
Coca e Pepsi revêem anúncio para criança 
Juliana Welling 
 
No último dia 20. o Conselho Internacional de Associações de Bebidas (ICBA), órgão mundial 
que representa a indústria de bebidas não-alcoólicas, estabeleceu novo código de marketing 
para regular as publicidades direcionadas para crianças. Voluntariamente, a Coca-Cola e a 
Pepsi, duas das maiores marcas de refrigerantes do mundo, se comprometeram em não fazer 
mais publicidade para o público infantil, com idade até 12 anos, até o final de 2008. A ação 
integra a luta global contra a obesidade infantil. 
 
Estão inclusos na política do código de marketing do ICBA mídias como TV, rádio, impressos, 
internet, cinema e SMS. Como parte integrante desse novo código, o órgão também irá 
revisar, até o final de 2009, outras formas de marketing como promoções em pontos-de-
venda, ações em escolas e patrocínios. 
 
Por meio de comunicado, a Coca-Cola diz que possui há 50 anos uma política global de não 
fazer propaganda de refrigerantes em televisão com foco em crianças menores de 12 anos. 
Segundo o pronunciamento, a Coca-Cola está adotando o código para toda a sua linha de 
produtos, inclusive as dos segmentos de águas, sucos e lácteos, que não são contemplados 
pela ICBA. Até o fechamento desta edição, o propmark não obteve resposta da Pepsi. 
 
Segundo Emily Robinson, gerente de campanha do Consumers International (Cl), entidade 
mundial de defesa dos consumidores, o posicionamento das empresas é "muito bem-vindo", 
porém, não é suficiente. "As companhias falharam por não ter comprometimento com 
questões importantes como as defendidas em nosso código, que também contempla crianças 
com mais de 16 anos, além da não veiculação de propagandas de bebidas e comidas não-
saudáveis em TV até as 21h, e a não-utilização de celebridades como forma de divulgar esses 
produtos", disse Emily. 
 
A executiva afirmou que a Cl não crê que toda publicidade direcionada para criança deva ser 
banida. "Queremos apenas que haja restrição à propaganda de alimentos e bebidas com alto 
teor de gordura, açúcar e sal. Ao invés disso, as empresas têm a alternativa de promover os 
que são saudáveis", complementou. 
 
Para Carlos André Migliorini, coordenador de Comunicação e Pesquisa do Projeto Criança e 
Consumo, do Instituto Alana, deveria existir alguma regulamentação por parte do governo com 
a adoção de políticas públicas. "É ótimo que a Pepsi e a Coca-Cola se comprometam dessa 
maneira. Mas assim como ocorre atualmente com o cigarro, deve-se também ter uma 
regulamentação para esses alimentos. É uma questão de saúde pública", disse. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Unifesp, o número de crianças obesas 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 aumentou para 15,4% (meninas) e 18% (meninos). Em comparação com os índices 
dos Estados Unidos, entre 10% e 30% das crianças são obesas, com um aumento de 50% nos 
últimos 20 anos. 
 
Venda casada 
Na semana passada, o Projeto Criança e Consumo entregou ao Ministério Público Federal da 3ª 
Região, (que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul) a "Representação - 
Denúncia de Venda Casada, Publicidade Abusiva e Infração à Ordem Econômica". 
 
O documento denuncia a prática de venda casada dos lanches Trikids, do Bob's, e Bkids, do 
Burger King, acompanhados de brindes. A entidade considera a prática abusiva. Além disso, a 
representação aponta ilegalidades e abusos na comunicação das redes de fast-food nos 
pontos-de-venda. Com a ação, o Criança e Consumo espera que o Bob's e o Burger King 
assinem Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), como fez o McDonalds em 2006. 
 



Por meio de comunicado, o Burger King informou que a empresa tomará as medidas 
necessárias quando solicitada. O Bob's apenas informou que ainda não foi notificado. 
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