
Compostos lácteos e 
fórmulas infantis: como 
criar conteúdo para esses 
produtos no e-commerce?

Compostos lácteos e fórmulas infantis são produtos 
destinados à alimentação de crianças, sendo protegidos por 
leis de incentivo à amamentação. 

Por fazerem parte de um segmento sensível, sua fiscalização e 
penalização são ainda mais rígidas do que as aplicadas sobre 
a comercialização de outros produtos no e-commerce. 

Dessa forma, exige-se atenção e alguns cuidados 
fundamentais em sua comunicação. Confira suas principais 
orientações: 

Deve-se utilizar imagens e descrições de fácil 
compreensão;

Em caso de mudança de rótulo, é necessário transmiti-la com 
clareza a transição; 

É recomendado evitar o estranhamento ou a possível 
desconfiança do consumidor;

Deve-se seguir todos os protocolos exigidos pelos órgãos 
fiscalizadores, como a ANVISA e a ANS.

O que é proibido: 

Distribuição de amostras grátis, com exceções para 
casos específicos;

Ações de merchandising; 

Propagandas de TV, rádio ou internet;

Criação de banners;

Prêmios ou brindes;

Descontos ou rebaixamento de preços, como 
“Preço: De/Por”;

Criação de embalagens especiais.

Como vender compostos 
lácteos e fórmulas infantis 

no e-commerce? 

Assistir Webinar

Quer saber mais a fundo sobre como 
criar conteúdo para compostos

 lácteos e fórmulas infantis?

Assista o webinar realizado pela Lett 
em parceria com a Reckitt e Farma Delivery! 

Títulos, imagens e descrições condizentes com a 
realidade;

Aperfeiçoamento de rótulos para atender às 
expectativas dos consumidores;

Apresentação no ponto de origem;

Exposição de aspectos técnicos-científicos somente 
para profissionais da saúde;

Divulgação da campanha de incentivo à 
amamentação feita pelo Ministério da Saúde*.

O que é permitido: 

AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS MENORES DE  1 (UM) ANO DE IDADE, COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE 

MÉDICO OU NUTRICIONISTA, O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE E FILHO. 

*

Uso de informações verdadeiras, com comprovação 
científica;

Claims regulatórios aprovados (letra miúdas);

Pontos extras;

Promoções;

Rebaixamentos de preço;

Criação de packs ou combos de compra;

Propagandas de TV, rádio ou internet.

O que é permitido: 

O que é proibido: 

Apresentar o produto como leite ou como substituto 
do leite materno;

Apresentação do produto sem frases de advertência*;

Divulgação de falsos benefícios, como: aumento da 
popularidade, melhora no desempenho escolar;

Uso de linguagem imperativa de consumo, como: 
“compre, tome, comprar agora”;

Uso de imagens na rotulagem;

Distribuição de amostras grátis para consumidores.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS

*

Uso de informações verdadeiras, com 
comprovação científica;

Aperfeiçoamento de rótulos para atender às 
expectativas dos consumidores;

Claims regulatórios aprovados;

Pontos extras;

Promoções;

Rebaixamentos de preço.

O que é permitido: 

O que é proibido: 

Divulgação de falsos benefícios, como: aumento da 
popularidade, melhora no desempenho escolar;

Uso de linguagem imperativa de consumo, como: 
“compre, tome, comprar agora”.

Fórmula Infantil de Primeira 
Infância (após 1 ano de idade)

Fórmula Infantil para 
até 1 ano de idade

Composto Lácteo

https://www.youtube.com/watch?v=C8BxC7zK41I



