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A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) colocou em debate na semana passada 
um assunto polêmico para o mercado publicitário: as restrições à propaganda de alimentos. O 
Centro de Altos Estudos da ESPM (CAEPM) e o International Life Science Institute (ILSI Brasil) 
realizaram na última quinta e sexta-feira (25 e 26) o Seminário "Sustentabilidade, Alimentação 
e Saúde", reunindo nutricionistas, advogados e publicitários para falar sobre o tema. 
 
Hiran Castello Branco, vice-presidente e diretor da ESPM, que foi moderador do debate 
"Comunicação e Propaganda: em busca de uma agenda positiva", saiu em defesa da não 
proibição e restrições à propaganda de alimentos. "O melhor caminho para defender a saúde 
alimentar do brasileiro é fazer uma boa comunicação e não proibi-la. A propaganda ensinou a 
população a escovar dentes, promovendo hábitos saudáveis de higiene. Da mesma forma, a 
propaganda também pode promover hábitos de consumo saudáveis com os alimentos", 
exemplifica Hiran. 
 
No seminário, foram apresentadas pesquisas científicas do ILSI, com informações sobre como 
o brasileiro se alimenta. Nutricionistas alertaram que muitas vezes o consumo excessivo de 
sódio não está necessariamente ligado a comer um salgadinho ou amendoim. "O maior 
consumo de sódio pode ocorrer no preparo do arroz com feijão, quando a dona de casa acaba 
colocando quantidade excessiva de sal", diz Hiran. Resolução nº 24, da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), de junho de 2010 prevê que as peças publicitárias de 
alimentos e bebidas deverão conter mensagens de alerta sobre a ingestão em excesso de 
açúcar, sal e gordura. 
 
Edney Narchi, vice-presidente executivo do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária) e que participou do painel "Propostas de Restrição da Propaganda de Alimentos", 
destacou que a indústria de alimentos é um dos maiores anunciantes do mercado brasileiro e 
mundial, com milhares de peças publicitárias veiculadas todos os dias. "Levando em conta 
esses números, a quantidade de representações envolvendo anúncios de alimentos no Conar e 
em órgãos de defesa do consumidor é muito pequena. Não há outra interpretação possível 
para isso: a propaganda do segmento é responsável e respeitadora das leis e da sensibilidade 
do consumidor", argumenta Narchi. 
 
CONSCIENTE 
 
O publicitário Percival Caropreso, diretor da empresa Setor 2 e que estava no painel 
"Comunicação Positiva, Mensagem Afirmativa: Caminhos e Tendências na Comunicação de 
Alimentos", afirma que o alimento tem de ser tratado na comunicação com uma visão 
consciente, responsável. "Nesse sentido, entram todas as especificações de 
autorregulamentação do Conar e normas do Procon. A indústria da propaganda tem sim papel 
importante na conscientização de um consumo saudável, sem exageros, sem excessos de 
alimentos. É papel da comunicação trazer informações necessárias sobre características, 
benefícios e eventualmente até limitações que um alimento tenha para que o consumidor 
possa tomar sua decisão de compra. A comunicação começa a fazer isso e terá de fazê-lo cada 
vez mais", indica Caropreso. 
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