
Anvisa elabora regras 
Suellen Vallini 
 
 

 
 
Preocupada com os possíveis efeitos nocivos da publicidade de alimentos e bebidas 
direcionada ao público infantil e atenta ao intenso debate que a sociedade organizada vem 
promovendo de forma cada vez mais intensa em torno do assunto, a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) deve regulamentar, no próximo semestre, normas para o 
setor. A proposta em estudo abrange a propaganda de alimentos ricos em gorduras, açúcar e 
sódio que é direcionada às crianas. 
 
Segundo Ana Paula Dutra Massera, chefe da unidade de monitoramento e fiscalização de 
propaganda e publicidade da Anvisa, a previsão é de que seja feita uma audiência pública e, 
depois disso, sejam publicadas as novas regras. 
 
A agência está analisando mais de 250 sugestões recebidas durante os 140 dias em que a 
norma foi submetida à consulta pública (nº 71/06), em 2006. O setor regulado foi 
responsável por 32% das contribuições e a sociedade organizada por 25%. Houve também a 
participação de pessoas físicas (29%) e de instituições de combate ao câncer (14%). 
 
DEBATE 
 
A próxima etapa de discussão aberta à participação da sociedade será a realização de 
audiência pública, ainda sem data definida. Depois a proposta será submetida à validação 
final da diretoria colegiada da Anvisa, para posterior publicação e entrada em vigor. 
 
Entre as medidas estão a proibição da propaganda em escolas e materiais escolares e do uso 
de personagens conhecidos do universo infantil na publicidade. Também está sendo avaliada 
a veiculação de frases de advertência, alertando sobre os riscos envolvidos no consumo dos 
produtos. 
 
Extremamente radical e defensor da proibição total de propaganda voltada ao público infantil, 
o Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, apoia a Anvisa e inclusive enviou 
documento expondo seus pontos na consulta pública realizada pela agência. 
 



"Apoiamos essa proposta de regulamentação porque acreditamos que é fundamental para a 
proteção da criança nas relações de consumo. A publicidade, quando se dirige à criança, é 
eminentemente abusiva. Quando trata de alimentos é mais perigoso ainda, porque muitos 
são ricos em sal, gordura e açúcar. O hábito formado por meio dessa comunicação 
mercadológica faz com que a criança se sinta seduzida pelo produto, torna a relação muito 
mais com o brinquedo que a marca oferece do que com a alimentação. É fundamental que a 
Anvisa se posicione e regulamente a prática", afirmou Tamara Amoroso Gonçalves, advogada 
do Projeto Criança e Consumo. 
 
POLÊMICA 
 
A regulamentação não é bem aceita pelo mercado publicitário por motivos mercadológicos 
que precisam ser muito bem avaliados também. 
 
Para a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), regulamentar a publicidade de alimentos 
e bebidas destinados às crianças no Brasil pode engessar a criatividade dos publicitários. A 
organização ainda se mostra contra qualquer tipo de regulamentação oficial, que não as 
previstas na Constituição, e favorável com a continuação da autorregulação. 
 
Rafael Sampaio, vice-presidente da ABA, admite que de fato ocorre uma associação entre a 
publicidade e a obesidade infantil, mas defende que a relação entre ambas não é significativa. 
"Se a gente pensar num conjunto de fatores que contribua para a obesidade infantil, a 
propaganda talvez seja, numa escala de relevância, uma das menos importantes", afirmou. 
 
Neste aspecto, o Projeto Criança e Consumo reconhece que a publicidade não é a única 
culpada pelos problemas. "Os pais têm um papel fundamental na educação alimentar dos 
filhos, mas a publicidade faz uma concorrência desleal com o discurso dos pais, a criança fica 
muito tempo na frente da TV, que é outro problema social. O mercado faz comunicações 
específicas, muito bem preparadas e reforçadas constantemente. Mas claro que sabemos que 
esse é apenas um dos fatores do problema. Acreditamos sim que projetos de educação, 
saúde pública e incentivo à prática de esportes também devem ser feitos em conjunto", 
concluiu Tamara. 
 
Segundo Dalton Pastore, presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade) a publicidade "é uma ferramenta importante e poderosa demais para não ser 
controlada", no entanto, o executivo adverte: "a comunicação é muito importante para o 
futuro de uma nação e qualquer restrição não deve ser discutida em um ambiente restrito. 
Toda e qualquer restrição tem quer ser discutida no Congresso Nacional". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 mar. 2009, p. 7.   


