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A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e 
o mercado anunciante têm se 
acostumado a manter posições 
opostas acerca de assuntos 
relacionados à publicidade. No 
entanto, ambos parecem en-
contrar um ponto convergente, 
pelo menos no que diz respeito 
à regulamentação da publicidade 
de alimentos com alto teor de 
gordura saturada, gordura trans, 
sódio e açúcar e de bebidas de 
baixo teor nutricional.

Em reunião realizada em 
Brasília no início no mês, envol-
vendo a diretoria e entidades 
que acompanham a questão 
desde 2006, a agência informou 
que não irá incluir nenhuma 
restrição em sua nova resolução 
sobre a regulamentação da pro-
paganda de alimentos infantis. 
Anteriormente, a Anvisa havia 
proposto, por meio de consulta 
pública, que comerciais de ali-
mentos com essas característi-

Anvisa recua de controle 
da publicidade infantil
Após pacto autorregulatório do mercado anunciante, agência sinaliza com a retirada  
da nova resolução de regras relativas à propaganda direcionada às crianças
Fernando Murad

cas só pudessem ser veiculados 
entre 21h e 6h e que anúncios 
de produtos açucarados e gordu-
rosos ou com alto teor de sódio 
fossem proibidos em breaks de 
programas infantis.

A mudança de posição foi 
atribuída ao movimento das em-
presas do setor que, em agosto 
do ano passado, assinaram uma 
carta-documento, o Pledge, se 
comprometendo publicamente 
a não investir em publicidade 
voltada a crianças menores de 12 
anos de produtos das categorias 
de alimentos e bebidas que não 
atendem a critérios nutricionais 
pré-estabelecidos. A “regra” 
vale para promoção em escolas, 
anúncios em televisão, internet 
e outros canais. A Anvisa, no 
entanto, não quis se manifestar 
sobre o assunto e informou, 
por meio da assessoria de im-
prensa, que “está na fase final 
de discussões da proposta de 
regulamentação da propaganda 

de alimentos com alto teor de 
gordura saturada, gordura trans, 
sódio e açúcar; a ideia é que a re-
solução seja publicada de modo 
a não extrapolar os limites legais 
de atuação da agência”.

Segundo Isabella Henriques, 
coordenadora geral do Projeto 
Criança e Consumo, do Instituto 
Alana, o recuo retira o veto ao 

uso de desenhos em publicidade, 
à promoção de alimentos e bebi-
das não saudáveis em escolas e à 
promoção de ofertas com brindes. 
O instituto publicou um manifesto 
em seu site criticando a mudança 
de postura da agência e enfatizan-
do que ela deve voltar atrás.

“Entendo que será um retro-
cesso se a Anvisa publicar uma 
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nova resolução sem essa parte. 
O próprio mercado reconheceu 
que a publicidade desses ali-
mentos tem impacto direto no 
público infantil. O que não pode 
ocorrer é uma agência nacional 
ligada ao executivo retirar regras 
se justificando em um compro-
misso assinado por empresas, 
que, apesar de serem grandes, 
não representam todo o merca-
do”, diz Isabella, afirmando que 
a Anvisa tem competência para 
regulamentar essa área.

Para Sebastião Bonfá, presi-
dente da Associação Brasileira 
de Licenciamento (Abral), a mu-
dança de rumo é positiva. “Pelo 
que li, vi que a Anvisa está caindo 
na real ao ver que não pode me-
xer na publicidade. Mas não sei 
até que ponto vai retroceder. A 
carta das empresas foi uma boa 
política. Tem de haver limites 
na publicidade, mas não se pode 
proibir. Isso não faz parte da 
democracia”, opina.

A preocupação em não in-
centivar o consumo de alimen-
tos que possam contribuir para 
uma alimentação não saudável 
é mundial e reflexo de números 
alarmantes. Estudo divulgado 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostra que 34 
milhões de crianças em idade 
pré-escolar estão acima do peso. 
A soma da má alimentação com 
sintomas de estresse e a falta 
de exercícios físicos justificam 
tais resultados e, segundo a 
OMS, contribui para a aparição 
de problemas como hipertensão 
e diabetes. No Brasil, 24% das 
crianças apresentam sobrepeso.  

Cientes de que faz parte de 
suas responsabilidades não es-
timular o consumo por impulso 
neste público, as empresas que 
firmaram o compromisso no 
ano passado, em sua maioria, 
afirmam que já tinham políticas 
próprias para a publicidade in-
fantil com o intuito de preservar 
as crianças ao mesmo tempo em 
que procuram incentivar hábitos 
saudáveis de vida e prática de 

Empresas cumprem seu papel na cadeia
esportes. “Nossos comerciais 
são veiculados apenas em ca-
nais e programas a que as 
crianças costumam assistir em 
companhia dos pais. Também 
evitamos veículos que falem 
diretamente com esse público 
e, nos casos em que menores 
de 12 anos aparecem nos co-
merciais, estes estão sempre 
monitorados por adultos”, diz 
Marco Simões, vice-presidente 
de comunicação e sustentabili-
dade da Coca-Cola Brasil.

Segundo o executivo, sempre 

foi de entendimento da compa-
nhia que a decisão de compra 
cabe aos pais e, por essa razão, 
a comunicação de seus produtos 
é direcionada a eles. “Com a 
ampliação do nosso portfólio de 
bebidas não alcoólicas, estende-
mos também nossas políticas de 
comunicação aos novos produ-
tos”, acrescenta Simões. 

A prática de não anunciar 
diretamente para esse público já 
era adotada por empresas como 
a Mars Brasil, dona das marcas 
M&M’s e Twix. “Temos um códi-

go de marketing bastante rígido 
e o reafirmamos no Brasil com a 
assinatura do acordo. No mer-
cado brasileiro de chocolates, 
por exemplo, fomos pioneiros 
em imprimir na parte frontal 
das embalagens as informações 
calóricas e na parte inferior, a ta-
bela completa”, ressalta Gerson 
Francisco, diretor de Negócios 
de Chocolate Mars Brasil.

Consideradas as grandes 
inimigas da boa alimentação, 
as redes de fast-food entraram 
nesse barco para incluir ou 
incrementar as boas práticas 
em sua comunicação. O Burger 
King do Brasil parou de anun-
ciar para crianças na televisão 
e lançou produtos mais saudá-
veis, reduzindo a quantidade 
de ingredientes como o sódio 
em alguns deles. “Optamos por 
retirar a nossa propaganda da 
televisão e, quando voltarmos a 
anunciar, mostraremos alimen-
tos mais saudáveis para esse 
público também em nossas lojas, 
internet e outros canais”, conta 
Rafael Romero, gerente sênior 

de marketing da empresa no Bra-
sil. “Os impactos dessas atitudes 
só tendem a ser positivos, já que 
acreditamos que, como empresa, 
temos grande responsabilidade 
com a sociedade”, acrescenta. 

Já no McDonald’s, além de 
não anunciar em programas 
cujo público é exclusivamente 
infantil, é parte da política glo-
bal da empresa informar sobre 
aspectos nutricionais de seus 
produtos. Como patrocinado-
ra oficial da Copa do Mundo 
há 16 anos, a rede estimula a 
prática de esportes e, através 
de concursos culturais, apoio a 
torneios e promoção de ativida-
des lúdicas em seus restauran-
tes, procura evidenciar valores 
como educação, amizade e 
saúde. Recentemente, trouxe 
ainda ao Brasil o conceito Ro-
nald Gym, espaço que reúne 
fundamentos de esportes como 
basquete, atletismo e ciclismo. 
Apenas na primeira loja — aber-
ta no interior paulista — foram 
investidos R$ 4 milhões.

Mariana Ditolvo

Marco Simões: comerciais apenas em programas para pais e filhos

McDonald’s: incentivo aos esportes e informações nutricionais
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No mundo 
todo, assunto 
é recorrente

As disputas envolvendo agên-
cias reguladoras e a publicidade 
de produtos alimentícios não são 
exclusivas do Brasil. Recente-
mente, tanto a Europa quanto os 
Estados Unidos foram palcos de 
desdobramentos do tema. 

Nos EUA, os principais fabri-
cantes de refrigerantes acabam 
de lançar uma massiva campa-
nha publicitária. Composta por 
filmes para TV e anúncios de 
mídia impressa, a inédita ação 
conjunta da Coca-Cola, PepsiCo 
e Dr. Pepper (do Grupo Snap-
ple) comunica ao público que as 
três concorrentes fecharam um 
acordo para reduzir em 88% o 
número total de calorias presen-
tes nos refrigerantes colocados à 
venda nas escolas do país. 

A associação norte-americana 
dos fabricantes de refrigerantes 
espera que a iniciativa resulte em 
ganhos na avaliação positiva das 
empresas pelos consumidores. O 
acordo é válido por três anos e 
terá a FDA (Food and Drug Ad-
ministration, órgão regulador do 
tema nos EUA) como parceira. 

A mesma FDA anunciou, na 
semana passada, ter notificado 
17 empresas do ramo alimentício 
por violarem o código que regu-
lamenta as informações contidas 
nos rótulos dos produtos. A ex-
posição de nutrientes, termos e 
benefícios para a saúde não auto-
rizados estão entre as principais 
violações alegadas pelo FDA. 

Já a agência britânica de 
padrões para alimentos (FSA) — 
órgão independente criado para 
proteger os consumidores em re-
lação a produtos alimentícios — 
propôs uma nova padronização 
para as informações nutricionais 
presentes nos rótulos frontais 
das embalagens. A agência suge-
riu que os fabricantes utilizem as 
cores dos semáforos de trânsito 
(verde, amarelo e vermelho) 
para indicar o nível de benefí-
cios de cada um dos produtos. A 
intenção da agência é facilitar as 
comparações e decisões dos con-
sumidores na hora da compra.

Diferentemente dos demais 
veículos, a TV Cultura se ante-
cipou à polêmica da publicidade 
infantil e, desde janeiro de 2009, 
aboliu qualquer anúncio de pro-
duto ou serviço direcionado ao 
público mirim. “Nossa audiência 
é formada basicamente por crian-
ças pertencentes às classes C, 
D e E. Por isso, julgamos inade-
quado dirigir apelos de consumo 
a essas famílias de baixa renda”, 

Do lado dos veículos de 
comunicação, é unânime a opi-
nião de que cabe às agências e 
anunciantes fiscalizar o que as 
crianças encontram na televi-
são. Os canais de TV de conte-
údo infantil e as emissoras que 
dedicam parte de sua grade 
para exibir programas, dese-
nhos e atrações direcionadas 
aos pequenos se unem no dis-
curso de que a participação de 
outras entidades na esfera des-
sa discussão — a Anvisa, por 
exemplo — é desnecessária. 
Com 55% de seu leque de 
anunciantes pertencente ao 
universo infantil, o canal de TV 
por assinatura Nickelodeon de-
clara que todos os comerciais 
que exibe seguem as regras 
estabelecidas e que, em sua 
grade, não há espaço para in-
formações apelativas nem para 
linguagem imperativa. “Temos 
um grande cuidado para pro-
mover os produtos e marcas 
como uma opção saudável e 
divertida de lazer. Isso parte 

Proibida para menores?
também dos anunciantes”, 
conta Fátima Zagari, vice-pre-
sidente de Ad Sales da Viacom, 
grupo televisivo proprietário 
da Nickelodeon.

“O mercado publicitário como 
um todo está bem organizado e 
preocupado com a questão da 
publicidade infantil, e contamos 
com o respaldo do Conar. Além 
disso, sabemos bem que os anun-
ciantes têm um nome a zelar e 
não arriscariam sua imagem com 
anúncios mal-intencionados”, 
argumenta Rafael Davini, vice-
presidente de publicidade da 
Turner, detentora do canal infan-
til Cartoon Network. Ele anteci-
pa que o canal investirá, ainda 
neste ano, na criação de uma 
campanha de prevenção à obe-
sidade infantil e estímulo à vida 
saudável. “É preciso entender 
que a publicidade quer apoiar 
essas questões, não enfrentá-
las”, complementa.

O mesmo pensamento é 
partilhado pelo SBT. Detentora 
de uma das mais tradicionais 

programações infanto-juvenis 
da televisão brasileira, o SBT 
acredita já ter construído uma 
relação tão firme com seus 
anunciantes que não vê motivos 
para restrições ou medidas mais 
radicais por parte das entidades 
protecionistas. “Empresas como 
Mattel, Panini, Kraft Foods e 
outras que já estão conosco 
há tantos anos possuem crité-
rios muito rigorosos para suas 
campanhas. Temos um departa-
mento jurídico que avalia tudo o 
que é colocado no ar, mas já faz 
parte da conduta das empresas 
não criar peças apelativas nem 
estimular o consumo excessivo 

Postura da TV Cultura atingiu as receitas
esclarece Cícero Feltrin, diretor de 
marketing da TV Cultura. 

Ele conta que as receitas pu-
blicitárias da emissora vêm dos 
produtos licenciados e da criação 
de projetos institucionais, nos quais 
marcas como Natura e Porto Seguro 
patrocinam programas e atrações 
sem anunciar, diretamente, nenhum 
produto. Apesar disso, ele não es-
conde que essa postura acaba pre-
judicando as finanças da emissora, 

que deixa de ser alvo das agências 
no momento da compra de mídia. 
“Nossa postura gerou no mercado 
a imagem de que não queremos 
mais investimentos em publici-
dade. Com isso, quatro das dez 
maiores agências do Brasil não in-
vestiram nem um real na emissora 
no ano passado. Apesar disso, os 
anunciantes entendem bem mais 
o nosso posicionamento”, revela 
o diretor de marketing.

Segundo Patrícia Peck, advo-
gada especialista em direito digital, 
a internet tem sido explorada de 
maneira correta e benéfica pelas 
empresas de alimentos que têm 
a criança como público-alvo. Para 
ela, todas têm se mostrado compro-
metidas em utilizar o canal como 
forma de educar esses pequenos 
cidadãos estimulando um consumo 
consciente através de ferramentas 
lúdicas e interativas. “A internet 
consegue tornar a comunicação 
mais efetiva nesse sentido, já que 
dispõe de mais meios e tempo 
para fazê-lo. Com a proposta de 
construir relacionamentos e passar 
os valores necessários, as empresas 
estão se saindo bem na interação 
com esse público”, acredita Patrí-
cia, que não vê no possível recuo 
da Anvisa um perigo às crianças 
internautas. “O mercado tem se 

O uso da internet na comunicação para crianças

mostrado consciente de maneira 
geral. A autorregulamentação é a 
melhor opção neste caso, já que a 
legislação vigente já é clara com 
relação a crianças e adolescentes e 
órgãos como o próprio Conar estão 
aí para garantir o bem-estar desse 
público”, comenta. 

A PepsiCo, através de seu 

Toddy nho, é uma das que mere-
cem destaque. Com site dedicado 
aos pais, o conteúdo postado segue 
as diretrizes das campanhas da 
marca, incentivando a discussão 
em torno de assuntos como susten-
tabilidade e educação alimentar. 
Há, por exemplo, um espaço de 
conversa entre pais e pedagogos 

sobre jogos online e outros temas 
relacionados a esse universo. De 
acordo com a companhia, a ideia 
é auxiliar os pais na tarefa de edu-
carem seus filhos com temáticas 
como reciclagem e nutrição. 

Com comportamento pare-
cido, a Kellogg’s Brasil — depois 
de ter adaptado seus produtos à 
realidade nutricional brasileira — 
incluiu, em 2009, em todos os seus 
sites infantis mensagens e dicas es-
timulando hábitos de vida saudá-
veis. Segundo o departamento de 
marketing da companhia, toda vez 
que a criança passa mais do que 15 
minutos conectada ao endereço, 
aparece uma tela aconselhando 
que ela desligue o computador e vá 
brincar. Simultaneamente, oferece 
dicas de brincadeiras que ajudem 
a mexer o corpo.  

Mariana Ditolvo

das crianças pequenas”, comen-
ta o vice-presidente comercial 
do SBT, Henrique Casciato. 
De acordo com o executivo, os 
anunciantes de produtos infan-
tis respondem por 5% da verba 
publicitária do canal.

Por considerarem que os 
anunciantes já criaram padrões 
adequados à divulgação de ali-
mentos, brinquedos e outros 
produtos do universo infantil, 
os veículos de mídia temem 
que a intervenção excessiva 
prejudique o conteúdo desti-
nado aos pequenos. Quando 
a questão chegou ao auge da 
polêmica, no segundo semestre 
do ano passado, os veículos 
declararam ter percebido uma 
retração nos investimentos dos 
anunciantes. “Percebemos que 
eles pararam um pouco para 
pensar e ver o que podiam ou 
não exibir em seus anúncios”, 
revela Casciato.  

O que foi uma pausa passa-
geira, entretanto, pode desen-
cadear em algo mais complicado 
para a indústria de publicidade, 
caso a polêmica ganhe novos 
rumos. “Radicalismo é sempre 
algo prejudicial. Se as entidades 
criarem muitas proibições, há o 
risco de a programação infantil 
das emissoras ser prejudicada”, 
explica Davini. O superinten-
dente comercial nacional da 
RedeTV, Antônio Rosa Neto, 
também acredita que qualquer 
veto à publicidade infantil 
pode prejudicar o conteúdo. A 
emissora de São Paulo tem duas 
faixas de programação infantil 
em sua grade, chamadas de 
RedeTV Kids, nas quais exibe 
desenhos japoneses.

Website do Toddynho: conteúdo orientado aos pais

Apresentadora-mirim, do SBT, Maysa

Concorrentes se unem à causa nos EUA
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