
Publicidade para crianças é questionada
por Maria Fernanda Malozzi

publicidade voltada ao públi-
co infantil, principalmente

a de alimentos, pode estar com
seus dias contados se depender
do grupo formado pelo Idec (Ins-
tituto de Defesa do Consumidor),
Instituto Alana, Nisan (Núcleo
Interdepartamental de Segurança
Alimentar e Nutricional da Uni-
fesp) e da Procuradoria de Justiça
do Estado de São Paulo, que se
reuniram na semana passada (26)
durante a II Jornada Propaganda
de Alimentos e Obesidade na In-
fância e Adolescência, realizada
na Unifesp.

O grupo afirmou que o aumen-
to da obesidade infantil no Brasil
está diretamente ligado à publici-
dade de alimentos.

"A publicidade não apenas
vende um produto como também
muda seus hábitos alimentares",
afirmou o promotor de Justiça
do Consumidor do Estado de São
Paulo, João Lopes Guimarães Jú-
nior.

Segundo José Augusto Taddei,
coordenador do Nisan, o número
de crianças obesas hoje no País
chega a ser quase o quádruplo do
que há 30 anos. Em 1975, 7,5%
(meninas) e 3,9% (meninos) eram
obesos e em 2003 o número au-
mentou para 15,4% (meninas) e
18% (meninos).

"Crianças obesas têm sua ex-
pectativa de vida reduzida, além
de terem uma probabilidade mui-
to grande de ter diabetes, proble-
mas circulatórios, respiratórios e
cardíacos", informou Taddei.

A pesquisa realizada pelo Ni-
san aponta que 44,5% da publi-
cidade televisiva voltada para as
crianças é sobre guloseimas e
22,49%, de cadeias de fast-food.
Desses filmes alimentícios, 57,8%
são sobre doces e 21,2%, sobre
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cereais, massas e pães. Outra pes-
quisa do departamento de pedia-
tria da Unifesp aponta que a cada
10 minutos de publicidade na TV,
um minuto é voltado para alimen-
tos não saudáveis para o público
infantil.

Dentro desses tipos de filmes
publicitários, Taddei citou três
exemplos. Um é dos biscoitos
Trakinas Trakmix, no qual as
crianças brincam de mágicos e
ficam com a cara dos persona-
gens que ilustram os biscoitos.
O problema, segundo Taddei, é
que além de iludir a criança com
a mágica, os biscoitos possuem
25% das calorias diárias recomen-
dadas a uma criança. Segundo a
Kraft Foods, fabricante do biscoi-
to, ela afirma que "não vislumbra-
mos qualquer conduta ou sequer
referência à conduta que possa
ser considerada inadequada. O
comercial, de caráter nitidamente
bem-humorado, tem ambiente fa-
miliar, com presença de adultos,
e segue a linha de irreverência e
o tom de brincadeira tradicionais
da comunicação da marca Traki-

nas .
Outro exemplo é o comercial

do Cereal Nescau, da Nestlé, no
qual garotos chutam bola por de-
baixo da mesa enquanto comem
o produto. "A propaganda mostra
que quem consumir o produto te-
rá superpoderes", explica Taddei.

Ele também aponta para a fa-
lha na denominação "cereal", pois
de acordo com o Ministério da
Saúde, só pode ser considerado

cereal um produto que tenha, no
mínimo, 3 gr de fibras para cada
10 gr do alimento. E o Cereal Nes-
cau possui 0,5 gr a cada 30 gr.

Em resposta, a Nestlé (fabri-
cante do Cereal Nescau) informa
que suas campanhas "não geram
expectativas irreais de populari-
dade ou de êxito; são muito claras
em distinguir o que é real e ima-
ginário; não diminuem a autori-
dade dos pais ou exibem cenas

Filme alerta os pais sobre a
relação da publicidade com
a obesidade infantil. Segun-
do Instituto Alana, toda
publicidade para crianças
é abusiva

de crianças na tentativa de per-
suadi-los a comprar determinado
produto; não criam a sensação de
urgência no consumo do produ-
to". A Nestlé também disse que
não faz publicidade direta para
crianças com menos de seis anos
e que "vem reduzindo gradativa-
mente os teores de açúcar, sódio e
gorduras de seu portfólio".

O último exemplo apresenta-
do por Taddei foi o comercial do
Mc Lanche Feliz, do Mc Donald's.
Para Taddei, as crianças são ludi-
briadas a comerem o lanche por
conta dos brinquedos que vêm
junto com o lanche. Outro pro-
blema é que o lanche possui duas
vezes mais sal do que o recomen-
dado para a ingestão diária. O Mc
Donalds informa que desde de
dezembro de 2006, os brinque-
dos do Mc Lanche Feliz podem

ser comprados separadamente do
lanche, além dos pais terem a op-
ção de montar o Mc Lanche Feliz
com cenouras cruas, água, água
de coco, salada de frutas e maçã
in natura. A rede afirma que "de-
senvolve em seus restaurantes o
conceito de vida saudável, com
o incentivo à prática de ativida-
des físicas e à conscientização da
importância de uma alimentação
balanceada".

A empresa também informa
que "segue um rígido Código de
Ética Publicitária, pelo qual se

-compromete a nunca utilizar lin-
guagem imperativa, não sugerir
consumo de produtos ao públi-
co infantil e a não anunciar em
programação de TV direcionada
a crianças menores de seis anos.
Também assume a obrigação de
não fazer propaganda em escolas
e não utilizar nenhuma forma de
merchandising".

Para alertar os pais sobre a
obesidade infantil e a publicida-
de, o Instituto Alana criou o filme
de 30 segundos "Obesidade" que •
pode ser visto nos sites do YouTu-
be e www.institutoalana.org.br.



. . . . Órgãos propõem benchmark da Suécia
Além de criticarem a comu-

nicação mercadológica de
alimentos voltados ao público
infantil, a Nisan, Idec, Instituto
Alana e a Procuradoria de Justi-
ça do Estado de São Paulo tam-

pem são a favor do Brasil seguir
o exemplo da Suécia e não ter
mais publicidade dirigida a es-
se target.

"A criança borra a fronteira
do que é ou não publicidade. Is-
so é preocupante, pois ela é um
alvo fácil para se iludir com os
comerciais", diz Clóvis de Bar-

ros Filho, professor da pós-gra-
duação da ESPM.

Para Carlos André Miglio-
rini, coordenador de pesquisa
do Instituto Alana, "qualquer
publicidade dirigida à criança
é abusiva" e cita os artigos 36
e 37 do Código de Defesa ao
Consumidor que tratam sobre
o fácil reconhecimento de uma
publicidade e de sua proibição
em ser enganosa ou abusiva.
Migliorini ainda informa que
o mercado de publicidade para
crianças movimenta Rs 209,7
milhões ao ano.

A atuação do Conar (Conse-
lho de Auto-Regulamentação
Publicitária) perante a fiscaliza-

ção de publicidade de alimentos
para as crianças também foi al-
vo de críticas. "A existência do
Conar é saudável, mas quando
a relação se dá entre mercado
e consumidor, ele fica do lado
do mercado. Além disso, o Co-
nar interpreta como propagan-
da abusiva para criança aquela
que tem uma linguagem impe-
rativa. Mas toda propaganda
para criança é abusiva", afirma
Migliorini.

O Conar foi procurado pelo
propmark, mas não se pronun-
ciou.

Para Dalton Pastore, presi-
dente da Abap (Associação Bra-
sileira das Agências de Publici-

dade), "limitar o problema à pu-
blicidade é uma atitude leviana
e irresponsável. É quase fingir
que o problema não existe".

Já a Abia (Associação Brasi-
leira das Indústrias da Alimen-
tação) acredita que "a obesidade
deve ser combatida através de
três focos fundamentais: educa-
ção nutricional, atividade física
e dieta saudável e equilibrada.
Não existe alimento saudável
ou não. O que existe são dietas
adequadas ou não, ou seja, a
somatória equilibrada de cada
refeição, na qual poderá estar
presente também a gordura, o
açúcar e o sal", disse a associa-
ção.

Para o promotor de Justiça
Guimarães Júnior, "há uma re-
sistência das indústrias alimen-
tícias e do meio publicitário
quanto à restrição da publici-
dade para crianças" e, por isso,
algumas medidas plausíveis se-
riam o aumento da alíquota dos
produtos não-saudáveis, leis
específicas para publicidade
desses produtos (assim como as
leis atuais para cigarro e álcool)
e também ensinar nas escolas
como ter uma alimentação sau-
dável.

Outra alternativa apresen-
tada por Marcos Pó, assessor
técnico do Idec, é colocar selos
com as cores vermelho, amare-

lo e verde nas embalagens dos
alimentos para facilitar a iden-
tificação dos níveis de nutrien-
tes.

"Essa medida já existe no Rei-
no Unido e vem apresentando
sucesso porque os pais podem
convencer mais facilmente seus
filhos se um alimento é saudá-
vel ou não", explicou Pó.

Atualmente, tramita no Con-
gresso Nacional o Projeto de Lei
1637/07, do deputado Carlos Be-
zerra (PMDB-MT), que institui
regras para a publicidade de ali-
mentos com elevados teores de
açúcar, gordura saturada, gor-
dura trans, sódio e bebidas com
baixo valor nutricional. MFM
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