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Como a Anvisa encara a comunicação relacionada a alimentos e 
medicamentos nesses tempos nos quais a saudabilidade entrou 
de vez em pauta? 
É muito importante termos clareza de que os produtos, com o cui

dado de incluir nessa relação os alimentos, oferecem três tipos de 

risco diferentes. O primeiro deles está nos problemas oriundos dos 

processos de produção; o segundo é o próprio produto; o último 

risco está relacionado às características do produto que podem ter 

alto teor de sódio, gordura e açúcar, por exemplo, é um alimento 

que pode causar algum dano. É aí que entra a Anvisa, uma agência 

que se preocupa em evitar ou ainda diminuir os danos que esse tipo 

de produto pode causar aos usuários. Se tivermos produtos alimen

tícios que se consumidos em excesso podem gerar danos, temos 

que atacar de maneira mais clara na composição de ingredientes, 

assim como evitar que se estimule indevidamente, principalmen

te as crianças, a consumir essas ofertas. É nessa hora que entra a 

questão da propaganda. Do ponto de vista da regulação, compo

sição e rotulagem, as leis são mais claras sobre o papel da Anvisa. 

Em relação ao controle da propaganda, a lei 

é clara no que se refere a medicamentos e 

tabaco, mas no caso de alimentos a lei é um 

pouco aberta demais e permite discussões 

que muitas vezes vão parar no judiciário. O 

que fizemos em relação à propaganda de 

alimentos foi apenas determinar o seguin

te: é fundamental o direito do consumidor 

de conhecer as informações básicas que 

envolvem a composição, quantidade de 

açúcar, gordura e sódio. 

Isso tem que ficar bem nítido nas emba

lagens? 
Essa era a norma proposta pela Anvisa e que 

o poder judiciário está analisando. Nossa 

ideia é que a publicidade trate os alimentos 

como brinquedos, como algo que é objeto 

de diversão. Foram essas duas questões que 

a regulação tentou tratar e de fato está em 

discussão no judiciário, mas valendo por 

parte da instituição. 

Como a agência trabalha com as pres
sões que recebe? 
É natural que qualquer ação regulatória 

tenha uma reação. O que é essencial para 

a Anvisa e qualquer agência reguladora é 

que ela tenha muita efetividade, capacida

de e precisão naquilo que ela pode e não 

pode fazer. Toda vez que entrar em uma 

seara de fragilidade jurídica, está sujeito a 

questionamentos. Então, a preparação da 

norma, a avaliação do impacto regulató-
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rio e a precisão jurídica, além da discussão 

com a sociedade civil por meio de consultas 

públicas, são caminhos que diminuem um 

pouco, mas não acaba. Por quê? Porque é 

normal a quem é afetado por algum tipo de 

regulação, reagir. 

Como é o diálogo da An vi sa com o trade 
de propaganda? 
Essa conversa esbarra na fragilidade da 

legislação em relação aos alimentos e 

também vejo certa confusão no país en

tre liberdade de expressão e propaganda. 

É claro que todos nós queremos viver em 

um país onde possamos nos expressar pe

las artes ou por aquilo que falamos sempre 

sem qualquer tutela do Estado. Mas a pro

paganda não é expressão; ela é um instru

mento para fomentar negócios, além de 

induzir o consumo e o comportamento. E 

aí, quando se fala em regular propaganda 

no Brasil, há essa confusão sobre a ativi

dade que é considerada uma forma de 

expressão, e é mesmo, mas de conteúdo 

comercial. Isso tem gerado uma discussão 

enorme, que eu, particularmente, acho 

que o Congresso Nacional e a sociedade 

civil terão que resolver com o tempo. A 

Anvisa precisa tomar medidas que fiquem 

dentro das suas competências legais. 

Como a Anvisa observou a decisão do 
Conselho Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar) de sugerir às 
emissoras de televisão que suprimissem 
ações de merchandising nos programas 
direcionados ao público infantil? 
É uma demonstração clara de que a comu

nicação para a criançada precisa de um 

olhar. O Conar faz um olhar da autorregula-

mentação que considero fundamental, mas 

não vai ser suficiente quando se refere às 

questões que fogem ao ambiente ético como a saúde, por exemplo. 

Essas outras questões são de interesse dos consumidores. O Conar 

tem que exercer esse papel fundamental, porém, pelo menos no 

meu entendimento, vamos ter que fazer uma avaliação sobre quais 

tipos de tratativas em relação às campanhas publicitárias que pos

sam colocar a vida das pessoas em risco. 

Como vê o brinde como valor agregado de um cardápio? 
Quando são dirigidos aos adultos, não vejo problema. Os adultos 

sabem discernir o que quer e o que não quer. Agora, quando isso é 

feito com alimento para crianças, muitos estudos comprovam que 

essa oferta altera o comportamento e induz o consumo desses arti

gos muitas vezes sem nenhuma necessidade. Eu entendo que nós, 

da Anvisa, e o mercado publicitário, precisamos tratar esse assunto 

com mais responsabilidade, porque é uma questão que não depen

de só da entidade reguladora, mas das empresas anunciantes e das 

agências que desenvolvem as ações e que acabam usando esse ape

lo como artifício de propaganda. 

Como a Anvisa vê ações de ONGs como a Alana, por exemplo, 
que são radicalmente contrárias à publicidade direcionada ao 
público infantil? 
Em minha opinião, a sociedade civil tem o dever de participar 

das decisões tomadas pelos organismos governamentais. A An

visa tem um ótimo relacionamento com várias ONGs e setores 

produtivos também. Essas visões formam uma contradição que 

nos ajuda muito na compreensão de cada um dos pontos que 

devem ou não ser regulados. Na verdade, colabora para sermos 

mais precisos nas deliberações. Isso é liberdade de expressão e 

não podemos confundir isso com promoção comercial. São coi

sas muito diferentes. 

Qual é a sua visão sobre a atividade publicitária? 
A propaganda faz parte. Para muitos ela é a verdadeira alma do ne

gócio. Eu a considero saudável, ela exerce seu papel no mercado. 

Isso é mais do que natural. Mas precisamos ter um olhar mais res

ponsável sobre o tipo de promoção comercial que pode gerar dano. 

A propaganda brasileira tem essa responsabilidade? 
Ninguém pode negar que a publicidade feita no Brasil é das mais 

criativas do mundo e eficiente, além de ser uma das mais centra

das que já fui exposto. Mas, em alguns setores, teremos que discutir 

como poderemos melhorar a convivência saudável entre as ações 

mercadológicas dos produtos e o entendimento dos impactos que 

esses produtos podem causar na vida das pessoas. Quero deixar 

claro que a Anvisa não tem elementos para segmentar as agências 

pelos critérios de boas e ruins. Nosso dever é traçar padrões para 

que todas, independentemente do porte, façam o que tem que ser 

feito. Apenas isso. • 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 746, p. 46-48, maio 2013.




