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Importância da regulamentação da publicidade
dirigida à crianças e adolescentes
O Brasil vivencia, atualmente, fenomenos de transiçao alimentar, nutricional e epidemiologica, caracterizados por mudanças nos habitos
alimentares principalmente pelo
aumento do consumo de alimentos
ultraprocessados, aumento das
taxas de excesso de peso, inclusive
na infancia e adolescencia, e reduçao na prevalencia de doenças infecciosas e carencias nutricionais
que convivem com o aumento das
doenças cronicas e agravos nao
transmissíveis.
A influencia da publicidade de alimentos sobre os habitos alimentares de crianças e adolescentes e
consistente. A problematica esta
no fato de que grande parte dos
alimentos veiculados na publicidade direcionada ao publico infantil
sao produtos ultraprocessados,
com altos teores de sodio, gorduras e açucares, a exemplo, salgadinhos “de pacote”, biscoitos, bolos,
cereais matinais, refrigerantes, sucos adoçados e refrescos em po.
Esta realidade e ainda mais importante considerando que a formaçao
dos habitos alimentares se da na
infancia, o que torna a regulamentaçao da publicidade uma açao de
proteçao ao publico infantil. Esta
regulamentaçao e contemplada na
Política Nacional de Alimentaçao e
Nutriçao e Política Nacional de
Promoçao da Saude e outras açoes

a exemplo da Estrategia Intersetorial de Prevençao e Controle da
Obesidade e Plano de Açoes Estrategicas para o Enfrentamento das
Doenças Cronicas Nao Transmissíveis no Brasil.

A Resolução n° 163/2014 do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) dispõe sobre a abusividade do direcionamento da publicidade e de
comunicação mercadológica
à criança e ao adolescente.
Neste cenario, a Resoluçao n° 163
do Conanda dialoga com tais políticas, açoes e tambem com as recomendaçoes
sobre alimentaçao
adequada e saudavel do Ministerio
da Saude, trazidas pelo Guia Alimentar para a Populaçao Brasileira. Esta resoluçao prima por uma
apresentaçao verdadeira do produto ou serviço oferecido, considerando as particularidades do publico-alvo a que se destinam, trazendo como abusiva qualquer pratica que tenha intençao de persuasao para o consumo de produtos
ou serviços por meio de aspectos
relacionados ao universo infantil.
Destaca-se que a publicidade nao e
considerada abusiva quando se
trata de campanhas sobre boa ali-

mentaçao, segurança, educaçao,
saude, entre outros itens relativos ao melhor desenvolvimento
infantil. Dessa maneira, e imprescindível informar e alertar as
famílias sobre a nocividade acerca da publicidade que veicula alimentos ultraprocessados, sobre
as legislaçoes existentes que protegem os consumidores de excessos publicitarios e sobre os mecanismos e orgaos de denuncia disponíveis.

