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Está em curso mais uma investida restritiva às atividades promocionais e publicitárias. A 
senadora Marisa Serrano, por intermédio do PL 150/09, propõe a restrição de ações 
promocionais para a indústria alimentícia. O Projeto de Lei traz no seu Art. 23-C as seguintes 
propostas: A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhantes cujo objeto seja a 
divulgação ou promoção de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura 
saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional deverão observar 
as seguintes determinações: 
 
I – somente poderão ser veiculadas em rádio ou televisão entre vinte e uma e seis horas; II – 
serão acompanhadas de mensagens de advertência sobre os riscos associados ao consumo 
excessivo desses alimentos; III – não poderão sugerir, por meio do uso de expressões ou de 
qualquer outra forma, que o alimento é saudável ou benéfico para a saúde; IV – não poderão 
ser direcionadas às crianças e aos adolescentes, seja mediante a utilização de imagens ou 
personagens associados a esses públicos-alvo, seja por meio de sua vinculação a brindes, 
brinquedos, filmes, jogos eletrônicos ou por outros meios a eles dirigidos; V – não poderão ser 
veiculadas em instituições de ensino e em entidades públicas ou privadas destinadas a 
fornecer cuidados às crianças; VI – não poderão ser veiculadas em materiais educativos ou 
lúdicos. Entendemos os motivos que levaram a nobre senadora a se preocupar com tal projeto 
de lei. 
 
De fato, é preciso atenção à qualidade da alimentação de crianças. O problema é considerar 
que o cerceamento à liberdade de comunicar e promover produtos é a solução para todos os 
males. Que tal educar as crianças, ao invés de impedi-las de tomar conhecimento da 
existência de produtos não enquadrados dentro de rigorosas avaliações nutricionais? Será que 
é melhor “esconder” guloseimas das crianças do que orientá-las quanto a um consumo 
comedido? 
 
A Ampro se fez representar em audiência em Brasília, na semana passada, para colocar seu 
ponto de vista, totalmente fundamentado na educação e autorregulamentação, conforme 
tendência internacional. Não é de hoje que acompanhamos interferências legais relacionadas à 
prática de atividades de marketing. 
 
No marketing promocional, existe a Lei 5768, que foi criada especificamente para regular a 
distribuição de prêmios “a título de propaganda”. O objetivo da lei era nobre: evitar os sorteios 
de cartas marcadas, garantir lisura aos processos promocionais e apurações, além da certeza 
de que a empresa promotora da atividade tivesse saúde financeira para bancar os prêmios 
prometidos (quem não se lembra das rifas e sorteios de quermesse, por exemplo?).  
 
Desde a sua promulgação, em dezembro de 1971 até hoje, a lei foi objeto de novas 
regulamentações, mas preserva seu princípio básico que é proteger o consumidor participante 
de operações promocionais que prometem a chance de ganhar prêmios. De lá para cá, foram 
feitas diversas formulações e gestões junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores na tentativa 
de flexibilizá-la e adequá-la aos novos tempos. 
 
Pela complexidade de interpretação, foram surgindo especialistas, que vem ajudando as 
empresas interessadas na aplicação dessa importante ferramenta a agir estritamente dentro 
da lei, mas numa forma que atenda as características. Será que teremos a necessidade de 
novos especialistas a cuidar agora das restrições ao marketing de alimentos? Será que vamos 
ver nascer aquelas famigeradas inserções de textos ilegíveis ao fim da exibição de comerciais 
(como os de automóveis, por exemplo)? 
 
Vamos limitar processos de comunicação somente aos adultos? Ao invés de tentar resolver 
desvios por intermédio de projetos de lei, julgamos muito mais apropriado cuidar da educação 
e da autorregulamentação. Ao invés de limitar, burocratizar, que tal contar com o julgamento 
cada vez mais criterioso do soberano consumidor? E, se for preciso uma ingerência externa, 



instituições representativas do mercado, como a Ampro, estarão prontas a agir em nome do 
bom senso e da ética. Obrigado, não precisamos de mais restrições legais. 
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