
Anexo 
Sinal de Trânsito Jr.FLL/FLL (Somente para 
distribuição dentro das parcerias)   

28-04-2011 

Este documento será atualizado regularmente 
Permitido - no entanto, a ética da empresa deverá sempre ser considerada e ter a precedência 

Não permitido 
 

CATEGORIAS Jr FLL/ FLL 
Patrocinadores 

Jr FLL/ FLL 
Mercadoria 

COMENTÁRIOS 

ALIMENTOS E BEBIDAS    

Alimentos, todos   Somente patrocinadores com 
produtos que são considerados 
saudáveis em regiões/países (por 
exemplo, McDonald's, bala, etc. 
não) 

Bebidas, todas   Somente patrocinadores com 
produtos que são considerados 
saudáveis em regiões/países (por 
exemplo Coca Cola etc. não) 

NÃO ALIMENTOS    

Publicações/Mídia   

Jornais e Revistas    

Livros    

CD's, DVD's de Vídeos, 
Música 

   

Empresas de Software    

Saúde e Beleza   

Cuidados odontológicos (por 
exemplo, Escovas de dente) 

   

Xampus e loções para 
crianças 

  Produtos químicos 

Cosméticos, fragrâncias 
(incluindo Cremes dentais) 

  Produtos químicos 

'Tatuagens'   Produtos químicos: Conhecimento de 
alergia através de produtos 
existentes 

Acessórios para cabelo    

Ataduras Adesivas para 
Crianças 

  PVC frequentemente usado em 
ataduras adesivas 

Aparelhos e Acessórios   

Vestuário para Crianças    

Calçados e Chapéus    

Sacolas, bolsas, etc.    

Relógios    

Óculos de grau e de sol    

Joias    

Provedores de Serviços   

Agências de Viagens, Aluguel 
de Casas de Veraneio, Hotéis, 
Resorts 

   

Cartões Telefônicos    

Cartões de Crédito    

Instituições Financeiras    

Domésticos   

Roupas de cama, toalhas, etc.    

Decoração doméstica - papéis 
de parede, adesivos 

   

Decoração doméstica - tintas   Política de materiais 

Mobiliário/Casa   

Produtos para Animais 
Domésticos (Contenção e 
acessórios) 

   

Sistemas de armazenamento / 
Produtos além de mobiliário 

   

Mobiliário    

Puffs   PVC ou outros produtos químicos 
frequentemente usados em 
envasamento 

Eletrônicos de Consumo   



Produtos domésticos 
conectados diretamente à 
rede elétrica (lâmpadas, 
ventiladores, telefones, 
lâmpadas noturnas, etc.) 

  Segurança conveniente a ferimentos 
causados pela rede de eletricidade e 
ventiladores 

Produtos de Áudio/Vídeo 
conectados diretamente à 
rede elétrica (rádio, rádio 
relógio, vídeo, TV, aparelhos 
de DVD, aparelhos de CD, 
computadores, etc.) 

  Segurança adequada à eletricidade 
da rede elétrica. GQ geral 
relacionada a esta categoria. 

Produtos de Áudio/Vídeo 
conectados à rede elétrica 
através de adaptadores 
(rádio, rádio relógios, vídeo, 
TV, aparelhos de DVD, porta 
retratos digitais, câmeras de 
vídeo, aparelhos de CD, 
laptops, etc.) 

   
Segurança adequada à eletricidade 
da rede elétrica. O adaptador precisa 
ser de Classe II 

Produtos de Áudio/Vídeo, 
operados por bateria 
(rádio,MP3/MP4, Vídeo, 
câmeras digitais, porta 
retratos digitais, câmeras de 
vídeo, etc.) 

   
Segurança adequada a baterias 
recarregáveis e carregadores 

Acessórios eletrônicos para 
vídeo, console/, 
computadores, MP3/MP4, 
telefones celulares, etc.(por 
exemplo, controladores de 
jogos, teclados, mouse de 
computadores, alto-falantes, 
WEB Cams, pen drives, 
drives externos, hubs, etc.) 

   

Acessórios não eletrônicos 
para vídeo, console/, 
computador, MP3/MP4, 
telefones celulares, etc.(por 
exemplo, skins, decorações, 
customização, etc.) 

   
Segurança de brinquedos. Risco 
potencial se/quando conectado à 
rede elétrica. 

Fones de ouvido    

Hardware (laptops e 
computadores) 

  Segurança adequada à eletricidade 
da rede elétrica. 

 Câmera e Filmes para 
Câmeras Fotográficas 

   

Brinquedos de Imitação (Role 
Plays) Eletrônicos (utensílios 
de espionagem, disfarces, 
modificadores de voz) 

   

Lâmpadas (operadas por 
bateria) 

   

Itens de presente   

Chaveiros    

Canetas, lápis    

Objetos decorativos de mesa, 
porta retratos 

   

Isqueiros   Questões de responsabilidade 

Utensílios para casa   

Jarras para bebidas, copos, 
frascos 

   

Recipientes para alimentos, 
lancheiras, pratos 

   

Talheres    

Acessórios/utensílios de 
cozinha 

   

Porta retratos, relógios, etc.    

Equipamentos domésticos 
com conexão à rede elétrica 

  Segurança conveniente à eletricidade 
da rede elétrica - Classificação de 



Brinquedo Potencial 

Produtos infantis   

Mamadeiras, utensílios para 
refeição 

   

Cadeiras para bebês, 
carrinhos para bebês, 

   

Têxteis (acessórios para 
berços e produtos para 
amamentação) 

   

Cercado para bebês e berços 
portáteis para viagem 

   

Fraldas, Toalhas, Lenços de 
papel, papel higiênico 

   

Artigos de esportes   

Bicicletas, skates, patins, 
equipamentos para neve, etc. 
incluindo equipamentos de 
proteção 

   

Bolas    

Produtos para uso ao ar livre  

Trampolins, Castelos infláveis, 
etc. 

  Legal: Questões com 
responsabilidade e seguro - 
ferimentos 

Piscinas e escorregadores 
aquáticos 

  Legal: Questões de responsabilidade 

Veículos dirigíveis 
(autopropulsionados e 
motorizados) 

  Responsabilidade e segurança. A 
responsabilidade deve ser atribuída 
ao parceiro 

Paisagens de 
brinquedo/Cabanas de 
brinquedo 

  Questões de responsabilidade. 
Questões de segurança (parques de 
diversões) 

Artigos de escritório/papel   

Papel de carta e Papel,    

Embalagens para presentes, 
cartões de felicitações, 

   

Artigos para festas (exceto 
velas e balões de festa) 

   

Artigos para festas (velas e 
balões de festa) 

  Relacionados à segurança 

Imãs, exceto peças pequenas    

Imãs, peças pequenas   Relacionados à segurança 

Adesivos    

Suprimentos para escritórios   Relacionados à marca 

Fogos de artifício  Relacionados à GQ, 
CG&S e marca 

GQ (lista de materiais "pólvora") 

Brinquedos   

Jogos de tabuleiro    

Quebra cabeças e Cartas    

Bichinhos de pelúcia    

Brinquedos infantis    

Brinquedos operados por 
bateria, por exemplo, 
controlados por rádio 

   

Brinquedos de imitação (Role 
Plays) 

   

Massa de modelar para 
atividades 

QA  Questões nos aromas 

Transporte   

Carros, Conserto de carros, 
Aluguel de carros 

   

Equipamentos e acessórios 
para a traseira do carro 
(Exceto Equipamento de 
segurança). 

   

Equipamentos e acessórios 
para a traseira do carro 
(Equipamento de segurança). 

  Possível somente com parceiros 
realmente lideres 



Pneus    

Gasolina, posto de 
combustível 

   

Óleo de motor   Relacionados à marca - somente em 
contextos relevantes e parceiros 
relevantes 

Balsas, Trens e Ônibus    

Linhas Aéreas, Aeroportos    

Provedores de Serviços de 
Energia 

   

   

NÃO ALIMENTOS – desafio   

Detergentes, amaciantes, etc.    

Baterias   Questões de responsabilidade 
potencial 

Provedores de serviços de 
comunicação móvel 

   

Telefones celulares/    

Dispositivos médicos (por 
exemplo, aparelhos auditivos) 

  Segurança, Legal/responsabilidade 

Limpadores, Branqueadores    

NÃO PERMITIDO   

Vitaminas   A política do Grupo LEGO 

Medicamentos   A política do Grupo LEGO 

Tintas (industriais)   A política do Grupo LEGO 

Álcool   A política do Grupo LEGO 

Cigarros e Tabaco   A política do Grupo LEGO 

Outras categorias   

Armas    

Defesa e segurança   Não para empresas que tenham a 
defesa como o seu negócio 
primário (por exemplo, NASA OK) 

Organizações/partidos 
religiosos e políticos 

   

Indústria de produtos químicos    

Brinquedos de construção   
 


