
CCS debate publicidade de bebidas alcoólicas 
 
Em continuidade à discussão sobre publicidade de bebidas alcoólicas, o Conselho de 
Comunicação Social – CCS, ouviu nesta terça, 2, o presidente da Abert, José Inácio Pizzani, o 
diretor executivo do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária – Conar, Edney 
Narchi, e o presidente do Sindicato Nacional das Indústria de Cerveja – Sindcerv, Milton 
Seligman. Em sua apresentação, Pizzani defendeu a possibilidade da manutenção da 
publicidade de bebidas alcoólicas, em oposição às propostas parlamentares que desejam o 
banimento total deste tipo de publicidade na televisão brasileira, uma vez que a Constituição 
Federal não a proíbe, por se tratar de um produto livremente produzido e comercializado no 
País. O presidente da Abert comparou a publicidade de bebidas à propaganda dos partidos 
políticos: "se o cidadão é livre para acreditar nas propostas ideológicas e nas promessas 
apresentadas pelos políticos, também pode muito bem decidir se ingere ou não bebidas 
alcoólicas. O cidadão tem o direito à informação comercial", afirmou. Pizzani lembrou que as 
emissoras de rádio e de televisão comercial, além de concessionárias, são empresas privadas 
que vivem da publicidade, "diferentemente das emissoras educativas ou comunitárias que 
recebem financiamento público". Neste sentido, "as emissoras comerciais são as precursoras 
das PPPs (Parcerias Público Privadas)". "Se não for a publicidade a custear a operação das 
emissoras abertas, quem o fará? Ou será que o objetivo (de quem propõe este tipo de 
regulação) é justamente acabar com este tipo de empresa no país?" 
 
Publicidade não altera o consumo 
O Sindicato da Indústria da Cerveja, através de seu presidente, Milton Seligman, defendeu 
junto ao plenário do CCS a manutenção da publicidade de bebidas alcoólicas nos meios de 
comunicação, especialmente a televisão, pela necessidade de oferecer opções de produtos aos 
consumidores. Trata-se, na verdade, de uma disputa em marcas por um mercado 
relativamente inelástico, segundo afirmou. "Recentemente, uma das indústrias brasileiras 
lançou uma cerveja com 0% de álcool. Como é que o consumidor vai saber de sua existência 
se não for através da publicidade?", indagou Seligman. O presidente do sindicato patronal 
apresentou ao CCS dados sobre o mercado brasileiro de bebidas alcoólicas, e especificamente 
das cervejas, demonstrando que, a despeito do crescimento da população, não houve um 
crescimento significativo no consumo de bebidas alcoólicas no país. Em relação à cerveja, por 
exemplo, há pelo menos quatro anos que o consumo permanece estável, em torno de 8 
bilhões de litros por ano. Para Seligman, o consumo de bebidas alcoólicas, sob o ponto de vista 
de política pública, deve ser abordado sob um outro ponto de vista: trata-se de destacar o uso 
indevido de bebidas alcoólicas. Mesmo reconhecendo que algumas pessoas não podem usar 
bebidas alcoólicas de forma alguma, Seligman, resumiu o "uso indevido" em dois pontos: 
combinado com a direção de veículos, ou para menores de 18 anos. Para estes dois 
problemas, não há muito o que fazer em termos de legislação, a não ser o aumento da 
fiscalização para fazer valer a legislação que já existe. Contra os argumentos de que não 
adianta endurecer a fiscalização sobre um tema tão arraigado na cultura nacional, Seligman 
lembrou dois exemplos recentes: o respeito às faixas de pedestre conseguido em Brasília a 
partir de um ano de campanha intensa promovida pelo governo do Distrito Federal com total 
apoio da imprensa local, a as campanhas sobre sexo com segurança em prevenção à epidemia 
de HIV/AIDS. 
 
Auto-Regulamentação 
De acordo com o diretor-executivo do Conar, Edney Narchi, em relação à publicidade, o Brasil 
filia-se a um grupo de países que trabalha ao mesmo tempo com a auto-regulamentação e 
com a regulamentação legislativa. Quanto aos dispositivos da auto-regulamentação em relação 
às bebidas alcoólicas, há três anexos (A, P e T) correspondentes às bebidas alcoólicas que 
podem ser ingeridas à mesa acompanhando refeições (basicamente cervejas e vinhos), as que 
são servidas em doses (destilados) e as misturas com água ou sucos. Estes anexos foram 
reformulados em 2003, tornando-se muito mais rígidos, e passaram a vigorar a partir de 
janeiro de 2005. Na opinião de Narchi, a verdadeira enxurrada de projetos de lei com o 
objetivo de alterar a publicidade de bebidas alcoólicas estancou-se justamente a partir do 
momento em que entrou em vigor a mudança na auto-regulamentação, que exige, por 
exemplo, a inclusão de mensagens sobre a necessidade de moderação no consumo de 
bebidas. Da Redação 
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