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Em um cenário de freqüentes 
pressões externas, são cada vez 
mais latentes os esforços de mar-
cas voltadas para a alimentação 
infantil a fim de estimular um 
estilo de vida mais saudável. A 
maioria das empresas garante 
que essa postura sempre existiu 
ou já existia há algum tempo. 
Mas o fato é que, neste momen-
to, ela soa como uma resposta ao 
acirramento em torno das ques-
tões ligadas à publicidade para as 
crianças no Brasil e à qualidade 
dos produtos dirigidos a elas. 

Nesta quarta-feira, 1o de abril, 
a Kellogg’s estréia na mídia uma 
campanha que segue a linha e 
lança seu novo slogan: “Vivemos 
para nutrir você”. A assinatura, 
que substitui “Transformando a 
nutrição em muito sabor”, não 
é mundial, mas já vem sendo 
utilizada em países da América 
Latina, como o México. 

Entre as peças de destaque 
da nova campanha está a adap-
tação do filme “Antes”, criado 
pela Leo Burnett Chicago há 
um ano e adaptado pela uni-
dade da agência no Brasil. O 
comercial incentiva a prática 
de esportes entre a garotada, 
sugerindo o consumo de cereais 
como uma das fontes de ener-
gia para quem faz exercícios. 
Nas imagens, os sucrilhos são 
sempre acompanhados de uma 
taça de suco ou de uma fruta 
fresca. Os fãs do tigre Tony, 
mascote da marca desde 1950, 
porém, podem ficar tranqüilos. 
Ele encerra o filme com a sua 
tradicional frase: É demais!

Em outubro, a companhia 
também começou a introduzir 
na parte frontal das embalagens 
brasileiras os Guias Nutricionais, 
que trazem informações sobre 
a composição dos produtos. A 
medida ganhou forma na Europa 
em 2006 e a intenção é que, até o 
fim deste semestre, todos os pro-
dutos disponíveis nas gôndolas 
dos supermercados brasileiros 
sigam esse padrão.

Para  complementar,  a 
Kellogg’s destaca em todas as 
suas embalagens a mensagem 
“Tabela nutricional. Compare e 
faça uma escolha consciente”. 
Em comunicado, o departamento 
de marketing da empresa explica 
que apoiar hábitos saudáveis 
sempre foi uma de suas premis-
sas. “Todas as ações refletem a 
preocupação da companhia, não 
só com o estímulo a um estilo de 
vida saudável, mas também com 
uma publicidade transparente e 
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responsável, com um histórico 
que vai além do contexto atual 
sobre as restrições de publicida-
de infantil.”

A discussão em torno da 
publicidade infantil, porém, já 
mobiliza até agências preocu-
padas em estipular parâmetros 
claros para a atuação na área. A 
Giovanni+DraftFCB — que aten-
de marcas como 
Trakinas (Kraft), 
Chamyto, Ninho So-
leil (Nestlé) e Dis-
ney — realizará em 
maio um fórum para 
clientes, abordando 
exatamente o tema 
da regulamentação 
da propaganda in-
fantil. Participarão 
do evento Helena 
Zoia, advogada es-
pecialista no assunto, e o diretor 
executivo do Conselho Nacional 
de Auto-Regulamentação Publi-
citária (Conar), Edney Narchi.

Filosofia antiga
Um case de empresa que 

modificou a sua comunicação e 
os seus produtos em função dos 
questionamentos da sociedade 
e se adiantou ao debate que 
agora impera no Brasil é o do 
McDonald’s. “Esse movimen-
to começou em 2004, quando 
identificamos o endurecimento 
em relação à publicidade para 
a criança lá fora e percebemos 
que havia uma oportunidade de 
abrir uma caixa de diálogo com 
o consumidor”, conta Eduardo 
Simon, diretor de atendimento 
da Taterka, agência que atende 
a rede de fast-food na América 
Latina. “Como já havíamos nos 
adiantado, não precisamos fazer 
uma mudança reativa agora.”

Além de seguir as regras 
do Conar, a empresa criou 
o seu próprio guia de auto-
regulamentação. Entre outras 
medidas, hoje o McDonald’s não 
anuncia em programas voltados 
para crianças menores de seis 
anos e usa o personagem Ronald 

como porta-voz de 
hábitos de consu-
mo mais saudáveis. 
Nos comerciais do 
McLanche Feliz, o 
trio hambúrguer, ba-
tata frita e refrige-
rante não aparece. 
Os brindes dados 
a quem compra o 
lanche também são 
comercializados se-
paradamente,  de 

acordo com um termo assinado 
com o Ministério Público Fe-
deral. Recentemente, foi divul-
gado que o MP queria que os 
brinquedinhos fossem banidos 
de vez das redes de lanchonetes 
(do McDonald’s e de outras), 
mas Simon diz que até hoje a 
empresa não foi notificada.

O cardápio da lanchonete 

também foi modificado: ganhou 
cenouras, frutas e achocola-
tados. Segundo o diretor de 
atendimento da Taterka, essas 
medidas garantem que a rede, 
nas pesquisas realizadas com 
os consumidores, não apareça 
mais tão identificada ao proble-
ma da obesidade. 

Mais ou menos na mesma 
época que o McDonald’s, a 
Kraft também adotou a auto-
regulamentação. A empresa já 
não anunciava para menores 
de seis anos e, a partir de 2005, 
impôs limitações à comunicação 
direcionada às crianças entre 
seis e 12 anos. Seguindo esses 
critérios, a marca Trakinas dei-
xou de ser anunciada para esse 
público em 2005 e só voltou em 

Em consonância com a 
preocupação dos pais de ofe-
recer uma alimentação mais 
saudável a seus filhos, a Uni-
lever lança uma versão da 
bebida à base de soja AdeS 
para as crianças. “O Brasil é 
o primeiro País a ter o AdeS 
Nutrikids”, conta Daniela 
Cachich,  gerente de marke-
ting da marca. A companhia 
investiu R$ 25 milhões no 
lançamento do produto, que 
teve cerca de um ano e meio 

Nutrikids chega às lojas

julho de 2008, depois de passar 
por reformulação que incluiu 
a redução da gordura trans do 
biscoito. O conteúdo da comu-
nicação também foi alterado. 
“Seguimos critérios rígidos. 
Nunca sugerimos ou incitamos 
o consumo exagerado do produ-
to, por exemplo”, conta Fabio 
Acerbi, diretor de assuntos 
corporativos da Kraft.

A marca também intensifi-
cou sua comunicação com os 
pais e lançou, em dezembro 
do ano passado, o site www.
maecomfilhos.com.br, com con-
teúdo produzido pela Editora 
Abril. Mesmo empresas que não 
trabalham com alimentação, 
mas se dirigem ao público infan-
til, procuram se aproximar dos 
adultos. Um exemplo recente 
é o da marca de brinquedos 
Hot Wheels: ela customizou 
um carro para participar da 
competição de Stock Car que 
começou no domingo.

O consenso entre execu-
tivos do mercado anunciante 
é de que agir em prol de uma 
comunicação consciente não 
é algo que apenas as ONGs 
almejam, mas também, e prin-
cipalmente, eles próprios. “Se 
você tem produtos de quali-
dade e canais para falar com o 
público, por que não trabalhar 
junto em busca de uma publi-
cidade que ajude na tão difícil 
tarefa de educar?”, questiona 
Acerbi. “Sou a favor da auto-
regulamentação. A proibição 
é danosa. Seria uma pena, não 
só para a publicidade, mas do 
ponto de vista da liberdade de 
expressão”, conclui Simon. 

(Colaborou Gabriel Navarro)

de maturação até ser apresenta-
do ao mercado. São duas linhas: 
frutas (nos sabores laranja e 
uva) e saborizadas (morango e 
chocolate). 

A campanha de divulgação 
foi criada pela Ogilvy & Mather 
e estréia no dia 10 de abril com 

a assinatura “AdeS Nutri-
kids, seu filho com tudo”. 
“O público-alvo é a mãe”, 
frisa Daniela. Há peças para 
TV, mídia impressa, internet 
e PDVs, além de ações de 
degustação. Com o objetivo 
de difundir os benefícios do 
ferro, do cálcio, das vitaminas 
A, C, E e do Zinco, presentes 
no produto, o filme mostra 
uma situação inusitada de 
mães do mundo animal com 
seus filhotes e faz um para-
lelo com as mães humanas. 
A idéia é mostrar que todas 
se preocupam em proteger 
seus filhos. Na embalagem do 
produto há ainda o selo Minha 
Escolha, uma certificação de 
que ele cumpre os critérios 
de nutrição estabelecidos 
pela Fundação Internacional 
Choices — a qual constitui 
valores limites para gorduras 
saturadas, gorduras trans, 
açúcar e sal (sódio). 

Daniela: público-alvo da 
campanha passa a ser a mãe

Sucrilhos em companhia de sucos e frutas nas campanhas

McDonald’s criou guia com regras próprias

Fabio Acerbi: critérios rígidos
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