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O excesso de gordinhos no Brasil vem chamando a atenção até mesmo dos fabricantes de 
alimentos e refrigerantes. Um dia depois de o IBGE informar que 40% da população com 20 ou 
mais anos de idade está acima do peso - segundo amostragem da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF ) 2002-2003 - Coca-Cola, AmBev, Pepsi-Cola, Elma-Chips e Quaker manifestaram 
suas preocupações sobre o tema. 
 
Na sexta-feira, elas entregaram ao Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 
(Conar) proposta de auto-regulamentação com o objetivo de aprimorar as normas do código 
brasileiro do setor. A preocupação maior das companhias é com o público infantil. 
 
José Talarico, vice-presidente do grupo PepsiCo (que reúne Pepsi-Cola, Elma-Chips e Quaker), diz 
que a proposta levou seis meses para ser concluída e foi elaborada com base na legislação 
publicitária internacional. 
 
O documento sobre a auto-regulamentação ainda é sigiloso. O Valor apurou que as companhias se 
basearam nos princípios usados por importantes entidades internacionais de publicidade, a 
exemplo da Caru (Children's Advertising Review Unit). A Caru prega a propaganda responsável e 
tem sete princípios básicos. 
 
Um dos princípios é que os anúncios não podem se aproveitar da tendência natural das crianças 
de fantasiar. Outro, segundo a Caru, é que os anúncios devem lançar mão de uma linguagem 
inteligível para as crianças. Além disso, devem estimular a alimentação saudável. As embalagens 
ou propagandas de salgadinhos devem ser tratadas como salgadinhos ou "snack foods", não 
podendo ser apresentados como substitutos de uma refeição. 
 
A preocupação com o tema fez com que o Conar criasse neste ano um grupo para discutir a 
propaganda de alimentos e bebidas. A entidade, com 25 anos, deve avaliar ainda o estudo 
entregue pelas empresas de alimentos e bebidas. Na realidade, essas empresas, apurou o Valor, 
querem fazer uma auto regulamentação para se precaver de qualquer tipo de intervenção. Ao que 
se sabe, há no Congresso Nacional ao menos 200 propostas de projeto de lei que interferem na 
publicidade do setor. 
 
Em 2000 e em 2002, o Conar fez mudanças na regulamentação de alguns setores, como bebidas 
e fumo. Hoje, nas propagandas de bebidas, os protagonistas estão proibidos de tomar goles do 
produto, lembra fonte da entidade. 
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