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novaS/B contra obesidade
Proposta da agência é incentivar propaganda educativa

Alinhada ao conceito "Idéias que
movem pessoas", a novaS/B está
empenhada em posicionar-se co-
mo a principal agência brasileira
a fomentar ações chamadas de
CIP - Comunicação de Interesse
Público. A proposta é incentivar
a realização de propaganda edu-
cativa, desvinculada de órgãos
públicos, cujos benefícios para
a sociedade sejam tão perceptí-
veis quanto os ganhos para as
marcas.

Foi partindo desse princípio
que a agência criou por conta
própria, sem patrocínio, campa-
nha contra obesidade infantil.
"O objetivo é alertar os pais sobre
os graves problemas que a má
alimentação pode causar à saúde
das crianças", ressaltou Valmir
Leite, vp de criação da novaS/B,
para quem a obesidade infantil já
é um dos mais sérios problemas
de saúde pública do Brasil, sendo
classificada como epidemia em
alguns países.

Segundo o publicitário, o Brasil
já conta com 6 milhões de crian-
ças obesas e vem registrando índi-
ces de crescimento superiores aos
observados nos Estados Unidos,
país que vem tratando a doença
com mais seriedade. Nos últimos
oito anos, o número de crianças
obesas no Brasil cresceu perto
de 270%, segundo estudos da
Sociedade Brasileira de Pediatria,
utilizado pela novaS/B para criar
a campanha. Além disso, com-
plementou Leite, é surpreendente
o número de crianças que hoje
são submetidas à operação de
estômago porque não cultivaram
hábitos alimentares saudáveis e,
dessa forma, passam a ter mais
probabilidade de desenvolverem
doenças cardiovasculares, diabe-
tes, depressão e dificuldade no
convívio social.

De acordo com o vp de criação
da novaS/B, no mercado norte-

americano cerca de 30% da verba
de publicidade é direcionada para
Comunicação de Interesse Públi-
co. "Os anunciantes perceberam
que essa é uma forma eficiente
de estabelecer vínculos duradou-

ros com o seu público, que não
quer ser visto apenas como um
comprador, mas também como
cidadão", afirmou. Ele disse que
não há informações sobre quanto
do volume investido na propa-

Anvisa discute
regulamentação

Desde o ano passado, a An-
visa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) discute
com representantes do mer-
cado publicitário, da indús-
tria alimentícia e sociedade
civil uma nova regulamen-
tação sobre a publicidade de
alimentos, principalmente a
destinada ao público infantil.
O órgão decidiu este mês pror-
rogar o prazo de recebimento
de sugestões à proposta até
1° de abril. O prazo anterior
expirou no último dia 11.

Segundo a Anvisa, a prorro-
gação se fez necessária porque
o período da consulta pública

coincidiu com a época de fé-
rias. Na sua justificativa, a en-
tidade explica que o objetivo
principal da proposta é conter
o avanço dás doenças crôni-
cas não transmissíveis, como
diabetes, obesidade e infarto,
em especial no público infan-
til. Segundo dados do SIM
(Sistema de Informação sobre
Mortalidade), do Ministério
da Saúde, perto de 50% das
mortes no Brasil são causadas
por alguma dessas doenças.
Estão sendo analisados princi-
palmente alimentos ricos em
sal, gordura, açúcares, refrige-
rantes e refrescos artificiais.

gandà brasileira é direcionado
para ações de interesse público.
No Brasil, a nova/SB foi respon-
sável pela criação do programa de
consumo responsável de bebida
alcoólica da Ambev, dona das
marcas de cerveja Brahma, An-
tarctica e Skol.

A campanha, cuja veiculação es-
tava programada para começar no
último domingo (4), é composta
por mídia impressa e mobiliário
urbano. Está prevista também a
produção de um filme para TV.
Leite ressaltou que o movimento
contra obesidade ainda não está
atrelado a nenhum anunciante,
mas espera que a agência consiga,
em breve, a adesão de parceiros.
"A intenção é fazer com que essa
discussão seja ampliada e a briga
comprada pelo maior número de
empresas", pontuou.

A linha de comunicação criati-
va da campanha contra a obesi-
dade infantil contou ainda com
as informações de uma pesquisa
realizada pela empresa CPM Re-
search, que avaliou o impacto
das peças publicitárias e a rele-
vância do tema. Também foram
formados, grupos de pais que
opinaram sobre as peças publi-
citárias. No final, a campanha
aprovada mostra rostos de crian-
ças cobertos com frases como
"Obesidade infantil hoje. Coles-
terol amanhã" ou "Uns quilos a
mais hoje. Uns anos a menos no
futuro".

O tom adotado na comunica-
ção, explicou Leite, deu aos pais
a dimensão exata dos prejuízos
causados pela falta de cuidado
na alimentação das crianças. A
criação da campanha é assinada
por Maneco Pires, Sérgio Barros,
Eder Oliveira, Rogério Corrêa e
Valmir Leite, sendo este último
também responsável pela dire-
ção criativa.
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