
Publicidade e Saúde se unem 
por Andréa Valerio 

futuro promete. Eu quero 
chegar lá". Este é o mote 

da campanha "Vida saudável", 
criada voluntariamente pela NBS, 
que dá pontapé inicial em um 
movimento que visa estimular a 
população a ter hábitos saudáveis. 

O programa, encabeçado por 
entidades do mercado publicitá-
rio como Abap (Associação Bra-
sileira das Agências de Publicida-
de), APP (Associação dos Profis-
sionais de Propaganda), Fenapro 
(Federação Nacional das Agências 
de Propaganda), ABA (Associação 
Brasileira de Anunciantes), ABP 
(Associação Brasileira de Propa-
ganda) e apoiado por representan-
tes de entidades ligadas à área da 
saúde, além do governo federal, 
tem como objetivo mobilizar as 
pessoas a prestarem mais atenção 
à própria saúde. 

De acordo com Luiz Lara, 
presidente da Abap, o principal 
objetivo da ação é incentivar o 
pensamento no futuro, aliando 
as boas perspectivas econômicas 
do Brasil com a necessidade de 
ter uma vida melhor. Lara disse 
que a meta é disseminar esse con-
ceito tão relevante e que pode ser 
adotado por várias empresas, tan-
to apoiando o movimento como 
utilizando o selo da ação em suas 
campanhas. O publicitário disse 
que o importante é contribuir 
para construir um Brasil melhor, 
realizando pequenas mudanças, 
que podem fazer a diferença. 

A campanha é composta por 
filmes, anúncios e spot. Em um 
dos comerciais, intitulado "TV de 
plasma", o protagonista explica a 
evolução dessa tecnologia, como 
ela se tornou acessível hoje e deve 
ser ainda mais no futuro. O outro 
filme, "Passagem aérea", mostra 
que, no futuro, será tão barato 
viajar de avião que as pessoas 
poderão ir até a Bahia, por exem-
plo, só para tomar água de coco. 

O filme "Manifesto", por sua vez, 
mostra como será o futuro, de 
uma maneira geral. A assinatu-
ra da ação é "O futuro promete. 
Quero comer bem, me exercitar, 
quero chegar bem lá". 

A ação ainda conta com apoio 
do site www.chegarbemla.com. 
br, onde será possível acessar di-
cas e vídeos de saúde de acordo 
com a idade do usuário. 

O lançamento da campanha 
foi realizado na última sexta-fei-
ra (18), em São Paulo, e contou 
com a presença do ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha e de 
representantes das entidades en-
volvidas, além de executivos do 
Bradesco Saúde e da Qualicorp, 
patrocinadoras da ação que terá 
a veiculação cedida pelos princi-
pais veículos de comunicação. 

O ministro Padilha aprovei-
tou a aportunidade para desta-
car a importância de uma ação 
como essa para difundir ideias 
que podem realmente mudar 
hábitos. Ele ressaltou que o go-
verno e a área médica já fazem 
ações com esse objetivo, mas 

têm limitações para atingir a po-
pulação. 

Padilha disse também que es-
sa campanha tem o mérito de 
pensar no futuro, sem esquecer 
problemas graves do país. Se-
gundo o ministro, o Brasil é o 
país que mais envelheceu nos úl-
timos anos. Além disso, mais da 
metade da população está acima 
do peso, sendo que 15% é obe-

sa. Outro dado apresentado por 
ele é que quase 30% das crian-
ças também são obesas, além de 
16% dos adolescentes que fre-
quentam escolas. O peso exces-
sivo está relacionado a doenças 
cardiovasculares. 

Ele acredita que a ação é o 
pontapé inicial para fazer as pes-
soas refletirem e começarem a 
construir o futuro diferente. 
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http://www.chegarbemla.com
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