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No fim dos anos 70, os estudan-
tes americanos consumiam duas
vezes mais leite do que refrigeran-
tes. No fim dos anos 90, os estu-
dantes estavam bebendo em mé-
dia quase três copos de soda açu-
carada por dia, mas pouco mais
que um copo de leite.

Os ativistas da alimentação sau-
dável acreditam que essa mudança
teve duas causas principais: o mar-
keting mais agressivo dos fabri-
cante de refrigerantes entre as
crianças, e a maior disponibilida-
de do produto nas escolas.

A Coca-Cola e a PepsiCo come-
çaram a usar mais imagens da cul-
tura jovem para promoverem suas
marcas. Também firmaram acor-

dos lucrativos de divisão de recei-
tas com autoridades de ensino pa-
ra colocar suas maquinas de refri-
gerantes nas escolas. Agora, en-
quanto os níveis de obesidade
infantil e diabetes disparam no
mundo desenvolvido, os ativistas
pressionam por uma regulamen-
tação mais dura das relações do se-
tor com os jovens consumidores.

A campanha desses ativistas ob-
teve uma vitória nos Estados Uni-
dos esta semana, quando os pro-
dutores prometeram restringir as
vendas de refrigerantes nas esco-
las. As medidas seguiram-se a um
acordo parecido firmado no Cana-
dá no ano passado.

Esses passos voluntários refle-
tem uma mudança em um setor
que relutava em reconhecer as
preocupações com a saúde envol-

vendo seus refrigerantes. Os pro-
dutores há muito tempo insistem
que a falta de atividades físicas é a
principal causa da obesidade in-
fantil. Mas com uma criança ame-
ricana consumindo cerca de 15 co-
Iheres de chã de soda todos os dias,
o setor vem aceitando que não po-
de fugir da responsabilidade.

Ao concordarem com as restri-
ções nas escolas, as gigantes dos re-
frigerantes esperam evitar as regu-
lamentações mais severas que os
ativistas defendem. Em alguns es-
tados americanos e partes da Euro-
pa, porém, as concessões chega-
ram tarde demais.

Legisladores francesas votaram
no ano passado pela proibição na-
cional das máquinas de refrigeran-
tes nas escolas e a lei entra em vigor
no mês que vem. No Reino Unido,

uma legislação para regular a co-
mercialização dos refrigerantes e
da chamada junk-food está sendo
analisada. Nos Estados Unidos, pe-
lo menos 14 estados aprovaram
leis desenhadas para melhorar a
alimentação nas escolas.

O setor espera que sua nova po-
lítica em relação às escolas nos
EUA convença os 36 estados res-
tantes de que ele merece confiança
na auto-regulamentação. "Nós en-
tendemos que os pais querem ter
um maior controle sobre o que
seus filhos consomem na escola, e
queremos apoiá-los com essa polí-
tica", disse Susan Neely, presidente
da American Beverage Associa-
tion, o grupo lobista do setor.

Sob as novas regras, apenas
água e sucos de frutas serão vendi-
dos nas escolas do ensino básico e

pelo menos metade das opções
das máquinas de refrigerantes ins-
taladas em instituições de ensino
secundário terão que ser de opções
mais saudáveis.

Os críticos foram rápidos em en-
contrar brechas no pacto. Eles afir-
mam que a proibição dos refrige-
rantes nas escolas de ensino básico
simplesmente formalizou uma
política que a Coca-Cola e Pepsi já
observavam. A maioria das vendas
em escolas ocorre nas instituições
de ensino secundário, onde as be-
bidas açucaradas estarão disponí-
veis ao longo do dia. Jeanette
Longfield, coordenadora da Cam-
panha pela Lei de Regulamentação
da Alimentação das Crianças no
Reino Unido, diz que as medidas
mostram que a auto-regulamenta-
ção não funciona. "O setor precisa

mostrar se mexendo, mas isso é de
um cinismo total."

A defesa das receitas é apenas
parte do motivo pelo qual as com-
panhias de refrigerantes estão an-
siosas por permanecerem nas es-
colas. A Coca-Cola Enterprises, a
maior distribuidora da Coca-Cola,
diz que as escolas respondem por
menos de 1% das vendas na Améri-
ca do Norte. Mais importante é o
acesso ao marketing que as escolas
propiciam aos jovens consumido-
res cujos conceitos de lealdade a
marcas ainda está sendo formado.

As receitas das máquinas de re-
frigerantes tornaram-se uma fonte
de recursos para as escolas ameri-
canas, e a Coca-Cola e a Pepsi sem-
pre melhoraram os contratos com
o patrocínio de equipes esportivas
ou construir novas instalações^
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