoppings, praças públicas e outros, devem 
manter um distanciamento mínimo entre os brinquedos, assim como utilizar material que não cause 
danos ou risco à vida do consumidor, assim como contar com verificação período de segurança dos 
equipamentos12.

Ao estudar em uma escola particular, toda criança tem direito à proibição de afastamento das 
atividades escolares em decorrência do não pagamento, proibição de cobrança por materiais de uso 
coletivo, assim como direito à renovação de matrícula10. 

1

2

3

5

6

4

Direitos especiais das crianças consumidoras

7Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; 
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.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:    IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços; . (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE 1990).
8Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE 1990).
9Art. 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. (LEI Nº 13.257 DE 2016).
10Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento 
de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 7o Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou 
da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares.
Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que 
couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (art. 53 ao art. 55 
do ECA; art. 1º ao 6º da Lei 9.870/99, que dispõe sobre valor das anuidades escolares).
11Art. 3º Todo brinquedo, abrangido pelo Regulamento ora aprovado, deverá ser fabricado, importado, distribuído e comercializado, de forma a não oferecer riscos que comprometam a  segurança da criança, 
independentemente do atendimento integral aos requisitos estabelecidos neste Regulamento. 5.3.2 Brinquedos para a faixa etária de 0 a 3 anos não podem apresentar partes pequenas que possam 
ser engolidas. 
5.9.1.1 Todo brinquedo deve exibir a indicação de faixa etária em sua embalagem expositora, respeitado o estabelecido no Anexo D, de maneira que possua fácil visualização do produto na gôndola, e a informação da 
necessidade de supervisão de um adulto, quando preciso. 
5.9.1.2 Todo brinquedo deve conter advertências, na embalagem ou anexado ao produto, ao menos em língua portuguesa, com informações comerciais do produto, indicação de faixa etária e, quando aplicável, instruções de 
uso, para evitar possíveis consequências dos perigos associados ao uso do produto. (NR)
5.9.1.3 Todo brinquedo deve conter a identificação da data de fabricação do produto em sua embalagem, que poderá estar disponível por um código, data ou marcação. (Portaria n.º 563 DE 2016 DO INMETRO).
12 NBR 16.071 DE 2012 DA ABNT 

Ter consciência sobre os direitos dos pequenos, sobre os principais debates e premissas sobre sustentabilidade é fundamental 

para nos propormos um estilo de vida mais condizente a um futuro próspero para as gerações que virão depois de nós.

A PROTESTE, a maior organização de consumidores da América Latina, espera ter contribuído minimamente para essa reflexão, 

afinal, como diz Bartolomeu Campos de Queirós, “ a vida que a gente quer dependo do que a gente faz”. 
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Sobre a PROTESTE

A PROTESTE é a maior associação de consumidores da América Latina, uma 

organização do Grupo Euroconsumers, líder global em informações inovadoras, 

serviços especializados e defesa dos direitos dos consumidores. 

Com mais de 1,5 milhão de associados presentes em 5 países, a Euroconsumers 

colabora com empresas no mundo inteiro elevando os padrões de mercado, 

desenhando melhores produtos e serviços e colocando o consumidor no centro 

da economia digital.

A PROTESTE é uma associação sem fins lucrativos, apartidária e independente, 

que apoia os brasileiros em suas escolhas diárias de compras e contratação de 

serviços. Há mais de 18 anos no Brasil, fornece as melhores soluções de consumo 

para a população, suporte ao mercado na correção de falhas e participação no 

aprimoramento da legislação brasileira.

Produz materiais de qualidade, como testes comparativos e estudos de mercado, 

com a atuação de profissionais qualificados e de diferentes especialidades. Os 

conteúdos são disponibilizados em revistas, e-books e cursos online. Também 

organiza eventos e debates de alto nível, com a participação de reguladores, 

instituições acadêmicas, empresas e organizações da sociedade civil.


