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O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) defende o fim da publicidade de alimentos voltada 
para as crianças nos pontos-de-venda. A posição do Idec não é nova, mas veio à tona na 
última semana após o órgão pesquisar as características nutricionais das refeições servidas nas 
redes de fast-food McDonakTs, Bob's, Burger King, Habib's e Giraffas e constatar, por 
exemplo, que os lanches podem conter até 70% de quantidade de gordura saturada e sal 
recomendada para o uso diário. 
 
Para o Idec, a utilização de personagens do cinema ou de desenhos animados em materiais de 
divulgação nas lojas e a associação com brindes podem induzir a criança ao consumo, já que 
essa faixa etária não tem discernimento suficiente para distinguir a promoção da refeição. "A 
promoção é dirigida a uma faixa etária que não consegue discernir entre o alimento e o 
brinquedo. Para as crianças, uma coisa está associada à outra", fala Carlos Thadeu de Oliveira, 
supervisor de informação do Idec. 
 
Chan Wook Nin, presidente do Popai Brasil (associação de marketing no PDV), considera 
perigoso qualquer tipo de proibição à comunicação. "O caminho é a conscientização de que o 
consumo excessivo faz mal. Além disso, as crianças geralmente estão acompanhadas de seus 
pais. Ou seja, não são consumidores que tomam sozinhos suas decisões". 
 
Elza Tsumori, presidente da Ampro (Associação de Marketing Promocional), faz um repúdio à 
proibição da publicidade como um facilitador para resolver determinadas questões que, 
segundo ela, podem ser solucionadas por meio de regras dentro dos âmbitos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) e do próprio Conar 
(Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária). "A comunicação não é a porta de 
entrada e saída de tudo. Temos de trabalhar dentro de um contexto moderno, democrático, 
seguindo regras e leis. Mas o veto não é produtivo", reforça.  
 
Oliveira diz que a superexposição das crianças a essa forma de alimentação está relacionada 
ao desenvolvimento precoce de doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e 
obesidade. "Essa é uma questão de saúde pública. Não tem nada a ver com liberdade de 
expressão ou censura", diz ele. Outra preocupação do Idec é que os fast-foods tragam as 
informações nutricionais do alimento nas embalagens, material de PDV e cardápios. 
 
Projeto De Lei 
 
A Comissão de Defesa do Consumidor, aprovou no último dia 9 de julho o Projeto de Lei 
5921/01 que faz uma série de restrições à publicidade de produtos destinados a crianças. 
Entre eles, alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional. O texto aprovado proíbe qualquer tipo 
de publicidade e de comunicação mercadológica dirigida à criança. O projeto tramita em 
caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
                                   Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 11 ago. 2008. p. 29.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


