
Propaganda de alimentos na berlinda 
Proposta da Anvisa prevê restrições à publicidade de produtos com quantidades elevadas de açúcar, gorduras e sódio 
CLÁUDIA BREDARIOLI 

Antes mesmo de a nova regu
lamentação para propaganda de 
bebidas alcoólicas ser aprovada, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) vem a público 
para também propor mudanças 
na veiculação de comunicação 
e nas promoções de produtos 
alimentícios voltadas ao público 
infanto-juvenil. A pretensão do 
órgão é aprovar, até o fim deste 
ano, o regulamento técnico que 
pode, entre outras exigências, 
proibir, das 21 h às 6 h, a vei
culação, no rádio e na TV, de 
propagandas de alimentos com 
quantidades elevadas de açú
car, gorduras saturada e trans, 
sódio e bebidas com baixo teor 
nutricional. 

As restrições devem mexer 
diretamente com o faturamento 
de diferentes setores, como os 
de refrigerantes, chocolates, 
balas, massas e biscoitos e sorve
tes, cuja soma pode ultrapassar 
os R$ 40 bilhões. As medidas 
podem afetar empresas do por
te de Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, 
Cadbury Adams, Unilever (dona 
da Kibon), Arcor e Kellogg's. 

A idéia é, por meio dessas 
medidas, informar os consumi
dores sobre os riscos à saúde, 
os gastos com tratamento de 
doenças crônicas e a importância 
de reduzir os óbitos decorrentes 
de obesidade, diabetes, doenças 
cardiovasculares e câncer. O 
prazo de consulta pública já foi 
encerrado, mas a diretoria cole-
giada da agência ainda precisa 
analisar quais sugestões poderão 
ser incorporadas. 

Se aprovada, a regulamen
tação vai obrigar varejistas e 
fabricantes a veicular adver
tências sobre os perigos do 
consumo excessivo de forma 
contundente. Expressões ou 
frases como "leite humaniza
do", "leite maternizado", "subs
tituto do leite materno" ou si
milares, usadas com o objetivo 
de sugerir forte semelhança do 
produto com o leite materno, 
serão abolidas. A propaganda 
também não poderá usar figu
ras, desenhos, personalidades e 
personagens que sejam admira
dos pelo público-alvo. 

A proposta ainda proíbe 
a divulgação, direcionada à 
criança, de brindes, prêmios, 
bonificações e apresentações 
especiais condicionadas à aquisi
ção desse tipo de alimento. Cam
panhas e promoções como as 
recém-lançadas por McDonald's 
e Bauducco associando seus 
produtos ao ogro Shrek prova

velmente não seriam possíveis 
com a aprovação da medida. 

MANIFESTAÇÕES 
CONTRÁRIAS 

Diante desse cenário, a Asso
ciação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação (Abia) foi uma 
das primeiras instituições a vir 
a público repudiar a iniciativa 
da Anvisa. "Restrições e adver
tências de malefícios somente 
poderão existir quando se refe
rirem exclusivamente a tabaco, 
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias, e é 
inconstitucional estendê-las a 
alimentos. Alimentos e bebidas 
não-alcoólicas estão fora da 
lista exaustiva mencionada no 
referido parágrafo e, como con
seqüência, não podem ser objeto 
de restrições ou advertências de 
malefícios", adverte Edmundo 
Klotz, presidente da Abia, refor
çando que a entidade representa 
um segmento que movimentou 
R$ 191 bilhões em 2006, o equi
valente a 10% do PIB. 

Klotz lembra ainda que não se 
pode dizer que os alimentos apro
vados para consumo apresentem 
risco à saúde. "Na realidade, a 

melhor solução não é limitar ou 
eliminar a publicidade, mas intro
duzir mecanismos sérios que pro
movam a educação nutricional 
do consumidor, especialmente 
das crianças, além de incentivar 
a prática de atividade física", 
reforça. Independentemente da 
aprovação das novas regras, a 
Unilever já promete uma mudan
ça em sua estratégia de marke
ting: está em desenvolvimento 
um plano para, até o fim de 2008 
restringir anúncios destinados a 
crianças entre 6 e 11 anos. 

A iniciativa da Unilever, de 

acordo com o jurista e professor 
da PUC-SP, Fábio Ulhoa Coe
lho, deverá ser uma tendência 
seguida por outras empresas. 
Por isso, ele defende a idéia de 
que o mercado poderia adotar a 
auto-regulamentação para essa 
questão, sem a necessidade de 
impor novas normas. Além disso, 
destaca a mesma posição defen
dida pela indústria alimentícia e 
pelo mercado de comunicação, 
segundo a qual a Anvisa não tem 
competência para legislar, con
trolar ou fiscalizar a propaganda 
de produtos. 

Campanha da NovaS/B contra a obesidade na infância: 
ação ressalta a importância da reeducação alimentar 

OPÇÕES POSSÍVEIS 
Como exemplo da inviabili

dade de propostas assim, Coelho 
aponta a iniciativa adotada em 
Quebec, no Canadá. "O banimen
to da propaganda lá não trouxe 
nenhum reflexo na redução 
de peso das pessoas", afirma, 
acrescentando que o ideal seria 
criar modelos de alimentação 
saudável. "Isso, sim, poderia ser 
divulgado pela publicidade dos 
grandes anunciantes relaciona
dos a seus produtos", avalia. 

A mesma idéia é defendida 
pelo vice-presidente de criação 
da Nova/SB, Valmir Leite. A 
agência, com foco em comu
nicação de interesse público, 
lançou no início deste ano uma 
campanha contra a obesidade 
infantil, defendendo exatamen
te a importância da reeducação 
alimentar. "Com a campanha, 
vimos que os anunciantes têm 
medo de deixar de vender seus 
produtos se os associarem a 
uma al imentação saudável. 
Acho que a medida da Anvisa 
é em razão justamente dessa 
apatia dos anunciantes, que não 
tomam para si essa responsabi
lidade", conclui. 

Público infantil na mira dos legisladores europeus 

Em 24 de maio, após 18 me 
ses de discussões, os 27 países 
afiliados à União Européia che
garam a um acordo definitivo 
sobre as novas leis que, a partir 
do segundo semestre de 2009, 
regerão a publicidade veiculada 
nos "serviços audiovisuais de 
mídia" do bloco. Recebido com 
alívio por alguns membros que 
se rebelavam contra o rigor ex
cessivo dos primeiros esboços 
apresentados no fim de 2006 
(entre eles o Reino Unido), o 
conjunto de diretrizes Audio
visual Media Services Directive 
(AVMS Directive) substituirá 
e modernizará a lei vigente 
desde 1989, Television Without 
Frontiers, aproximando-a do 
modelo auto-regulador dos 
Estados Unidos, mais amigável 
aos anunciantes. 

O abrangente pacote da 
União Européia não cobre ape
nas a veiculação de propaganda 
em serviços de TV, mas também 
determina que os estados mem
bros devem "proteger os me-

riores, promover o trabalho na 
União Européia e as produções 
audiovisuais independentes, 
proibir conteúdos que insti
guem ódio racial ou religioso 
e encorajar a auto-regulação e 
co-regulação da indústria". 

As crianças receberam aten
ção especial no AVMS Directive, 
como se pode conferir em duas 
das regras: 

1. Em programas infantis, 
informativos e filmes, o inter
valo mínimo entre os comer
ciais será reduzido para 30 
minutos (contra os 45 minutos 
propostos antes). O limite de 
12 minutos de propaganda por 
hora foi mantido, mas o teto 
atual de três horas diárias foi 
diminuído. 

2. A colocação de produtos 
será totalmente banida dos 
programas infantis, noticiários, 
programas de atualidades e 
documentários. Além disso, os 
radiodifusores serão obrigados 
a informar às outras audiências, 
a cada 20 minutos, se há produ

tos inseridos no programa. 
As medidas do Conselho 

Europeu foram aplaudidas pela 
World Federation of Advertisers 
(WFA) e por agências de propa
ganda, que temiam um endure
cimento radical dos legisladores 
europeus. Ironicamente, essa 
flexibilização das regras acon
tece em um momento em que 
o próprio modelo de auto-regu
lação, protegido rigorosamente 
pela indústria dos Estados 
Unidos, está arriscado a sofrer 
interferências governamentais 
- principalmente na polêmica 
questão da propaganda de ali
mentos dirigida a crianças. 

Em novembro de 2006, 
acuadas pelos crescentes ata
ques contra a obesidade de 
modo geral, particularmente a 
infantil, 11 gigantes dos setores 
de alimentos e bebidas se orga
nizaram para lançar a Children's 
Food and Beverage Advertising 
Initiative (mais conhecida como 
Food Initiative). A coalizão 
comprometeu-se a cumprir 

cinco regras auto-reguladoras: 
1. Ao menos 50% de toda a 

propaganda de TV, rádio, mídia 
impressa e internet dirigida às 
crianças deve promover alimen
tos e estilo de vida saudáveis. 

2. Apenas alimentos sau
dáveis devem ser exibidos na 
maioria dos games interativos. 

3. O uso de personagens 
licenciadas de terceiros na 
promoção de determinados 
alimentos deve ser reduzido. 

4. A inserção de produtos 
alimentícios no conteúdo da 
mídia de entretenimento deve 
ser eliminada. 

5. A propaganda de alimen
tos nas escolas elementares foi 
definitivamente banida. 

Cibele Santos 
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