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O direito humano de crianças e adolescentes  
à alimentação adequada e de serem livres de obesidade e doenças relacionadas:  

as responsabilidades das empresas de alimentos e bebidas e das indústrias relacionadas dos 
meios de comunicação e marketing
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Declaração preliminar do Grupo de Trabalho sobre  
Nutrição, Ética e Direitos Humanos e Nutrição Ao Longo do Ciclo de Vida  
do Comitê Permanente de Nutrição do Sistema das Nações Unidas (SCN) 

 
 
A obesidade infantil há muito tem sido um problema em países de renda elevada e vem se 
tornando um grande problema de saúde em muitos outros países, inclusive em países em 
desenvolvimento, principalmente na América Latina e em algumas partes do Sudeste asiático e 
do Pacífico. As causam são várias e entre elas se incluem aleitamento inadequado, mudança da 
dieta para alimentos com alto teor de energia e baixa densidade de nutrientes, inclusive lanches 
ricos em gorduras e bebidas com altos níveis de açúcar ou sal. A queda nos níveis de atividade 
física contribui para o quadro e, assim, as causas certamente são multi-fatoriais. Há 
conseqüências adversas para a saúde das crianças, inclusive o surgimento de diabetes tipo 2, mas 
a obesidade na infância e na adolescência também predispõe para conseqüências de longo prazo 
para a saúde na idade adulta, aumentando os riscos de doenças crônicas e uma expectativa de 
vida reduzida. 
 
Não há qualquer dúvida acerca do papel desempenhando pelo setor empresarial e seu marketing 
ativo de produtos que contribuem para gerar esse tipo de mudança para padrões de consumo 
nocivos à saúde, que afeta todas as faixas etárias. Entre os grupos dessas faixas etárias é 
comumente sabido que as mães jovens – muitas vezes as que estão em sua primeira gestação e, 
posteriormente, seus filhos – são particularmente suscetíveis a estratégias de marketing que 
fazem apelo a certos estilos de vida ‘modernos’ e à identidade grupal. Um exemplo importante 
de como esse marketing deve e pode ser regulado é o Código Internacional de Marketing de 
Substitutos do Leite Materno e Resoluções subseqüentes da Assembléia Mundial de Saúde, que 
foram incorporadas com êxito às legislações nacionais de dezenas de países desde a aprovação 
do Código por ocasião da Assembléia Mundial de Saúde de 1981. 
 
As práticas de marketing agressivo de boa parte do setor empresarial, principalmente aquelas 
destinadas a programas para crianças em idade escolar, bem como para uma cadeia de varejo 
cada vez mais estreitamente controlada, estão atuando diretamente contra o direito dos jovens a 
uma alimentação2 adequada e propícia à saúde nutricional e ao bem-estar. É importante que tais 

                                                
1 Documento traduzido por Paulo Liegio (Interlinguae Interpretes), a pedido da ABRANDH. 
2 O direito à alimentação ‘adequada’ é a formulação usada na disposição pertinente nos termos do direito 
internacional dos direitos humanos, particularmente no artigo 11.1 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. O significado de ‘adequação’ com respeito à alimentação posteriormente 
foi interpretado no Comentário Geral No. 12 sobre o direito à alimentação, emitido pelo Comitê da ONU de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais em 1999, ver:  
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atores corporativos, bem como governos e outros atores não-governamentais, reconheçam sua 
responsabilidade conjunta pela realização do direito de todas as pessoas, em particular dos 
jovens, à alimentação adequada e ao padrão de saúde3 mais elevado possível. 
 

As práticas corporativas não deveriam contribuir para estabelecer hábitos de alimentação 
nocivos à saúde, aumentando, assim, o risco de se desenvolverem doenças incapacitantes e de 
uma menor qualidade de vida. 
 

Um diálogo com o setor das empresas de alimentação e as indústrias dos meios de 
comunicação e marketing deveria ser iniciado com vistas a mudar progressivamente a demanda e 
eliminar a promoção de produtos alimentícios e de bebidas que contribuem para dietas que 
levam à má saúde na infância e na adolescência e a perspectivas de morte precoce e/ou a anos de 
vida incapacitante na idade adulta. Sabe-se que algumas empresas já começaram a alterar seus 
produtos a fim de torná-los menos prejudiciais. Essa iniciativa é bem acolhida e deve prosseguir 
sistematicamente e em escala e ritmo mais intensos. As atividades atuais no âmbito do sistema 
das Nações Unidas destinadas a estimular práticas corporativas responsáveis, em consideração 
aos direitos humanos, propiciam um importante contexto de facilitação. 
 

Portanto, o Comitê Permanente do Sistema da ONU sobre Nutrição solicita que: 
 

1. O Relator Especial da ONU sobre o direito à alimentação e o Representante Especial do 
Secretário Geral da ONU em matéria de empresas e direitos humanos dispensem 
consideração em profundidade a essas questões em seus próximos relatórios a fim de 
aumentar a consciência acerca do problema enfrentado. 

 
2. As agências da ONU envolvidas, particularmente a OMS, o UNICEF e a FAO, 

desenvolvam um código de conduta relativo ao marketing [anti-ético] dirigido a crianças 
e adolescentes. 

 
3. Os governos urgentemente tomem medidas destinadas a adotar regulação apropriada 

nessa área.           
 
         
 

                                                                                                                                                       
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9?Opendocument e subseqüentemente 
usado em Diretrizes Voluntárias para apoiar a realização progressiva do direito à  alimentação adequada no 
contexto da segurança alimentar nacional, adotadas pelo Conselho da FAO em novembro de 2004, ver: 
http://www.l.umn.edu/humanrts/instree/food-voluntaryguidelines.html. 
3 O direito ao ‘padrão de saúde mais elevado possível’ é a formulação usada no Artigo 12 do mesmo Pacto e 
posteriormente interpretado no Comentário Geral No. 14 sobre o direito à saúde, emitido pelo Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais em 2000, ver: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.Ep?OpenDocument 
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Anexo: 
 

Mandato do Representante Especial das Nações Unidas em Matéria de  
Empresas e Direito Humanos4 

 
 
A Comissão de Direitos Humanos da ONU adotou uma resolução em 20 de abril de 2005 
solicitando que “o Secretário Geral da ONU nomeie um representante especial para a questão 
dos direitos humanos e corporações transnacionais e outras empresas... com o seguinte mandato: 
 

(a) Identificar e esclarecer padrões de responsabilidade e responsabilização corporativa para 
corporações transnacionais e outras empresas com relação aos  direitos humanos; 

 
(b) Elucidar o papel dos Estados na regulação e adjudicação eficaz da atuação de 

corporações transnacionais e outras empresas com relação aos direitos humanos, 
inclusive mediante cooperação internacional; 

 
(c) Pesquisar e esclarecer as implicações, para corporações transnacionais e outras empresas, 

de conceitos tais como “cumplicidade” e “esfera de influência”; 
 

(d) Desenvolver materiais e metodologias para se realizarem avaliações do impacto sobre os 
direitos humanos das atividades de corporações transnacionais e outras empresas; 

 
(e) Compilar um compêndio das melhores práticas de Estados e corporações transnacionais e 

outras empresas...”. 
 
 

                                                
4 O Representante Especial do Secretário Geral é o Sr. John Ruggie. 
Ver: http://www.business-humanrights.org/Home 
   


