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ma das conseqüências mais curiosas das
múltiplas formas que tomou a comunica-
ção comercial com o mercado é a necessi-
dade de se rever a antiga definição de pro-
paganda. De fato, para os estudiosos do as-
sunto, propaganda é a mensagem veicula-
da na mídia paga por um patrocinador e
identificada com seu nome ou marca.

Hoje, são tantas as formas de se levar uma marca ao espectador
ou leitor, através da junção do conteúdo editorial com a mensa-
gem comercial, que isso provoca problemas éticos que devem
ser mais bem discutidos. Esse e outros temas relevantes dessa
questão são comentados por Gilberto C. Leifert, nesta entrevis-
ta concedida ao Prof. Francisco Gracioso.

E CRIA PROBLEMAS ÉTICOS
AINDA NÃO RESOLVIDOS

A PROPAGANDA

TRADICIONAIS



9 J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 4 – R E V I S T A  D A  E S P M

Gilberto C. Leifert

✱ Entrevista concedida ao Prof. Francisco
Gracioso por Gilberto C. Leifert, presidente
do CONAR e Diretor de Relações com o
Mercado da Rede Globo de Televisão

Gilberto C. Leifert
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FG – A edição de janeiro/fevereiro
tem como tema principal as mudan-
ças que estão ocorrendo na nature-
za e na diversificação da comuni-
cação com o mercado, afetando
bastante o antigo conceito do que é
propaganda, o papel da mídia. Gos-
taria de pedir a você que dê a sua
visão deste panorama que estamos
presenciando e do qual estamos
participando.

GILBERTO – O panorama interna-
cional da propaganda apresenta no-
vas questões éticas. Continua valen-
do a pena zelar pela idéia de sepa-
ração �entre Igreja e Estado� como
pregava Henry Luce [N.R. Henry
Luce (1938-1967) foi co-fundador e
editor da revista Time], ou seja, en-
tre editorial e comercial. Nem sem-
pre os espaços se mostram tão bem
definidos. Sou defensor da separa-
ção. Entendo que os veículos de co-
municação têm enorme responsabi-
lidade. Devem estabelecer seus pró-
prios limites e defendê-los perante
clientes, agências e profissionais. Em
sentido oposto, o recente livro de Al
Ries e Laura Ries funciona como
agente provocador: encoraja a inva-
são do conteúdo. [N.R. �A queda da
propaganda � da mídia paga à mídia
espontânea�]. Por falar em Igreja,
gostaria de ilustrar a questão lendo
um trecho do discurso do Papa João
Paulo II, pronunciado em 4 de ju-
nho de 2000, perante um grupo de
proprietários de meios de comuni-
cação: �Com a sua influência vasta
e direta sobre a opinião pública, o
jornalismo não pode ser guiado só
por forças econômicas, lucros, inte-
resses especiais. Deve, ao contrário,
ser encarado como uma missão, até

certo ponto, sagrada, realizada com
o entendimento de que poderosos
meios de comunicação foram con-
fiados aos senhores para o bem ge-
ral.� Acho que, dentro do contexto
do que nós conversamos aqui, de-
vemos cobrar de nós mesmos o res-
peito às leis, à ética e ao público a
quem servimos, e acompanhar
muito atentamente os movimentos

que nos são apresentados como
tendências definitivas, soluções
miraculosas, em detrimento dos
princípios éticos dos jornalistas e
dos publicitários.

FG – Na verdade, olhando do lado
de fora, isto é, não sendo eu próprio
parte da mídia, e falando de modo
geral do panorama mundial � não

ENTENDO QUE OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO TÊM
ENORME RESPONSABILIDADE. DEVEM ESTABELECER SEUS
PRÓPRIOS LIMITES E DEFENDÊ-LOS PERANTE CLIENTES,
AGÊNCIAS E PROFISSIONAIS.
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só do brasileiro �, tenho a impres-
são, às vezes, de que esses novos
esquemas de divulgação têm a par-
ticipação da mídia, em muitos ca-
sos. Nós sabemos que grupos de
mídia importantes � nos Estados
Unidos, a Time-Warner, por exem-
plo � têm ligações com grupos da
área do entretenimento, do esporte,
da moda, de tal forma que a
Madona, por exemplo, é contratada
da Time e, recentemente, fez uma
série mundial de shows para a Coca-
Cola que foram divulgados através
dos veículos do próprio consórcio.
De forma que se pode dizer que a
própria mídia está estimulando este
tipo de utilização.

GILBERTO – Acredito que os me-
canismos de invasão do editorial, as
ações de marketing de emboscada
e de geração de oportunidades de
mídia espontânea devam merecer
atenção redobrada. Não me refiro,
obviamente, ao merchandising e a
outras formas éticas e lícitas que
contam com o consentimento do
próprio veículo. Condeno outras si-
tuações em que alguém é transpor-
tado sem pagar a passagem. Tais si-
tuações, a meu ver, estão a merecer
atenção maior. De igual forma, en-
tendo que o público também rejeita
a propaganda comercial tratada
como matéria jornalística.

FG – Você tem razão. Na verdade,
neste momento, você fala não ape-
nas como executivo de veículo, mas,
também, como presidente do CO-
NAR. O CONAR defende a ética na
propaganda como sendo a verdade
e o respeito aos direitos do consu-
midor. Talvez agora se devesse in-

troduzir um novo conceito, alargan-
do este conceito de ética, e isto, de
fato, faz-me parar para pensar.

GILBERTO – O Código de Auto-
Regulamentação, de 1978, já pre-
gava a distinção entre anúncio e edi-
torial. O Código de Defesa do Con-
sumidor, que é de 1990, em seu ar-
tigo 35, perfilha a mesma orienta-
ção. Do ponto de vista prático, o
desafio é a gestão dos espaços éti-
cos e lícitos.

FG – Você gostaria de falar também
dos aspectos econômicos? E, prin-
cipalmente, do papel que cabe, cada
vez mais, à mídia como centro de
decisões estratégicas, que antes o
anunciante esperava que viesse de
outros lugares, como, por exemplo,
das agências de propaganda? Deixe-
me dar um exemplo. Recentemente,
a Nestlé fez acordos não apenas com
a Globo, mas também com o SBT para
o uso de grandes shows do tipo do
Faustãoempromoçõesagressivas,que
envolveram um certo planejamento,
uma certa estratégia que, normalmen-
te, não se esperaria que viesse do veí-
culo. Agora, cada vez mais, os veícu-
los de modo geral � não só a televi-
são, mas a mídia impressa também
� estão levantando oportunidades
mais elaboradas, mais complexas,
verdadeiros pacotes de ações que
vão muito além da divulgação pro-
priamente dita. Você concorda?
Acha que isso é uma tendência?

GILBERTO – Não acredito que seja
uma tendência no nosso mercado;
não são tantos os casos em que o
cliente traz demandas à �fábrica�,
isto é, diretamente às áreas de cria-

ção, planejamento, marketing dos
veículos. Nos exemplos citados,
houve a atuação conjunta do clien-
te, agências e veículos, e sempre fi-
cou muito claro para o público a na-
tureza comercial da ação e quem a
patrocinava.

FG – E como fica o papel das agên-
cias de propaganda neste cenário?

GILBERTO – O modelo de atuação
das agências enfrenta críticas nem
sempre justas, influenciadas pela
questão da remuneração. O que es-
tou tentando dizer não é novidade:
no mundo todo, se busca uma nova
forma de relacionamento comercial
� anunciante, agência e veículo �, e
uma nova atitude das agências pe-
rante as necessidades dos clientes e
desafios do mercado globalizado.
Também não é novidade que o cen-
tro de inteligência, o centro de com-
petência em matéria de comunica-
ção, continua sendo a boa agência
de propaganda, para a qual são atraí-
dos os talentos de criação, plane-
jamento e mídia. Sobre este assun-
to, eu costumo dizer que o sistema
de remuneração que foi desenvol-
vido no Brasil permitiu que os
Ronaldos e Ronaldinhos jogassem
bola em nossos campos. Nossa pro-
paganda, alinhada na vanguarda
mundial, é produto de um ambien-
te competitivo amparado em regras
que também garantiram profis-
sionalização, remuneração estimu-
lante aos empresários e aos profissi-
onais. Os veículos também foram
beneficiados pelo desenvolvimento
do mercado. Mas creio que os mai-
ores proveitos são dos anunciantes,
que viram as suas necessidades de
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comunicação atendidas com um
grau de excelência verdadeiramen-
te de nível internacional.

FG – E o modelo funcionou muito
bem durante 50 anos.

GILBERTO – Acrise, a meu ver, não
é da propaganda. É da ordem
econômica mundial. Pretende-se
que a publicidade opere milagres.

FG – Eu também penso assim. Os
críticos da propaganda � e sempre
os haverá � dizem que o interesse
do espectador ou leitor pela pro-
paganda diminuiu e que o poder
de impacto, de persuasão do co-
mercial hoje é menor do que foi
no passado. Eu discuto essa afir-
mação. Mais do que o anúncio, na
maioria das vezes, a perda do in-
teresse do consumidor reside no
produto, que não se renova, que
não apresenta novidades, que não
se mostra mais atual de acordo
com a expectativa, que não vira
notícia. Acho que todos nós que
estamos envolvidos na indústria da
propaganda deveríamos prestar
atenção a essas críticas e tentar
refutá-las com dados concretos,
com pesquisas. Por exemplo, uma
empresa lançou agora o chamado
advertainment, que seria uma nova
forma, mais diversificada do que o
velho merchandising. Não vou citar
nomes, mas o responsável por essa
empresa, numa recente mesa-redon-
da aqui na Escola, falou da crença
pessoal dele de que o advertainment
tenderá a desbancar a propaganda
comercial propriamente dita, pelo
menos em termos de atenção que
provoca. O que você acha desse tipo
de afirmação?

GILBERTO – Sabe-se que os gover-
nos e o mercado publicitário têm
ímpetos de influenciar ou até de-
terminar o conteúdo da mídia. E do
entretenimento para o editorial
pode ser um passo. As formas de
associação de propaganda comer-
cial com o conteúdo não são no-
vas, como o barter, por exemplo.
Dos Estados Unidos chega a notí-
cia de que a MindShare, seus cli-
entes e a ABC-Disney são parceiras
na produção de conteúdo dirigido,

com personagens criados em fun-
ção de determinados produtos.

FG – Talvez esteja aí uma nova tare-
fa para o CONAR.

GILBERTO – A chamada �propa-
ganda subliminar�, que foi estudada
por Vance Packard, é proibida tam-
bém no Brasil. Até merece ser trata-
da como lenda. Já o merchandising,
no cinema e nas novelas, é impor-
tante fonte de recursos. A produção

A EXPOSIÇÃO DA MARCA DE FORMA NÃO AGRESSIVA,
COM PERTINÊNCIA, SEM VIOLENTAR A OBRA INTELECTUAL E,
PORTANTO, FEITA DE MODO A NÃO MOLESTAR A AUDIÊNCIA,
É UMA PRÁTICA CORRIQUEIRA NOS GRANDES MERCADOS
PRODUTORES DO MUNDO.
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de bens culturais e de entretenimen-
to envolve custos elevados, e o
merchandising faz parte da equa-
ção. Hoje quase não existe me-
cenato... Sem apoio comercial,
muitas peças de teatro, produções
cinematográficas, teledramaturgia
e shows musicais simplesmente
não seriam realizados. Curiosa-
mente, no meio jurídico ainda
existem opiniões equivocadas a
respeito do merchandising, que é
impropriamente confundido com
propaganda subliminar. A exposi-
ção da marca de forma não agres-
siva, com pertinência, sem violen-
tar a obra intelectual e, portanto,
feita de modo a não molestar a au-
diência, é uma prática corriqueira
nos grandes mercados produtores
do mundo. O próprio espectador
muitas vezes acha que é merchan-
dising, mas não é. Exemplifico: o
protagonista de uma novela, que
aparece dirigindo um automóvel,
em situações perfeitamente corri-
queiras. Os desavisados vão pre-
sumir que o fabricante daquele
automóvel contratou ações de
merchandising. Como a produção
não contou com apoio comercial
de nenhuma montadora, a função
daquele carro naquela cena é ape-
nas de transportar o mocinho.
Nada mais que isso. De outro
modo, ele sempre teria de andar a
pé, não é mesmo?

FG – Falando do CONAR de modo
geral, que outras coisas você pode
contar? Como estão as relações da
entidade com os consumidores?

GILBERTO – Hoje, a instituição
desfruta de uma imagem muito po-

sitiva, fruto dos julgamentos que ele
realiza. A percepção pública da ação
do CONAR decorre dos julgamen-
tos realizados.

FG –Aquiloquechegaàsmanchetes...

GILBERTO – Manchetes que não
são buscadas. Não sonegamos infor-
mação à imprensa. O website do
CONAR [N.R. www.conar.org.br] di-
vulga todas as decisões proferidas
pelas Câmeras de Ética. Mas a
Diretoria do CONAR não busca ex-
posição pública; não produz
factóides. O objetivo é julgar anún-
cios. O ano de 2003 foi muito im-
portante. Estamos encerrando o ba-
lanço com um número recorde de
processos. Isso não significa que a
propaganda brasileira tenha proble-
mas; significa que o CONAR se qua-
lifica e é reconhecido como a enti-
dade encarregada de arbitrar os con-
flitos entre os consumidores e a in-
dústria, e entre pares da indústria.

FG – Na verdade, o trabalho do
CONAR foi reconhecido numa pes-
quisa que nossos professores fize-
ram, recentemente, tentando medir
a credibilidade de certas atividades
e de certas categorias profissionais.
Fiquei surpreso com a diferença que
existe entre a credibilidade que o
público atribui à propaganda comer-
cial � muito alta � e o descrédito atri-
buído à propaganda política e elei-
toral. Nós sabemos que a propagan-
da comercial é policiada, discipli-
nada e regulamentada pelo CONAR.
A propagada política e eleitoral, eu
creio, ainda não entra na mira do
CONAR. Sob esse aspecto então,
fica claro que o CONAR, ou outro

órgão com essas mesmas atribui-
ções, deveria ser criado para regu-
lamentar também a propaganda po-
lítica e eleitoral.

GILBERTO – Acho que não estarei
sendo pretensioso ao afirmar que o
CONAR contribuiu para reforçar a
credibilidade da propaganda comer-
cial. Recentemente, em artigo publi-
cado em O Globo [N.R. �Propagan-
da: política, religiosa e comercial.
Duas medidas e um só peso� � O
Globo, de 4.8.2003] estabeleci pa-
ralelo entre as propagandas comer-
cial, política e religiosa, e exaltei o
esforço bem-sucedido da propagan-
da comercial em defesa da ética.
Tentei mostrar as diferenças. Nós,
cidadãos, somos tratados pelos le-
gisladores como se, na verdade, ti-
véssemos três dimensões. Em tom de
blague, chamei o fenômeno de �pa-
radoxo da tríplice dimensão do ser�.
As três dimensões seriam: como ci-
dadão-eleitor; o cidadão-fiel, que
professa sua fé e crença, e como ci-
dadão-consumidor. Os políticos
consideram os eleitores plenamen-
te capazes de exercer seus direitos
políticos, com pleno discernimento
para fazer escolhas, de nomes e de
propostas e promessas sobre habi-
tação, educação, saúde, segurança.
A propaganda eleitoral e partidária
não está submetida a nenhum con-
trole ético. Aliás, a própria legisla-
ção é muito pouco exigente em re-
lação ao dever do candidato de di-
zer a verdade, de ser honesto. O
mesmo se poderá dizer em relação
ao proselitismo religioso. Somos
colocados diante das promessas de
reencarnação, paraíso, Nirvana etc.,
promessas que independem de qual-
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quer comprovação. Portanto, os fiéis
também são cidadãos capazes de
discernir a respeito dessas promessas
e, assim, levam adiante as suas cren-
ças. Todavia, quando se trata de di-
mensão do ser cidadão-consumidor,
quando ele é alvo da mensagem pu-
blicitária de fabricante de sabão em
pó, de automóvel ou de eletro-
doméstico, que ele só poderá com-
prar com seu próprio dinheiro, então,
a priori, o cidadão-consumidor é con-
siderado incapaz de discernir e pode
se tornar vítima potencial de engodo.
O legislador, atualmente, encaminha
mais de duas centenas de projetos de
lei, com o intuito de restringir, proibir
e impor limites à propaganda comer-
cial. Temos de exigir que nossos
governantes e representantes, que
também se servem da propaganda e
dos profissionais da propaganda em
suas campanhas, adotem normas éti-
cas. Hoje, apenas a propaganda co-
mercial é disciplinada por normas éti-
cas adotadas voluntariamente pela in-
dústria. Vamos torcer para que os po-
líticos e os religiosos também criem
seus códigos.

FG – Você está falando de coisas que
fazem meditar. Eu vejo aí espaço para
que a classe publicitária � que afinal
de contas é uma classe cidadã � assu-
ma um papel mais agressivo. Talvez
através do próprio CONAR, ou do
Conselho Nacional de Propaganda,
ou através da nossa Escola, que tam-
bém se qualifica para isso. Essa sua
tese deveria ser lançada publicamen-
te. Ela é importante para o futuro
deste país. Você próprio acaba de
dizer que o que existe e dá resul-
tado � porque a propaganda co-
mercial, eu repito, provamos com

pesquisa, merece crédito � é fruto
da própria publicidade. Talvez os
publicitários, que também fazem
propaganda política, deveriam as-
sumir a iniciativa e propor um có-
digo de auto-regulamentação da
propaganda ou da comunicação
pública. Você sabe que, por coin-
cidência, estamos trabalhando,
neste momento, com a ENAP � Es-
cola Nacional de Administração
Pública, de Brasília �, uma grande
escola voltada para o serviço pú-

blico federal � na preparação do
que será o primeiro curso de co-
municação pública. Será um cur-
so de um ano, nível pós-gradua-
ção, preparado especialmente para
executivos da área pública. A idéia
seria não apenas falar das técnicas
de divulgação, mas também do
conceito do que é comunicação
pública � conceito ético, filosófi-
co �, colocando a comunicação
pública a serviço da nação, muito
mais do que do Estado. O Estado é

O CONAR, POR DISPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE AUTO-
REGULAMENTAÇÃO E DE SEU ESTATUTO, NÃO CUIDA
DA PROPAGANDA POLÍTICA.  A COMPETÊNCIA
SOBRE A PROPAGANDA POLÍTICO-ELEITORAL É
EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
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transitório; a nação é permanente.
Acho que a nossa classe � a classe
publicitária � tem aí uma grande
oportunidade.

GILBERTO – E responsabilidade
também. O aprimoramento da comu-
nicação de interesse público, da co-
municação dirigida ao cidadão na
dimensão de eleitor, de contribuinte,
pode vir a ter um grande avanço no
Brasil. Nós todos estamos nos deven-
do isso e considero importantes ini-
ciativas como essa que a Escola está
tomando. E apenas para não perder
a oportunidade de me referir a uma
afirmação que o Sr. fez: O CONAR,
por disposição do Código de Auto-
Regulamentação e de seu estatuto,
não cuida da propaganda política. A
competência sobre a propaganda
político-eleitoral é exclusiva da Justi-
ça Eleitoral. O que a instituição tem
feito, sempre que possível, é contri-
buir com a Justiça Eleitoral para que
desvios éticos sejam evitados. Exem-
plo: o CONAR representou ao T.S.E.
pedindo atenção e providências nas
situações em que candidatos e/ou
partidos exponham marcas comer-
ciais no horário eleitoral gratuito. Há
exemplos de marcas que, indevida-
mente, foram expostas no horário
eleitoral, que é destinado à exposi-
ção de idéias dos candidatos e pro-
gramas dos partidos. Nada mais. As
marcas devem aparecer nos interva-
los comerciais. O CONAR também
se insurge contra modelos publicitá-
rios travestidos de repórter que cos-
tumam aparecer entrevistando can-
didatos, em cenários que imitam os
telejornais de verdade. Esta questão
também foi objeto de abordagem pelo
CONARperantea JustiçaEleitoral, que
a recebeu muito bem. Acreditamos

que o T.S.E. tenha se sensibilizado em
relação a práticas que possam levar o
público a confundir propaganda elei-
toral com o editorial produzido pelo
veículo.

FG – Voltando ao tema original da
nossa conversa, como você enxerga
o futuro? Que tendências você vê para
essa duplicidade de conteúdo e co-
mercial na divulgação através da TV
de modo especial, mas da mídia de
modo geral?

GILBERTO – Existem movimentos
no sentido de mudar a feição da pro-
paganda comercial que conhecemos
e que se empenham em negar os mé-
ritos dela. Assim, alguns operadores
de eventos, de relações públicas, de
gerenciamento de imagem das cha-
madas �celebridades� pressionam
para transformar em negócio a inva-
são do editorial. Os veículos precisam
monitorar esses movimentos. No es-
porte, por exemplo, existe um vale-
tudo na busca de mídia espontânea.

FG – O que você sugere, claramente,
équeantesqueessas tendênciasavan-
cem demais, seria conveniente que se
construísse um arcabouço ético e le-
gal para proteger, acima de tudo, o
consumidor.

GILBERTO – Seria preferível que
se encontrassem soluções via auto-
regulamentação. E explico o por-
quê: a tendência do legislador tem
sido proibir sempre, como se ape-
nas o poder público e seus agentes
pudessem zelar pelo bem comum,
estabelecer o que é bom para os ci-
dadãos. No interesse do público, a
expertise e o bom-senso dos profis-
sionais de comunicação permitirão

que eles próprios definam limites
éticos e usos lícitos, para que não
se cometam abusos.

FG – Ainda a respeito do conteú-
do e da mensagem comercial, e fa-
lando dos aspectos éticos, inclusi-
ve de personalidades do próprio
veículo � jornalistas, principalmen-
te �, você poderia dar alguns exem-
plos que lhe ocorram e possam
ilustrar essa nossa conversa?

GILBERTO – Bom, neste momen-
to em que estamos aqui conversan-
do, comenta-se a participação de
Joelmir Betting na campanha publi-
citária do Bradesco. Antes dele, a
jornalista Érica Palomino, colunista
da Folha de S. Paulo, havia partici-
pado do lançamento de um empre-
endimento imobiliário; Marília
Gabriela e Márcia Peltier também
estrelaram comerciais do Unibanco.
A decisão de dispor da própria ima-
gem cabe ao cidadão e a mais nin-
guém. O que se pode indagar é
como será a percepção do público
a respeito da isenção e independên-
cia dos jornalistas para analisar fa-
tos econômicos, inclusive balan-
ços de instituições financeiras? A
separação entre Redação e Co-
mercial não é mera idiossincrasia
dos donos dos veículos e dos
diretores de redação. A credibili-
dade do veículo é função direta
dos valores cultivados no tempo,
tais como a independência e isen-
ção praticadas por seus jornalis-
tas e do modo pelo qual esses va-
lores são transmitidos. A �separa-
ção entre Igreja e Estado� é boa
para todos. Melhor ainda quando
o público consegue percebê-la,
não a coloca em dúvida. ESPM


