
• Propagandas da Coca-Cola e 
da Hershey não irão mais focar 
crianças menores de 12 anos; 
• Mars/Masterfoods eliminará 
confeitos, mas eventualmente 
acrescentará a de lanches 
saudáveis;
• McDonald’s prometeu anun-
ciar apenas produtos que aten-
dam a determinados critérios 
nutricionais, da mesma forma 
que Kraft Foods, Kellogg’s e 
Unilever. 
• Pepsico baniu propaganda 
do Cap’n Crunch (o Cheetos 
escapou do corte) e também 
optou por ações focadas em 
alimentos saudáveis;
• Campbell substituirá a pro-
paganda da Chicken Noodle 
Soup por comerciais da versão 
com 25% a menos de sódio;

• General Mills deixará de 
focalizar o público infantil 
nas campanhas de produtos 
cujas porções contenham 
mais de 12 gramas de açúcar 
— o que inclui as marcas Trix 
(13 gramas), Chocolate Lucky 
Charms (14 gramas) e vários 
Fruit Gushers; personagens 
licenciados também serão 
usados apenas em alimentos 
saudáveis (o SpongeBob Squa-
repants será introduzido em 
vegetais congelados);
• Cadbury Adams ainda não 
decidiu se concentrará toda 
a propaganda do Bubblicious 
nas crianças maiores de 12 
anos ou se mostrará estilos de 
vida mais saudáveis em suas 
mensagens.

Indústria alimentícia revê propaganda infantil
Maiores anunciantes do setor divulgam medidas que podem levar ao corte de US$ 1 bilhão dos budgets dos EUA

Se as grandes empresas ali-
mentícias acharam que sua 
inédita concessão — mudar ou 
mesmo banir voluntariamen-
te cerca de US$ 1 bilhão em 
marketing de junk food dirigido a 
crianças — seria suficiente para 
aplacar os críticos, estavam en-
ganadas. Esses críticos querem 
mais — mais restrições a mais 
anunciantes.

Em meados deste mês, um 
grupo de grandes anunciantes da 
categoria divulgou seu compro-
misso com restrições voluntárias 
à propaganda infantil, incluindo 
Campbell Soup, General Mills, 
Kellogg’s, Kraft Foods, Coca-
Cola, Mars/Masterfoods, Her-

Compromissos assumidos 
pelas empresas do segmento

Trix (General Mills), Cap’n Crunch (PepsiCo), Chicken Noodle Soup (Campbell Soup), 
Bubblicious (Cadbury Adams): alimentos que terão comunicação restrita

shey Foods, Unilever e Cadbury 
Adams. Com isso, agora 10 entre 
as 11 empresas responsáveis por 
dois terços de todo o investi-
mento publicitário da categoria 
estão envolvidas na iniciativa, o 
que poderá implicar o desapare-
cimento de vários produtos po-
pulares da programação infantil 
da mídia (ver quadro).

No Brasil, medidas de restri-
ções à propaganda de alimentos 
infantis também estão na pauta. 
Em junho, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) divulgou sua proposta de 
mudanças nessa área para a 
veiculação de comunicação e as 
promoções voltadas ao público 
infanto-juvenil. A pretensão da 
Anvisa é aprovar, até o fim deste 
ano, um regulamento técnico 
que pode, dentre muitas outras 
exigências, proibir, das 21h às 
6h, a veiculação no rádio e na TV 
de propaganda de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, 
gorduras saturada e trans, e só-
dio, além de bebidas com baixo 
teor nutricional. As restrições 
devem mexer diretamente com 
o faturamento de diferentes 
setores, como refrigerantes, 
chocolates, balas, massas e bis-
coitos e sorvetes, cuja soma pode 
ultrapassar R$ 40 bilhões.

As mudanças estratégicas no 
mercado norte-americano foram 
apresentadas em 18 de julho, du-
rante um workshop sobre marke-
ting e obesidade infantil promovi-

do pela Federal Trade Commission 
(FTC) e o Department of Health 
and Human Services, sob iniciati-
va do Council of Better Business 
Bureaus e do National Advertising 
Review Council.

Não faltaram elogios. “Esta 
foi a primeira vez em que a maio-
ria dos anunciantes de alimentos 
infantis comprometeu-se pu-
blicamente a usar informações 
nutricionais nos produtos. É 
um programa muito forte e uma 
importante resposta voluntária 
às preocupações que têm sido 
levantadas”, disse C. Lee Peeler, 
presidente-CEO do National 
Advertising Review Council. 
Para Deborah Platt Majoras, 

chairwoman da FTC, a medida 
representa um “importante pas-
so à frente” na auto-regulação 
da indústria. “Isoladamente, 
as mudanças do marketing de 
alimentos não irão resolver o 
problema da obesidade infantil 
no país. Mas ajudarão a tornar 
a escolha natural de pais e 
filhos uma escolha saudável”, 
observou.

Ainda é pouco
Nem todos os participantes 

do workshop ficaram satisfeitos. 
“Essas iniciativas são elogiáveis, 
mas não se engane; é preciso 
que mais empresas se envol-
vam, comprometam-se a fazer 
mudanças mais significativas 
nos produtos, no marketing e 
nas mensagens de mídia”, disse 
Jon Leibowitz, da Federal Tra-
de Commission (FTC). Lydia 
Parnes, diretora do bureau de 
proteção ao consumidor da FTC, 
lembrou outros atores da indús-
tria e cobrou: “Eu me junto aos 
outros participantes do painel 
para perguntar: por que eles não 
estão aqui?” E Margo Wootan, 
diretora de práticas nutricionais 
do Center for Science in the 
Public Interest, apesar de louvar 
as medidas, disse que só ficará 
plenamente satisfeita quando 
outras companhias aderirem à 
iniciativa — entre elas Burger 
King, ConAgra, Nestlé e Chuck 
E. Cheese —, assim como as 
empresas de mídia.

Impacto
A pressão do evento, associa-

da à da FTC (que está intimando 
44 empresas a participar de uma 
pesquisa do Congresso sobre 
propaganda infantil), já surtiu 
alguns efeitos positivos. A Bur-
ger King e a Chuck E. Cheese 
disseram à Advertising Age que 
estavam revendo suas diretrizes 
de propaganda infantil. 

Do lado da mídia, manifesta-
ram-se a Nickelodeon (Viacom) 
e a Cartoon Network (Time War-
ner), as quais, segundo a TNS 
Media Intelligence, em 2006 re-
ceberam US$ 288 milhões dos 
Top 11 anunciantes da categoria 
(que também dedicaram US$ 27 

milhões à programação matinal 
de sábado das redes abertas). Um 
porta-voz da Nickelodeon decla-
rou que “o impacto financeiro dos 
cortes é virtualmente inexistente, 
dado que a maioria dos produtos 
(anunciados na rede) já obede-
ce aos critérios de saúde”.

Na verdade, sugeriram al-
guns participantes do evento, as 
mudanças anunciadas poderão 
ter um efeito contrário ao es-
perado: em vez de uma drástica 
redução do investimento pu-
blicitário, poderão estimular a 
inovação e levar ao lançamento 
de produtos mais saudáveis, com 
a conseqüente multiplicação 
de campanhas publicitárias. É 
o que a Kraft Foods pretende 
fazer, disse Lance Friedmann, 
vice-presidente global de saúde 
e bem-estar da empresa.

Resta saber se as mudan-
ças terão algum efeito real. Da 
forma como estão as coisas, o 
banimento radical de produtos é 
altamente improvável. Algumas 
companhias simplesmente tro-
carão a propaganda de junk food 
por algumas gramas a menos de 
açúcar. Sem contar que muitas 
sequer concordam sobre a qua-
lificação de “mídia infantil”.

Qualquer que seja o caso, afir-
mou Peeler, do National Adver-
tising Review Council, o bureau 
pretende monitorar de perto as 
empresas para assegurar que as 
promessas feitas neste mês sejam 
cumpridas no futuro.

Anúncio
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