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Na última terça-feira (25), executivos de algumas das maiores empresas produtoras de 
alimentos e bebidas do Brasil se reuniram para assinar um termo de compromisso para boas 
práticas da publicidade direcionado ao público infantil. O padrão já é seguido por algumas 
multinacionais que são signatárias de documentos semelhantes nos Estados Unidos e União 
Europeia.  
 
Com apoio da Abia (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação) e da ABA (Associação 
Brasileira de Anunciantes), 24 companhias aderiram ao termo público e espontâneo que prevê 
limitações na divulgação de produtos para menores de 12 anos. 
 
O compromisso será encaminhado ao Ministério da Saúde e autoridades dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Outras empresas podem aderir ao projeto, que deve fazer 
valer as regras até o final de 2009.  
 
A iniciativa é também mais uma tentativa de diálogo com a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) que está na fase final da elaboração do texto que vai regulamentar a 
publicidade de alimentos que contenham altos níveis de gordura trans, gordura saturada, sódio 
e açúcar. 
 
“Esse acordo mostra que estamos buscando a melhor maneira de proceder. Não precisamos 
que ninguém nos diga isso. Já temos um acordo para eliminar a gordura trans de todos os 
produtos até 2010. As indústrias estão se adequando a uma nova realidade”, afirmou 
Edmundo Klotz, presidente da Abia. 
 
O termo contém um padrão mínimo que deve ser seguido por todas as participantes. No 
entanto, cada uma deve elaborar um documento próprio, com as políticas particulares a serem 
adotadas, e divulgar até 31 de dezembro. 
 
Claudia Pagnano, diretora geral do negócio Perdigão, disse que a empresa já está preparando 
seu código interno para usar o mix de marketing da maneira mais responsável possível. 
“Vamos fazer publicidade com caráter educativo. Não acredito que esse compromisso provoque 
grande impacto nas vendas. Quanto mais responsáveis formos, maiores resultados teremos”, 
afirmou a executiva.  
 
A Unilever, que já faz parte de um acordo internacional semelhante, incentiva o diálogo para 
evitar medidas restritivas. “Em um processo democrático, a conversa precisa existir. A 
indústria está mostrando que foca na educação e nesse sentido a comunicação é essencial. 
Restringindo a publicidade você vai restringir o acesso à informação. O que precisa ser coibido 
é a propaganda enganosa”, enfatizou o vice-presidente de assuntos corporativos da empresa, 
Luiz Carlos Dutra. 
 
Acordo 
 
As empresas se comprometeram  a limitar inserções em TV, rádio, mídia impressa ou internet 
que tenham 50% ou mais de audiência constituída por crianças menores de 12 anos. Nas 
escolas com estudantes abaixo dessa faixa etária também não farão qualquer tipo de 
promoção com caráter comercial, exceto quando acordado ou solicitado pela administração da 
instituição para propósitos educacionais ou esportivos. Quando possível, as marcas 
incentivarão, em seus materiais publicitários, práticas e hábitos saudáveis. 
 
As empresas que assinaram o termo são: AmBev, Batavo, Bob’s, Burger King, Cadbury, Coca-
Cola, Danone, Elegê, Ferrero, Garoto, General Mills, Grupo Bimbo, Grupo Schincariol, 
Kellogg’s, Kraft Foods, Mars, McDonald’s, Nestlé, Parmalat, PepsiCo – Alimentos, PepsiCo 
Bebidas, Perdigão, Sadia e Unilever. 
 
ANVISA 



Apesar dessa movimentação do setor, a Anvisa já realizou a última audiência pública antes de 
finalizar o texto que deve regulamentar a publicidade de alimentos com excesso de açúcar, 
gordura, gordura trans e sódio. 
 
Caso não haja alterações, a publicidade em TV dos alimentos com baixo teor nutricional deve 
ficar restrita ao período das 21h às 6h. As ações em mídia impressa deverão conter frases do 
tipo: “Este alimento possui elevada quantidade de gordura saturada. O consumo excessivo de 
gordura saturada aumenta o risco de desenvolver diabetes e doenças do coração”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 ago. 2009, p. 14.  


