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Além do impacto que a proibição da publicidade dirigida às crianças pode causar ao mercado, 
caso o Projeto de Lei 5921/2001 seja aprovado, outra preocupação é a resolução que a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está elaborando e 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.  
 
“A propaganda impacta os hábitos de consumo. Além da resolução, temos ações preventivas 
para reduzir os números alarmantes de obesidade no País, como projetos educacionais nas 
escolas e universidades”, destacou Maria José Delgado Fagundes, gerente geral de 
monitoramento e fiscalização de propaganda da Anvisa. 
 
A executiva participou do painel “Regulamentação e Impacto dos produtos e comunicação 
focados no target infanto-juvenil”, durante a I Conferência Internacional de Marketing Infantil, 
realizada de 4 a 6 de novembro, em São Paulo. 
 
De acordo com Maria José, a Anvisa realizou em agosto audiência pública e que reuniu cerca 
de 300 contribuições. Desta forma, está em fase de elaboração o texto definitivo que deverá 
ser consolidado em breve. “Para cada dólar gasto pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 
para promover uma nutrição saudável, cerca de US$ 500 são gastos pela indústria de 
alimentos na promoção de alimentos processados”, enfatizou Maria José. 
 
A executiva apresentou, ainda, levantamento feito pela Universidade de Brasília em 2006 que 
diz que 77,2% das peças publicitárias de alimentos são direcionadas ao público infantil, sendo 
que as categorias mais anunciadas são, em primeiro lugar, a de fast-food, seguida dos doces e 
sorvetes; salgadinhos de pacote; bolos e biscoitos doces, e, por fim, refrigerantes e sucos 
artificiais. “A pirâmide alimentar está invertida. Os alimentos saudáveis são pouco anunciados 
e, normalmente, apenas direcionados às crianças da primeira infância”, afirmou Maria José. 
 
Segundo dados apresentados durante o evento, atualmente, existem no mundo 1,2 bilhão de 
pessoas que sofrem de obesidade. Nos EUA, o custo da doença equivale a US$ 118 bi por ano. 
O gasto com a doença já superou o que se desembolsa com o tabaco, que corresponde a US$ 
47 bi ao ano. 
 
TERCEIRIZAR? 
 
“Temos a Constituição Federal, o Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) e o 
CDC (Código de Defesa do Consumidor). Para que terceirizar o controle sob a propaganda para 
Brasília?”, questionou o publicitário Stalimir Vieira, assessor da presidência nacional da Abap 
(Associação Brasileira das Agências de Publicidade). 
 
Vieira também criticou a ausência na Conferência de representantes de entidades como ABA 
(Associação Brasileira dos Anunciantes), Conar e o Instituto Alana, principal organização de 
combate à publicidade para crianças. “Num debate como esse, as presenças desses 
representantes deveriam ser fundamentais”, disse Vieira. 
 
Segundo ele, o marketing e a publicidade são o espelho da sociedade. E afirmar que as 
crianças brasileiras são incapazes de discernimento não condiz com a realidade. “Inclusive, sob 
o estímulo constante da informação, as crianças desenvolveram maior poder de crítica e 
esperteza. Há a tentativa de superproteger crianças que já estão nos atropelando”, destacou 
Vieira.  
 
O publicitário citou, ainda, o sistema regulatório da publicidade para crianças na Suécia que, 
segundo ele, veta qualquer propaganda para esse público até os 12 anos de idade. “Em 
contrapartida, é o país com altos índices de suicídio e abuso sexual contra crianças. Nós vemos 
o consumo como verdadeira realização pessoal. Para que privar as crianças dessa realidade?”, 
enfatizou. 
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