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Pesquisadores dos Estados
Unidos afirmaram ontem pela
primeira vez que há uma conexão
evidente entre a propaganda e o
apetite das crianças por alimen-
tos calóricos e de baixo valor nu-
tritivo, a chamada ujunk food", e
instaram o governo a obrigar as

empresas de alimentos a inter-
romper essa publicidade caso os
esforços para que isso ocorra de
forma voluntária não funcionem.

As conclusões do estudo do
Institute of Medicine (IOM) sig-
nificam um desafio para os argu-
mentos da indústria alimentícia
de que não há uma conexão dire-
ta comprovada entre os anúncios
de televisão e os alimentos que as

crianças consomem.
O estudo chega um ano depois

de a Kraft, fabricante do biscoito
Trakinas no Brasil, ter se distan-
ciado das empresas do setor e ter
voluntariamente se comprome-
tido a deixar de fazer propagan-
da voltada para crianças com
menos de 12 anos nos EUA.

"Como as preferências de dieta e
os padrões de alimentação surgem

cedo na vida e criam o cenário do
que serão as perspectivas de longo
prazo de saúde do indivíduo, são
necessárias mudanças significati-
vas para remodelar a consciência
das crianças sobre as escolhas de
dietas saudáveis", destacou no es-
tudo o IOM, uma unidade de pes-
quisas da Academia Nacional de
Ciências dos Estados Unidos.

O informe, requisitado pelo

Congresso dos EUA, avaliou "cen-
tenas de estudos relevantes" para
chegar a suas conclusões.

"Encontramos fortes evidên-
cias de que a propaganda na tele-
visão influencia as preferências
por aumentos e bebidas e os pedi-
dos de compra das crianças entre
2 e 11 anos, além de afetar seus
hábitos de consumo, pelo menos
no curto prazo", diz o informe.

Em 2004, as empresas gasta-
ram um valor estimado em US$
10 bilhões em marketing de ali-
mentos, bebidas e refeições para
as crianças e jovens nos Estados
Unidos, de acordo com o estudo.

"Se os esforços voluntários da
indústria falharem em alterar a ên-
fase, de produtos com baixos nu-
trientes e altas calorias para ali-
mentos mais saudáveis, na publici-
dade na W durante a programa-
ção infantil, o Congresso deveria
aprovar leis que forcem essa mu-
dança tanto na W aberta como na
W a cabo", recomendou o IOM.

Cerca de 16% das crianças e
adolescentes dos EUA são obesos
hoje, contra apenas 5% registra-
dos nos anos 60. Muitas empre-
sas alimentícias fazem propa-
gandas em canais de TV para
crianças, como Nickelodeon.

A Grocery Manufacturers' Asso-
ciation, entidade do setor que tem
como membros Kraft, Nestlé e Sara
Lee, entre outras empresas, infor-
mou que "como os integrantes da
GMA compartilham os receios do
IOM sobre a obesidade na infância,
eles já atenderam várias das reco-
mendações da comissão".

Questionada se a GMA aceita-
va a conexão científica entre a
publicidade para crianças e os
hábitos de consumo, a porta-voz
Stephanie Childs disse que "nin-
guém está negando que a publi-
cidade funciona, mas ninguém,
incluindo o IOM, demonstrou
que esteja ligada à obesidade".
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