
Publicidade infantil
Restrição atingirá

supermercados
Por Fernando Salles

Anvisa quer limitar a exposição do público
infantil à propaganda de alimentos e bebidas. A

proposta pode alterar as formas de divulgação
de produtos importantes. Veja o que muda.

cerco está fechando. A Anvi-

sa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) quer im-

pedir que as crianças sejam

influenciadas por anúncios

de alimentos e bebidas pou-
co saudáveis. Ela instituiu

em 2005 um grupo de trabalho para regulamentar a

propaganda de alimentos, já que cresce no Brasil o
número de pessoas obesas e com doenças como hi-

pertensão e diabetes, as chamadas DCNTs (Doenças
Crônicas Não Transmissíveis). Levantamento do Mi-

nistério da Saúde indica que 200 mil mortes poderiam
ser evitadas todos os anos se a população tivesse aces-

so a uma alimentação mais saudável.

A proposta da Anvisa, aberta à consulta pública

em julho de 2006, envolve a regulamentação de oferta,
propaganda, publicidade e outras práticas de divulga-

ção de alimentos e bebidas que podem causar danos à

saúde. A última audiência pública aconteceu em 20 de

agosto deste ano, e a agência tem a expectativa de ver





difícil desenvolver junto ao pú-
blico um lançamento sem grande
exposição em mídia e ações de
PDV, como degustações. Para os
itens já disponíveis no mercado,
não acredito que haja grandes
mudanças no comportamento do
consumidor", avalia.

ATITUDE DA INDÚSTRIA
Tendência é se adaptar às novas regras

As empresas, porém, tendem a
adaptar produtos e formas de di-
vulgação às novas regras, avalia
a professora Cláudia Acevedo.
Exemplo disso é a Kraft Foods,
uma das companhias que assina-
ram um compromisso público de
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autorregulamentação da publici-
dade de alimentos e bebidas para
crianças. A fabricante aplica es-
pontaneamente desde 2005 medi-
das com esse intuito. Uma de suas
principais marcas, a Trakinas,
de biscoitos recheados, chegou a
sofrer mudanças de formulação.
"Alteramos o perfil nutricional,
reduzindo o tipo de gordura usa-
da. Chegamos ao mínimo possível
de gordura trans", comenta Karla
Brandão, gerente de relações go-
vernamentais da empresa.

A Kraft também já treina sua
equipe de promotoras a não en-
tregar diretamente às crianças
produtos que fazem parte de de-
gustação. "É preciso a autorização

de um adulto, já que não sabemos
se a criança possui alguma restri-
ção alimentar", afirma.

Karla confirma que o público
está mais interessado em saber o
que compra e acredita que a edu-
cação é a melhor maneira de in-
centivar bons hábitos alimentares.
Entre os projetos da Kraft nesse
sentido está a ação "Uma vida
gostosa", que levou informações
sobre educação alimentar e prá-
tica de exercícios físicos a 17 mil
alunos da rede pública.

BISCOITO

A Kraft reduziu a

gordura trans de

Trakinas.

Também treinou
promotoras para

não entregar
produtos direto

às crianças.
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