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Em um movimento inédito, a Kraft Foods, maior fabricante de alimentos dos EUA, 
anunciou ontem que vai tirar de circulação anúncios de produtos sem valor nutritivo ou 
com alto teor calórico veiculados em programas e publicações para crianças de até 11 
anos. 
 
A empresa enfrenta uma queda nas vendas de biscoitos, um de seus carros-chefes, e 
tenta reformular sua estratégia de vendas, adotando embalagens menores e apelando 
aos consumidores preocupados com a forma. 
 
Entre os produtos afetados pela nova restrição estão a marca de biscoito Oreo e vários 
outros, salgadinhos e doces comuns na lancheira das crianças, cujo valor nutritivo, 
segundo a fabricante, é inexpressivo. Os anúncios devem ser retirados de circulação 
paulatinamente até o fim deste ano. Anteriormente, a Kraft já trabalhava com uma 
restrição dos anúncios para crianças com menos de seis anos. 
 
"Estamos trabalhando em maneiras de incentivar tanto os adultos quanto as crianças a 
comer de maneira mais inteligente, optando por dietas mais balanceadas em termos 
nutricionais", disse Lance Friedmann, vice-presidente da Kraft para saúde e bem-estar, 
em comunicado à imprensa. 
 
A medida faz parte de uma estratégia para lidar com as crescentes preocupações do 
público americano com a obesidade infantil. Segundo pesquisas, 15% das crianças nos 
EUA estão acima de seu peso ideal. 
 
Biscoito X arroz integral 
 
Outra mudança anunciada é a adoção de um selo nas embalagens de determinados 
produtos considerados mais nutritivos ou saudáveis -com menor teor de açúcar e 
gordura. Arroz integral, leite semidesnatado e refrescos sem açúcar são alguns itens 
que devem receber a etiqueta "Sensible Solution" ("solução sensata", em português) e 
substituir as guloseimas nas campanhas de marketing da empresa. 
 
O critério para a seleção desses produtos, segundo a Kraft, foi estabelecido pela 
empresa com base no documento Diretrizes para a Dieta Americana em 2005, além de 
critérios estabelecidos pela FDA -a agência reguladora do setor nos de comida e 
remédios nos EUA-, pela Academia Nacional de Ciências e por outros órgãos de saúde 
pública. 
 
A iniciativa da Kraft ocorre diante do aumento das críticas de grupos de consumidores 
que acusam os fabricantes de alimentos de contribuir com o aumento da obesidade 
infantil nos EUA. 
"Ambas as iniciativas anunciadas hoje [ontem] fazem parte de esforços mais amplos 
para lidar com a preocupação dos consumidores com saúde e bem-estar, incluindo o 
desafio para a saúde mundial que é o aumento das taxas de obesidade", diz a empresa 
no comunicado à imprensa. 
 
"Outras medidas tomadas incluem a melhoria das tabelas de informação sobre 
nutrientes nas embalagens, o aumento do teor nutricional de nosso portfólio de 
produtos, por meio da reformulação ou criação de itens, e o apoio a iniciativas 
comunitárias para a saúde e o bem-estar." 



 
No Brasil, a Kraft Foods argumenta que sempre manteve uma "comunicação 
responsável" com os seus consumidores. Segundo a companhia, já está definido que 
há um cronograma de adequação de campanhas de marketing para o público infantil 
de 6 a 11 anos. "A medida entra em vigor em todos os demais países nos quais a Kraft 
está presente, inclusive o Brasil, até o final de 2006, respeitando-se os contratos em 
vigor", disse a Kraft em nota. 
 
Entre os produtos da Kraft mais conhecidos no Brasil, além do Oreo, estão os 
chocolates Milka e Toblerone. 
 
Hoje, 64,5% dos americanos com mais de 20 anos estão acima do peso, 30,5% são 
obesos e 4,7% são severamente obesos, segundo a AOA (Associação Americana de 
Obesidade, pela sigla em inglês). 
 
De acordo com o CSPI, ONG americana, um quarto das crianças americanas com 
idades entre 5 e 10 anos tem pressão alta, nível elevado de colesterol e outros fatores 
de risco para doenças coronarianas em decorrência do excesso de peso. 
 
"Os pais tentam fazer os seus filhos comerem bananas, verdura e pão integral, mas 
essas mensagens são superadas pela propaganda de batata frita, biscoitos e doces", 
diz Margo Wootan, do CSPI. 
 



 
 
Leia mais 
 
Carboidratos são maiores vilões na dieta brasileira 
Cláudia Collucci 
 
Ainda são os carboidratos presentes em bolachas, bolos e pães, e não as gorduras, os 
principais vilões da dieta das crianças brasileiras. Nos Estados Unidos, as gorduras 
hidrogenadas representam maior perigo à população infantil. 
 
Por essa razão, os endocrinologistas avaliam que são necessárias regras adequadas à 
realidade do país para conter a crescente epidemia de obesidade infantil. 
 
Pesquisa recente do grupo Ibope, com 25 mil pessoas, aponta que, entre os 
pesquisados, 35% dos indivíduos entre 7 e 12 anos estão acima do peso. Desses, 77% 
já podem ser considerados obesos. Nos EUA, a obesidade infantil triplicou nos últimos 
30 anos, atingindo 15% da população infantil. 
 

 



Para o médico Carlos Alberto Longui, professor de endocrinologia pediátrica da Santa 
Casa de São Paulo, o Brasil está "alguns passos atrás" longe dos padrões americanos 
em relação ao controle da qualidade dos alimentos. 
 
"Em muitos rótulos, não há definição da quantidade de subprodutos dentro dos 
alimentos, e, quando há, a população não sabe interpretar esses dados", afirma. 
Nas portas das escolas, ou até mesmo nas cantinas dentro dessas instituições, a 
situação chega a ser pior. "Muitos alimentos ainda são vendidos sem nenhuma 
informação nutricional, às vezes, até sem rótulo", afirma. 
 
Por isso, centrar as atenções no ambiente, e não apenas nos indivíduos, é a nova meta 
dos endocrinologistas pediátricos. Um projeto, chamado "Escola Saudável", pretende 
conscientizar alunos, diretores, professores e funcionários da importância de fazer 
circular nesse ambiente uma alimentação mais saudável.  
 
Segundo a médica Cristiane Kochi, secretária do departamento de endocrinologia da 
Sociedade Paulista de Pediatria, o projeto já funciona em algumas regiões do país e 
deve chegar às escolas paulistas ainda neste ano. 
 
Além da obesidade, Kochi afirma que é cada vez mais freqüente o número de crianças 
com alto índice de colesterol ruim e gordura no sangue (triglicérides). Uma criança 
obesa tem 50% a mais de chance de se se tornar um adulto obeso, desenvolvendo 
doenças como diabetes, derrames e infartos. 
 
A idéia de combater a obesidade infantil por meio de uma estratégia de 
responsabilidade social -e não apenas pessoal- também é defendida nos EUA. 
 
Ano passado, um grupo de pesquisadores do Instituto de Medicina das Academias 
Nacionais elaborou uma série de propostas para conter o alto índice de obesidade 
infantil. A oferta de refeições mais saudáveis em escolas e restaurantes, mais locais 
para a prática da educação física, restrições aos anúncios de televisão voltados às 
crianças e a formação de profissionais de saúde e educação de crianças estão entre as 
propostas defendidas. 
 
Leia mais 
 
Brasil estuda regular comercial de alimento  
Luciana Coelho/Cíntia Cardoso 
 
O governo brasileiro começou apenas no final do ano passado a discutir diretrizes para 
a regulamentação da publicidade de alimentos industrializados em parceria com outros 
setores, como o Ministério Público. Não há data para que seja apresentado um 
relatório final sobre o assunto. 
 
A meta é evitar a "massificação da propaganda" de alimentos voltada, principalmente, 
às crianças. 
"É difícil promover hábitos saudáveis de alimentação. A criança acaba sendo o principal 
alvo [da publicidade]", diz a consult ora técnica Patrícia Chaves Gentil, da área de 
alimentação do Ministério da Saúde. 
 
Segundo ela, paralelamente a esse debate, o ministério vem desenvolvendo uma série 
de ações voltadas à educação alimentar para combater tanto a desnutrição como a 
obesidade. 



 
Uma delas, prevista para abril, é o lançamento do "Guia Alimentar da População 
Brasileira", que será colocado à disposição de profissionais de saúde e da população 
em geral.  
 
Na página da internet (www.saude.gov.br/alimentacao), o ministério também mantém 
uma espécie de cartilha, com dicas de alimentação saudável e de prática de atividade 
física. 
 
"Nosso desafio é socializar o conhecimento. Dar condições à população para definir o 
que é bom para cada pessoa", afirmou a consultora do ministério. 
 
Rotulagem 
 
O Brasil já dispõe de legislação que trata da rotulagem nutricional dos produtos 
industrializados. As embalagens devem trazer, por exemplo, qual o tipo de substância 
que contém no alimento. 
 
Até julho de 2006, será obrigatório esse tipo de informação em todos os alimentos 
industrializados -regra que valerá para todos os países do Mercosul. Até lá, as 
indústrias têm um prazo de adaptação. A fiscalização da medida cabe às vigilâncias 
sanitárias de Estados e municípios. 
 
Atualmente, os rótulos já devem trazer dados sobre o prazo de validade, substâncias 
do alimento, informações sobre o fabricante. Segundo Cleber Ferreira dos Santos, 
gerente-geral de alimentos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), existe 
uma espécie de tabela que as empresas podem utilizar para calcular os dados 
previstos no rótulo. 
 
Santos concorda que o desafio do governo é ensinar as pessoas a entenderem essas 
informações. 
 
"Não basta ter uma legislação de interferência na propaganda se não houver uma 
proposta forte de educação alimentar. Os dois têm sido alvo de preocupações." 
 
Estudos em andamento 
 
O Instituto Kairós, ONG voltada para o consumo responsável, defende uma 
intervenção mais ativa do governo na questão. "Não defendo a censura, mas, 
especialmente no caso de propaganda de alimentos na televisão, acredito que aquelas 
com produtos pouco nutritivos não deveriam ser veiculadas nos horários nos quais há 
mais crianças assistindo", diz Fabíola Zerbini, do instituto. 
 
O Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) afirma que está em 
andamento em um grupo de estudos, iniciados no ano passado, uma lista de 
recomendações para anunciantes de alimentos em geral. O conjunto de propostas 
ainda não tem prazo para ser divulgado. A Abia (Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentação) também criou um grupo de estudos para a auto-regulamentação da 
publicidade de alimentos. "Pretendemos diminuir a ferocidade da publicidade dos 
alimentos e que haja uma especificação para o público infantil", avaliou Paulo Nicolelis, 
diretor jurídico da Abia. 
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