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A composição nutricional de alimentos industrializados amplamente consumidos pela 
população brasileira, particularmente por crianças e adolescentes, foi recentemente estudada 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). A partir desses estudos, ficamos 
sabendo que alimentos como cereais matinais, biscoitos, bolos e salgadinhos, entre outros, 
apresentam conteúdo excessivo de açúcar, gorduras e sal. Um importante agravante é que a 
composição nutricional presente nas embalagens desses produtos nem sempre é fiel a seu 
conteúdo. 
 
Infelizmente, o conteúdo excessivo de açúcar, gorduras e sal não é a única característica 
nociva à saúde apresentada por alimentos industrializados prontos para consumo, categoria à 
qual pertencem cereais matinais, biscoitos, bolos e salgadinhos e, também, refrigerantes e 
barras de cereais, entre outros. 
 
Alimentos industrializados prontos para consumo (doravante “alimentos prontos”) tendem a 
apresentar alta densidade energética e escassez de fibras, características que aumentam o 
risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e mesmo de certos tipos de câncer.  
 
Cumpre notar que tanto o excesso de açúcar, gorduras e sal quanto a alta densidade 
energética e a falta de fibras são atributos intrínsecos dos “alimentos prontos”, na medida em 
que decorrem da natureza dos seus ingredientes (produtos altamente refinados, em particular 
açúcar e gordura vegetal). 
 
Versões light de alimentos prontos não são uma solução. Além de custarem mais ao 
consumidor, com frequência apenas mudam a natureza do problema. Por exemplo, o excesso 
de gordura é trocado por excesso de açúcar. Outras vezes, apresentam conteúdo de sódio ou 
de gordura inferior ao da versão original do produto, mas ainda assim excessivo. Há ainda 
variedades de alimentos prontos adicionadas de vitaminas e minerais, que não anulam os 
atributos não saudáveis desses alimentos. 
 
Tanto versões tradicionais quanto versões light de alimentos prontos não são perecíveis e não 
demandam preparação ou cozimento. Essas duas características justificam o termo fast-foods, 
usualmente empregado para denominá-los. Ocorre que a conveniência e a rapidez propiciadas 
por esses alimentos favorecem substituir refeições principais por lanches, comer fazendo 
outras coisas, comer sem fome etc., práticas que podem comprometer a capacidade de o 
organismo humano “reconhecer” a ingestão de calorias e regular o balanço de energia. 
 
Marketing 
 
Alimentos prontos são produtos únicos, ou melhor, que parecem únicos ao consumidor. Nesta 
medida, comportam o registro de marcas, essencial para viabilizar estratégias de marketing.  
 
Esta condição, aliada ao reduzido custo de matérias-primas e à possibilidade quase infinita de 
criação e recriação de novos produtos em escala global, explica por que os investimentos em 
marketing da indústria de alimentos estão concentrados nesse setor. A eficácia das modernas 
estratégias de marketing, por sua vez, ajudam a entender por que o consumo de alimentos 
prontos é, infelizmente, o que mais cresce no Brasil.  
 
A experiência internacional tem mostrado que informar a população sobre prejuízos à saúde 
decorrentes do consumo de alimentos não saudáveis é muito importante, mas não suficiente.  
 
Políticas fiscais que onerem o preço dos alimentos prontos e tornem mais acessíveis os 
alimentos frescos ou minimamente processados são essenciais. Da mesma forma, são 
imprescindíveis ações regulatórias que limitem a agressiva publicidade dos alimentos prontos, 
particularmente aquela dirigida a crianças, como a propaganda desses produtos em escolas e o 
uso de personagens do universo infantil. 



Neste sentido, cabe notar que, desde novembro de 2006, o Brasil dispõe de um excelente 
instrumento regulatório para limitar a publicidade de alimentos não saudáveis. Entretanto, 
embora amplamente aprovado em consulta pública realizada pela Anvisa em 2007, esse 
instrumento vem sendo duramente combatido pelas empresas transnacionais que dominam o 
setor de alimentos prontos, razão pela qual, lamentavelmente, sua entrada em vigor vem 
sendo sistematicamente adiada. 
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