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Semana passada, a Folha de São Paulo e mais uma série de meios de comunicação trouxeram 
a público os resultados de uma pesquisa promovida por um instituto e realizada pelo 
Datafolha, a respeito da opinião dos pais sobre propaganda de fast food e alimentos não 
saudáveis para crianças. Para não ‘enviesar’ a abordagem , preferi copiá-la: 
 
“O Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, contratou uma pesquisa ao Datafolha para 
identificar a opinião de pais e mães de crianças de até 11 anos sobre o impacto da publicidade 
de cadeias de fast food e alimentos considerados não saudáveis em seus filhos. A maioria, 
79%, apontou que esse tipo de publicidade prejudica os hábitos alimentares dos pequenos.  
 
Dentre os respondentes, 78% concordam que a publicidade de alimentos não saudáveis  levam 
as crianças a “amolar” os pais e pedirem pelos produtos anunciados, e 76% acham que os 
comerciais dificultam os esforços dos pais para educar o filhos a se alimentarem de forma mais 
saudável.” (http://www.portaldapropaganda.com/comunicacao/2011/06/0002) 
 
Tenho opiniões muito particulares em relação a isto, tanto por ser publicitário (veio primeiro) 
quanto sendo pai de hoje quatro jovens/ adultos. Mas, antes de colocar minha opinião, resolvi 
testar a notícia com meu grupo de facebook (são cerca de 3000 pessoas, logo sempre há uma 
chance de um pequeno grupo ser sensível às questões, por mais que se entenda que a maioria 
lá possa estar mais diretamente ao marketing e à publicidade). 
 
Coloquei o link da matéria e a seguinte questão: Posso até concordar com parte disto 
(pelos exageros), mas as crianças não têm mais pais nem educação? Devemos 
colocar toda a responsabilidade  na legislação!?! Produzir pode, divulgar não!??!  
 
Acendi o fósforo, quem vai jogar lenha!?!? Sem autorização formal dos respondentes, retirei as 
identificações, mas atesto que as múltiplas respostas (estão lá no facebook) foram emitidas 
por pessoas de diferentes idades e situações em relação às crianças (jovens, adultos sem 
filhos, pais…). Mas, para minha surpresa, todos emitiram opiniões muito complementares, as 
quais tomo a liberdade de destacar algumas: “se um pai não quer que o filho coma porcaria, é 
só educar; não vai ter propaganda que faça a criança comer!!!”  
 
“pois é…canso de ver pais passando no Mc depois da aula…as crianças não pagam as contas 
sozinhas…”  “é o ESTADO-BABÁ cada vez mais forte…”  
 
“sabe o que é, educar dá trabalho… tem pai que tem medo que o filho vá odiá-lo se for 
proibido de alguma coisa” 
 
“ Vamos parar de fabricar cerveja pra combater o alcoolismo então?”  
 
“Educar é dificil pra caramba…mais fácil esconder a existência de tais produtos e a crianca nao 
enche a paciência pros pais comprarem… Legal são iniciativas que algumas empresas têm, 
como a Nestlé, de reformular seus produtos…”  
 
“Se pode produzir e comercializar, por que proibir a comunicação? Um exemplo idiota 
disso é o cigarro. Proibe o uso e pronto.”  
 
“Os pais reclamam, mas chega no fim de semana e fala pro filho: ‘vamo come um 
lanche?’. Hipocrisia…” 
 
“Passei por isso com meus filhos de “19 e 21 anos”…É claro que queriam todas as bobagens 
possíveis, sem nutrientes e engordativas. Mas ficamos em cima…sempre orientando sobre a 
rotina alimentar, festinhas ou finais de semana e “muuuita dose de paciência…” 
 
 



Adoro meus amigos do Facebook, que realizaram os comentários desta semana. Sintetizaram 
e atestaram!  
 
Chega de Estado em cima e de organizações sem governança clara. Educação faz toda a 
diferença, para crianças, pais e para publicitários.   
 
E qual é sua opinião a respeito? 
 
Fonte: Leonardo Trevisan, 11 de jun. 2011: [Blog]. Disponível em: 
<http://leonardotrevisan.com.br>. Acesso em 14 de jun. 2011. 
 


