
 

 

Propaganda de Alimentos: Fique Esperto! 

Com a evolução da sociedade, muitos tipos de alimentos foram criados e, para garantir 

maior aceitação da população, foram introduzidos novos ingredientes. Com isso, surgiram 

produtos cada vez mais atraentes e saborosos. Isso graças a: açúcar para adoçar; gordura 

saturada e gordura trans para dar maior maciez, leveza e cremosidade; sódio para 

acentuar o sabor e aumentar a vida de prateleira; corantes para dar cor especial, e 

aromatizantes para criar um cheirinho irresistível. No entanto, todos esses novos produtos 

reduziram a qualidade nutricional dos alimentos. Essas substâncias estão associadas a 

problemas de saúde como obesidade, diabetes, câncer, pressão alta, colesterol alto e 

outras doenças do coração. 

A propaganda é uma das principais formas de se divulgar produtos. Seu papel é tornar o 

produto anunciado algo mais desejado e necessário. Muitas vezes, para conseguir esse 

resultado, a propaganda passa a ideia de sucesso e modernidade ao produto que está 

sendo divulgado. Esse processo acontece também para os alimentos, em rádio, televisão, 

revista, entre outros, e que acabam por nos influenciar. 

A ação da propaganda tornou muitos produtos tão populares, que alimentos como 

salgadinhos, refrigerantes, sorvetes, biscoitos, entre outros, passaram a ser cada vez mais 

desejados. Parte da população habituou-se a comer esses alimentos, não para nutrir-se ou 

saciar a fome, mas sim com a ideia das propagandas de somente saciar desejos e estar 

“na moda”, sem considerar que os excessos podem trazer problemas à saúde. As 

pessoas, especialmente as crianças e adolescentes, passam por situações como: 

Encantar-se ao ver o super-herói favorito anunciando um cereal; Querer toda a coleção de 

brindes distribuídos em promoções de refeição e sanduíche; Interessar-se pelo novo 

biscoito recheado da propaganda, em formato de bichinhos; Desejar o mesmo refrigerante 

que sua banda de música preferida. 

A propaganda incentiva o consumo de alimentos que nem sempre são essenciais ou 

fazem bem para a nossa saúde. Em geral alimentos que têm, em excesso, nutrientes que 

não devem ser consumidos em grande quantidade (gordura saturada, gordura trans, 

açúcar e sódio), pois estão associados ao maior risco de desenvolvimento de doenças. Ao 



 

 

contrário, tornou-se menos comum vermos propagandas que estimulem o consumo de 

verduras, legumes, feijão, frutas e outros alimentos nutritivos. 

Assim uma equação nada saudável é criada: Pessoas que acreditam em tudo da televisão 

+ Muitas propagandas de alimentos não saudáveis + Uso de brindes e associação com 

personagens = Maior risco de obesidade e outras doenças associadas. 

O púbico infanto-juvenil é um dos mais afetados pela ação do marketing. Isso por que 

ainda estão com a capacidade de discernimento em formação. Dessa forma acreditam e 

se encantam com os apelos da propaganda, muitas vezes nem percebendo os anúncios 

inseridos em seus programas favoritos. A ANVISA tem projetos de limitar propaganda de 

alimentos inadequados a crianças e adolescentes. A ideia é que as propagandas não 

coloquem em risco a saúde das pessoas. O alimento deve ser fonte de prazer e de saúde 

e não algo que possa comprometer o bem-estar por causa de abusos ou do consumo 

inadequado. 
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