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Em agosto deste ano, o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) defendeu o fim da 
publicidade de alimentos voltada para as crianças nos pontos-de-venda. O posicionamento do 
instituto, que não é recente, veio à tona após o órgão pesquisar as características nutricionais 
das refeições servidas nas redes de fast-food McDonald’s, Bob’s, Burger King, Habib’s e 
Giraffas.  
 
O levantamento constatou, por exemplo, que os lanches podem conter até 70% da 
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. 
 
“Desde 2006 o Idec vem defendendo que a publicidade para crianças não deve ser restringida 
apenas em televisão ou revistas, mas inclusive nos PDVs, já que o apelo feito em embalagens 
através de brindes é grande”, explica Marcos Pó, gerente técnico do Idec. Segundo o 
executivo, o órgão vem mobilizando-se com entidades ligadas ao tema. No início deste ano, o 
Idec e o Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, enviaram uma carta ao Presidente 
Lula, ao Ministério da Saúde, à Anvisa, à Câmara e ao Senado pedindo regulamentação das 
propagandas de alimento voltadas para as crianças. “Mas ainda não há nenhum retorno”, diz 
Pó. 
 
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) também está elaborando uma resolução 
que pretende restringir a publicidade de alimentos com altos teores de açúcar, gorduras 
(saturada e trans) e sódio, além de bebidas com baixo teor nutricional. Segundo a Anvisa, 
está em fase de elaboração o texto definitivo, feito a partir dos resultados da consulta pública 
sobre o tema, realizada em 2006 e que reuniu 676 sugestões. O texto definitivo deverá ser 
consolidado em novembro e a previsão, de acordo com a Anvisa, é que as novas normas 
passem a valer em 2009.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 34.   
  
 


