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Após as duas gigantes do setor de bebidas, a Coca-Cola e a Pepsi anunciarem na semana passada 
que deixarão de vender refrigerantes em escolas elementares dos EUA, a discussão sobre o 
crescimento do consumo de alimentos de alto teor calórico e baixo teor nutricional dos 
adolescentes está sendo intensificando no Brasil. 
 
Cerca de 10% dos adolescentes brasileiros, entre 10 e 15 anos, são obesos, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (a pesquisa utilizou o Índice 
de Massa Corpórea como referência). Esse percentual alcança 30% nos EUA. 
 
A estimativa é de que o governo brasileiro gaste R$ 1,2 milhão por ano para tratar os efeitos da 
obesidade no país, de acordo com pesquisa realizada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ). 
 
Com o objetivo de discutir a obesidade no país em diversos âmbitos, a Unifesp promoveu na 
sexta-feira, em parceria com a Editora Referência, a primeira Jornada - Propaganda de Alimentos 
e Obesidade na Infância e Adolescência. José Augusto Taddei, professor de Nutrologia do 
departamento de Pediatria da Unifesp, espera que haja um canal aproximação entre a publicidade 
e os profissionais de saúde a partir desse evento. 
 
Para os profissionais de publicidade há uma "onda" de consumo de alimentos considerados 
saudáveis, porém, fazem uma ressalva de que essa maior "conscientização" ocorre em uma parte 
da elite brasileira. Taddei afirma que 70% da população não possui informações suficientes sobre 
os produtos industrializados que ingerem em proporções cada vez maiores, devido ao ritmo 
frenético vivido nas grandes capitais. 
 
Sérgio Lopes, sócio diretor e vice-presidente de criação da agência QG, do grupo Talent, destaca 
que os produtos orgânicos já correspondem a 2% dos alimentos ingeridos nos EUA. Segundo ele, 
a rede de varejo Publix Super Market investiu no negócio dos produtos orgânicos e considerados 
saudáveis com a loja Greenwise. 
 
No Brasil, a proibição de produtos considerados menos saudáveis nas escolas mostra essa 
preocupação. Segundo Átila Francucci, vice-presidente de criação da J.W. Thompson, esse debate 
é importante também para que não exista uma decisão autoritária em relação à propaganda de 
alimentos, como houve com a publicidade de cigarros, proibida de ser veiculada na Brasil em 
2000. 
 
Outro debatedor do evento foi Alcides de Mattos Terra, vice-presidente do McDonald's no Brasil. 
Há dois anos o McDonald's tem incluído em seu cardápio saladas e pratos mais saudáveis. 
 
Terra dissertou sobre o mercado de alimentos no Brasil, principalmente da informalidade do setor. 
No programa dado pelo evento, Terra discutiria os "mecanismos de incentivo a propaganda de 
alimentos saudáveis". O professor Taddei criticou o executivo no final da apresentação. Ele disse 
que Terra não havia contribuído ao evento da forma esperada, já que o seminário não daria 
espaço à "assuntos empresariais". Terra respondeu que o grau de desinformação da população é 
grande. "É nesse sentido que eu trago um posicionamento da empresa", afirmou. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2005, Empresas / Tendências & Consumo, 
p. B4 
 


