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Publicação regulamenta a publicidade de alimentos não saudáveis

Especialistas acreditam a publicidade tem incentivado o consumo de alimentos
pouco saudáveis, causando aumento de obesidade e doenças crônicas. Foto:
reprodução.

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) divulgou na tarde de hoje, 12, a publicação “Publicidade de
alimentos não saudáveis: os entraves e as perspectivas de regulação no Brasil”. O documento faz parte de um projeto que
tem como objetivo avaliar a eficácia de políticas públicas e da regulação de alimentos no Brasil.

Atualmente, no mundo todo, esse tem sido um tema bastante discutido por pesquisadores, médicos e pela população.
Devido ao aumento expressivo da obesidade, muitos especialistas têm sugerido que a propaganda e a publicidade desses
alimentos contribuem para que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade para escolher alimentos saudáveis.

Diante deste cenário, a Organização Mundial de Saúde recomendou que os governos adotem regulação específica para o
marketing de alimentos não saudáveis. No Brasil, a legislação ainda carece de tratamento detalhado em relação ao tema.

A publicação brasileira, lançada durante o Seminário Internacional sobre “Alimentação na prevenção de doenças
crônicas”, organizado pelo Idec, ficará disponível para download gratuitamente no site do Idec, em português e inglês.
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