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EDITORIAL
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Promoção de junk food ou …  
como prejudicar as crianças

Nos últimos 10 anos, nos países assim chamados de primeiro mundo, 
grupos de consumidores, associações de pais e mestres e organizações que 
lutam para uma melhor qualidade de vida e mais saúde, têm chamado a aten-
ção das autoridades competentes para que seja exercido um maior controle 
sobre o arsenal de ferramentas mercadológicas usadas na comercialização 
de produtos para crianças e adolescentes. Na Europa, a Comissão Euro-
peia tem feito alguma coisa, mas as medidas continuam sendo por demais 
brandas. Nos Estados unidos a situação é tão caótica quanto. No Brasil …

Para uma criança, o excesso de peso é um fator de risco certo para sua 
vida futura, incluindo doenças como diabetes, distúrbios cardíacos, vários 
tipos de cânceres e outras doenças crônicas. Mas, também nessa fase da 
infância, o excesso de peso pode levar a distúrbios psicossociais, aumentar 
o risco de ter pressão alta, criar resistência a insulina e acumular gordura 
no fígado, distúrbios que somente serão tratados mais tarde, quando já será 
quase tarde demais para revertê-los.

Por que então permitir que milhões de crianças sejam expostas as tenta-
ções ricas em gorduras e açúcares oferecidas por uma plêiade de caráteres 
de desenhos animados e histórias em quadrinhos? Se Shrek, Toy Story, Thor, 
Kung Fu Panda e muitos outros ídolos dos pequenos se lambuzam comen-
do junk foods, como convencê-los que isto é errado? Impossível! Somente 
controlando de forma global os alimentos e bebidas que podem ou não ser 
promovidos por esses personagens infantis e, de forma mais ampla ainda, 
limitar os produtos que podem ser promovidos para as faixas etárias abaixo 
de 12 anos, por exemplo.

Se amamos tanto os nossos filhos, por que permitimos que a saúde 
futura deles seja colocada em risco?

Boa leitura!

Michel A. Wankenne


