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O ldec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e o Projeto Criança e Consumo, do 
Instituto Alana, divulgaram no último dia 9 pesquisa realizada com 18 alimentos infantis de 
12 empresas multinacionais Burger King, Cadbury Adams, Coca-Cola, Danone, Ferrero, 
Kellogg's, Kraft Foods, Mars, McDonald’s, Nestlé, Pepsico e Unilever - que assumiram acordos 
sobre publicidade e marketing para crianças na União Européia, nos Estados Unidos e com a 
Organização Mundial da Saúde. O estudo monitorou campanhas de alimentos e bebidas entre 
janeiro e fevereiro deste ano exibidas pelo SBT, Globo, Discovery Kids e Cartoon Networks. 
 
Concluiu-se que, das empresas pesquisadas, apenas Mars e Unilever não apresentaram 
publicidade e não descumpriram a autoregulamentação. Porém, as 12 empresas 
descumpriram as propostas apresentadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) em documento de Consulta Pública 71/2006, que aponta o que é uma alimentação 
saudável. 
 
De acordo com Tamara Amoroso Gonçalves, advogada do Projeto Criança e Consumo, as 
empresas adotam posturas no Brasil diferentes das adotadas nos demais países. "Na maior 
parte das empresas os valores nutricionais definidos no exterior são diferentes daqui. Lá, elas 
reconhecem que a publicidade influi na obesidade infantil, diferentemente daqui, onde elas 
levantam a bandeira da liberdade de comunicação. Portanto, existe um discurso duplo", 
observou. 
 
Segundo Fábio Acerb, diretor de assuntos corporativos da Kraft Foods, não há um discurso 
duplo. "As mesmas regras aplicadas lá fora aplicamos aqui. Nós apenas anunciamos para 
crianças de 6 a 12 anos produtos que atendam a um critério nutricional. Nunca usamos 
palavras impositivas para que as crianças forcem os pais a comprarem alguma coisa. 
Especificamente sobre Trakinas Power [citado no estudo], esse produto não é anunciado para 
nenhum público", argumentou. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
O Burger King informou que avaliará as recomendações referentes ao Bkids (citado na 
pesquisa). A Cadbury do Brasil disse que a publicidade do Bubbaloo Bola de Cristal cumpre 
com as normas estabelecidas pelo Conar. Já a Nestlé esclareceu que não vai mais anunciar 



em programas que atinjam menores de seis anos. A Coca-Cola comunicou que as marcas da 
filial brasileira já estão alinhadas com sua política global de marketing para crianças. E que a 
Kapo (citada na pesquisa) suspendeu em 2008 a campanha de TV e está descontinuando seu 
site, além de atender as normas exigidas pela Anvisa. 
 
A Kellogg's afirmou que desde o início deste ano os produtos comercializados no Brasil foram 
adaptados para que tivessem as quantidades de nutrientes estabelecidas globalmente. A 
empresa disse que não realiza publicidade para menores de seis anos. 
 
A PepsiCo informou que suas campanhas respeitam o Código de Defesa do Consumidor e o 
Conar. A empresa também é adepta da luta contra a obesidade infantil. O McDonald's disse 
que não utiliza linguagem imperativa, não sugere O' consumo de produtos ao público infantil 
e não anuncia em programas direcionados a crianças menores de seis anos. A empresa 
afirmou que permite a compra do brinquedo desvinculado da refeição McLanche Feliz. 
 
A Danone ressaltou que segue uma comunicação global e tem como referência o Conar. O 
anunciante informou que o Danoninho contém a menor quantidade de açúcar dentre os 
produtos disponíveis no mercado. 
 
A Unilever declarou que segue a legislação vigente no País e que não faz publicidade de 
produtos para crianças. A Mars informou que possui uma rígida política de comunicação. Em 
relação aos personagens M&M'S, frisou que "falam diretamente ao público adulto". E a 
Ferrero do Brasil disse que não tem tratamento e políticas distintas entre consumidores 
nacionais e estrangeiros. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 mar. 2009, p. 7.   


