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Campanha antipirataria é lançada para alertar os perigos de brinquedos falsos 

 

Com o mote "Pirataria não é Brincadeira", foi lançada no mês de agosto uma campanha antipirataria, fruto 

de uma parceria entre as programadoras Globosat (por meio de sua Unidade Infantil, composta pelo Gloob e 

Gloobinho), Viacom (detentora dos canais Nickelodeon e Nick Jr), Turner Brasil (com os canais TNT, Space, TBS, 

Cartoon Network e Boomerang) e Discovery (programadora da Discovery Kids), a Associação Brasileira de 

Licenciamento (ABRAL) e EP Grupo. A ação tem como objetivo estimular a conscientização do consumidor para os 

riscos envolvidos na compra de produtos infantis piratas.  

 

O objetivo dessa ação é um esforço de várias empresas e da indústria em geral para alertar a população 

dos problemas causados por produtos falsos que são nocivos à saúde de quem os consome, principalmente as 

crianças. E não é só isso. A cadeia de produção dos produtos piratas gera impactos sociais e econômicos no 

mercado. Muitas vezes, trabalhadores são colocados em situações análogas à escravidão ou em ambientes sem 

qualquer regulamentação. E, na outra ponta da cadeia, essa prática gera diminuição dos postos de trabalho e 

desemprego. 

 

 Para tratar desse tema sério de uma maneira mais leve e divertida, a campanha é composta por seis vídeos 

que mostram as aventuras da Liga Adulterada, um conjunto de bonecos infantis piratas, que ameaçam a segurança 

das crianças e de suas famílias. A Liga é composta pelo personagens Capitão Pirata, o líder do contrabando; Dra. 

Tinta Tóxica, que derrete não somente corações, como também nariz, olho, boca e pele; Mulher Chumbo, que 

literalmente tira o ar do adversário e causa danos irreparáveis ao cérebro; Falsiane Doll, que de verdadeira não tem 

absolutamente nada; e o Superlixo Hospitalar, que contagia a todos com seu bom humor, mas também com suas 

seringas prensadas. Para combater esse grupo maligno, o 100% original Super Comandante Fantasticrível é o único 

herói capaz de salvar a todos dos perigos da pirataria. 

 

O objetivo do nosso herói é a segurança das crianças que são expostas à brinquedos piratas! Itens 

pirateados não passam por nenhuma avaliação de qualidade ou segurança, podem soltar peças e apresentam até 

mesmo elementos tóxicos em sua composição, como lixo hospitalar. Todo cuidado é pouco. Por isso, é importante 

sempre que os pais e os responsáveis se certifiquem que os brinquedos possuem o selo de avaliação da 

conformidade do Inmetro e do Organismo de Certificação. Pirataria não é brincadeira. Vamos cuidar de nossas 

crianças. 

 


