
Entidades denunciam Kellogg’s e Nestlé 
 

 
 
 
A Pro Teste e o Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, protocolaram no último dia 6 
representação no Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Nestlé e a Kellogg's pela 
comunicação adotada por ambas na divulgação de cereais matinais para crianças. As 
entidades acusam as empresas de publicidade abusiva dirigida ' ao público infantil e venda 
casada (quando o produto é acompanhado de um brinde), além de utilizar linguagem infantil 
nas embalagens. 
 
O documento pede a abertura de procedimento investigativo e a proibição das ações de 
comunicação. 
 
"Observa-se, tanto nas publicidades como nas embalagens dos produtos, a utilização de 
recursos que chamam a atenção de crianças e despertam nelas o desejo de consumir", 
explicou Isabella Henriques, coordenadora geral do Projeto Criança e Consumo do Instituto 
Alana. 
 
De acordo com Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Pro Teste, a entidade e o 
Projeto Criança e Consumo defendem que os produtos destinados ao público infantil sejam 
regulamentados de forma rigorosa "a fim de evitar danos à saúde, que muitas vezes acabam 
aparecendo com o passar dos anos", avaliou Dolci. 
 



Em comunicado, a Nestlé afirma que adota mundialmente diretrizes para a comunicação com 
o consumidor, as quais, seguramente, estão entre as mais rigorosas da indústria de 
alimentos no mundo. "Essas diretrizes formam os Princípios Nestlé de Comunicação com o 
Consumidor, que dedicam especial atenção à publicidade dirigida às crianças", afirmou a 
empresa. 
 
Também por meio de comunicado, a Kellogg's disse que não se utiliza de publicidade 
enganosa ou abusiva dirigida ao público infantil. "A empresa não se aproveita da deficiência 
de julgamento e experiência da criança para a aquisição ou divulgação dos seus produtos". 
 
De acordo com a Kellogg's, a companhia tem como premissa estimular a prática de atividades 
físicas e convívio social. "Nosso código interno de publicidade, além de proibir os pontos 
anteriormente mencionados, também nos impede de criar campanhas publicitárias para 
menores de seis anos. A partir de 2009, também não nos será autorizado desenvolver ações 
de publicidade para crianças menores de 12 anos daqueles produtos que não cumprirem com 
os nossos novos padrões nutricionais". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 4.   


