
CONAR: 25 ANOS

O Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária completa seu 25º aniversário nesta quinta-
feira, dia 5, como principal parâmetro para outras iniciativas dentro e fora do País. Resultado do Código
lançado dois anos antes, em plena ditadura política que dominava o Brasil, o órgão consolidou-se ao
longo desse período e agora tem como desafio fazer com que a auto-regulamentação afaste a ameaça
dos vários projetos de lei de restrição à comunicação comercial de alguns produtos
ALISSON ÁVILA

"Laissez faire, laissez passer,
laissez vivre". A expressão-sím-
bolo do liberalismo econômico
certamente suscita debates ideo-
lógicos que dividem o mundo até
hoje. Mas sua essência sociológi-
ca e histórica, em defesa da liber-
dade de realização e expressão
dos homens sem a interferência
do Estado e do poder, sintetiza
com precisão a razão de ser do
Conselho Nacional de Auto-Re-
gulamentação Publicitária (Co-
nar), que nesta primeira semana
de maio completa 25 anos.

Criado para antecipar-se à
censura que os governos milita-
res de Geisel e Figueiredo pas-
sariam a fazer sobre todos os
anúncios, comerciais de TV e
mídias disponíveis na virada dos
anos 70 para os 80 no Brasil, o
Conselho teve como embrião um
Código lançado em 1978. Seu
funcionamento como entidade
de mercado aconteceria dois
anos depois, em maio de 1980 —
e com um patrocínio temporário
de Roberto Marinho.

De lá para cá, após um come-
ço com certa polêmica, foram
mais de 5 mil processos julgados
fora da burocracia estatal com
agilidade e resultados, que fize-
ram do Conar referência mundial
do setor. Vários países utilizam o
Código como parâmetro para de-
senvolver seu próprio sistema de
auto-regulamentação, entre os
quais Colômbia, Chile e Peru.

E em breve esse um quarto

de século do órgão será objeto
de um livro assinado pelo edi-
tor de economia do jornal O
Estado de S. Paulo, Ari Schnei-
der, que vai contar grande par-
te das histórias que fizeram do
Conar um exemplo para o libe-
ralismo e a publicidade globais.

QUASE UMA AUTARQUIA
1978: o Governo Geisel ace-

na com um projeto de lei que

criaria uma comissão de análi-
se e censura de toda a produ-
ção publicitária brasileira -
mais um golpe da ditadura mili-
tar do País no trânsito das idéi-
as. Na verdade, surpreendente-
mente, desde as primeiras pre-
sepadas do AI-5 nos anos 60, os
generais nunca haviam se de-
bruçado sobre o controle total
da propaganda nacional.

Quando essa ameaça che-

gou, um grupo tripartite for-
mado por agência, veículo e
anunciante (no qual se inclu-
em os nomes de Luiz Fernan-
do Furquim, Mauro Salles,
Caio Domingues, Petrônio
Corrêa e Dionísio Poli, entre
outros) passou a se articular
para criar um formato de auto-
regulamentação do mercado
no que diz respeito ao conteú-
do da sua produção.

Estabelecer normas de con-
duta e ética próprias, evitando
choques diretos com os milita-
res e antecipando-se às suas in-
tervenções no campo da infor-
mação, foi o caminho encontra-
do: fez-se o Código Brasileiro de
Auto-Regulamentação Publicitá-
ria, aprovado no 3° Congresso
Brasileiro de Propaganda daque-
le ano, tendo como luz o exem-
plo inglês da Advertising Stan-
dard Association (ASA). Lá, à
exceção da TV (100% pública,
via BBC), já se impunham cer-
tos "limites" de ética comercial
no conteúdo da propaganda.

As regras estavam ali para
minimizar conflitos, mas o fan-
tasma do Estado interventor
permanecia bruxuleante ao re-
dor das agências. Além disso,
faltavam presença institucional
e informação no mercado para
que a auto-regulamentação vi-
rasse prática.

Nesse cenário, criar um
conselho de análise das campa-
nhas, coordenado pelos res-
ponsáveis pela circulação des-
se material na sociedade, pare-
cia um passo natural e espera-
do. É aí que surgiria o Conar
propriamente dito, em 1980,
como organismo congregante
de todas as principais entidades
da indústria da comunicação.

E elas estão lá: as associações
e federações brasileiras e nacio-
nais de agências de publicidade
(Abap e Fenapro), dos anun-
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CONAR: 25 ANOS

ciantes (ABA), de rádio e TV
(Abert), de jornais (ANJ), de
revistas (Aner) e a Central de
Outdoor. Todos unidos em tor-
no de uma missão bem sinteti-
zada em um anúncio de 1982 da
entidade: "o Conar exerce ativi-
dade (...) a partir de uma cons-
cientização (...) da autodiscipli-
na, aplica as regras éticas esta-
belecidas para a publicidade,
permite uma ação efetiva ante-
cipando a controvérsia, promo-
ve a discussão fora do apelo ao
poder público e garante solução
pronta, veloz e objetiva para as
queixas, reclamações e dispu-
tas". A idéia era ótima, mas so-
bretudo arrojada. Sendo assim,
quem bancaria a operação?

Apesar de os custos não serem
tão altos, o primeiro presidente do
Conar, Petrônio Corrêa, comenta
que foi uma iniciativa de Roberto
Marinho fazer do Conselho uma
entidade verdadeiramente priva-
da. Isso porque, em 1979, Corrêa
e outros colegas redigiram um
documento ao lado de represen-
tantes do governo Figueiredo no
qual o Conar aparecia como enti-
dade mista, ou seja, com partici-
pação de um representante do
governo federal dentro dela.

"Quando o dr. Roberto sou-
be que o plano era criar uma es-
pécie de autarquia, ele interveio
contra a entrada dos recursos
estatais. Seu argumento era de
que, naquele momento, estaria
bem para os militares contar

com apenas uma pessoa do go-
verno no Conselho, mas depois
de um ano tudo poderia ser di-
ferente. Haveria a necessidade
de mais representantes sob o ris-
co de se cortarem os recursos,
por exemplo. Ele viu que have-
ria lobby", descreve Corrêa.

O resultado, diz ele, foi que
Roberto Marinho bancou apro-
ximadamente os seis primeiros
meses do Conar, até que o mer-
cado enxergasse os resultados
da entidade e passasse a ser sua
própria financiadora.

A "REVOLTA" DOS CRIATIVOS
Criados um modelo de opera-

ção, uma estrutura de trabalho e
um bloqueio prático para os des-
mandos do já decadente (mas
ainda desconfortável) domínio
militar, o Conar vê-se diante de
um novo adversário: o próprio
mercado, ou seja, os criativos, ira-
dos diante da perspectiva de cen-
sura interna para suas criações.

E na visão de muitos ela real-
mente existia. Basta folhear qua-
se todas as edições de Meio &
Mensagem entre 1980 e 1984
para comprovar isso, entre maté-
rias e artigos que abordam supos-
tos favorecimentos de grandes
anunciantes, omissão sobre pro-
pagandas governamentais, sone-
gação de informações de proces-
sos ou pura e simples reclamação
sobre decisões do conselho.

O Conar se defendia ao de-
clarar que o organismo ainda

Gilberto Leifert: única questão que
ainda deixa as agências e anunciantes
apreensivos são os prazos de julgamento

estava se desenvolvendo (e, por
isso, sujeito a erros) e que os
grandes players não somente já
compreendiam o mecanismo
como também dispunham de
uma estrutura jurídica que resol-
via os casos mais rapidamente.

A matéria "Conar e criação
lavam roupa", de dezembro de
1984, resume o ápice dessa re-
lação nervosa naquele momen-
to. O texto descreve um encon-
tro ocorrido entre os conselhei-
ros e mais de 80 criativos, em
que a meta era finalmente escla-
recer o papel do órgão. Uma das
gotas d'água para a reunião foi o
fato de um anúncio do Conar não
ter sido premiado pelo Clube de
Criação do Rio de Janeiro por di-
vulgar "um órgão de censura".

Diz a reportagem, descreven-
do a participação dos criativos
no embate: "Todos reconhecem
que esta (criação das regras éti-
cas) foi uma medida de seguran-
ça para a própria classe profissio-
nal. Mas, por outro lado, alguns
demonstraram preferir a própria
Censura Federal, por esta não
ter envolvimentos e interesses
particulares em tirar algo do ar
por ser de seu concorrente. E
esse medo de estar nas mãos de
um dono de agência com produ-
tos diretamente concorrentes é
uma das bruxas que assusta
muitos dos homens de criação.
(...) A bem da verdade, o que
mais se percebeu durante a reu-
nião foi a falta de conhecimento
não só da maneira como se en-
caminham os processos, mas
também do próprio Código".

Hoje a situação não é nem um
pouco semelhante à de 20 anos
atrás. Amadurecido e compreen-
dido, o Conar é praticamente uma
unanimidade. Todos os atores do
mercado da propaganda, incluin-
do os representantes da socieda-
de civil, defendem o funcionamen-
to da atual formação mista dos
conselhos de julgamento; os trâ-
mites de julgamentos nas seis se-
ções espalhadas pelo País; e o di-
reito assegurado de defesa.

Em uma edição de setembro
de 1990 de M&M, Elóy Simões
(publicitário, consultor de mar-
keting e sócio da Simões e Dal-
sasso e coordenador do Curso de

Comunicação Social da universi-
dade Unisul, em Santa Catarina)
relembra a época das brigas com
os criativos e ilustra como a de-
sinformação foi a grande causa-
dora dos ruídos daquele tempo.
Diz o texto: "Não lembro o ano,
(...) durante um Encontro Na-
cional de Criação. (...) Todos, sem
exceção, condenaram o Código e
o Conar. (...) A condenação ca-
minhava para a unanimidade
quando alguém, corajosamente,
confessou: 'Não li o Código. Al-
guém aí leu, para me dar uma
luz?' Foi como se um raio tivesse
caído na sala. Todos se calaram.
Ninguém tinha lido o Código que
condenaram. Nem mesmo a co-
missão designada para estudar e
dar parecer sobre o assunto. A
reunião foi encerrada".

PRAZOS DE JULGAMENTO
A única questão que ainda

deixa as agências e anunciantes
apreensivos são os prazos de jul-
gamento, observa Gilberto Lei-
fert, atual presidente do Conar.
Membro efetivo do Conselho
desde seu surgimento, ao ter
sido contratado por Petrônio
Corrêa para assumir a direção
executiva em 1980, Leifert diz
que a velocidade das decisões
continua sendo um dos maiores
desafios do órgão.

"As pessoas são ansiosas pe-
las decisões, mas há os prazos de
praxe para reclamações, defe-
sas, retorno. Faz parte do pró-

O MERCADO E O CONAR

Confira a opinião de algumas
das principais lideranças da in-
dústria brasileira da comunica-
ção sobre a importância da
auto-regulamentação para a
publicidade nacional:

"O Conar é uma prova per-
manente de que, quando a
base de sustentação da publi-
cidade nacional permanece
unida e obediente a princípios
éticos, quem ganha é o mer-
cado brasileiro. É um exemplo
a ser seguido e perseguido"

SÉRGIO AMADO,
PRESIDENTE DO GRUPO OGILVY

"Ele foi e continuará sen-
do fundamental para o con-
trole ético e o desenvolvimen-
to do mercado publicitário
brasileiro. A auto-regulamen-
tação é reconhecida e respei-
tada por todos os setores da
sociedade civil e pelos órgãos
governamentais ligados à co-
municação e à publicidade,
transformando-se em padrão

de referência internacional gra-
ças à competência e à dedicação
dos publicitários do País"

OCTÁVIO FLORISBAL,
DIRETOR GERAL DA REDE GLOBO

"O Conselho surgiu de uma
necessidade apontada pelo mer-
cado — sua auto-regulamenta-
ção — que se antecipou a qual-
quer ingerência externa. É des-
sa forma que mercados maduros
e conscientes se comportam.
Agora estamos em uma nova en-
cruzilhada com novas mídias,
atores e relacionamentos se
apresentando no cenário. Tenho

certeza de que o Conar e o mer-
cado publicitário saberão ante-
cipar-se ao futuro, mais uma vez"

JOÃO CARLOS SAAD,
PRESIDENTE 00 GRUPO BANDEIRANTES OE

COMUNICAÇÃO E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE RADIOOIFUSORES (ABRA)

"Os 25 anos do Conar repre-
sentam a maturidade do publi-
citário e da publicidade brasilei-
ra. Neste quarto de século, o Co-
nar é referência mundial por re-
solver questões do setor sem
que seja necessário recorrer à
Justiça comum"

"O órgão tornou-se durante
os seus 25 anos uma referên-
cia que extrapola os muros do
mercado de comunicação em
geral, sendo respeitado e reco-
nhecido por diversos segmen-
tos da sociedade brasileira. Sua
relevância está expressa tanto
nos cases julgados como no fre-
qüente processo de revisão das
diretrizes da Auto-Regulamen-
tação Publicitária, sob a ótica
de uma gestão contemporânea
e sempre em defesa da ética e
da liberdade de expressão"

LUIZ CARLOS OUTRA JR.,
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANUNCIANTES (ABA)

"Excelente exemplo da ma-
turidade da indústria da comu-
nicação publicitária no Brasil.
Um setor que soube se auto-
regulamentar há 25 anos,
quando ninguém falava nisso,
merece respeito. Sem contar o
mais importante: o fato de ser
um órgão extremamente com-
petente, que serve de exem-
plo e inspiração para a publi-
cidade em todo o mundo e pa-

ra todas as demais indústrias
do Brasil"

DALTON PASTORE,
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (ABAP)

"O Conar é sem sombra de
dúvida uma manifestação pi-
oneira no mundo, em que
além do tripé do mercado da
propaganda está presente o
consumidor. A seriedade com
que são tratadas as decisões
das diversas câmaras do Con-
selho prova que, muito além
de fiscalizar a ética da propa-
ganda comercial veiculada no
País, ele consolidou o merca-
do brasileiro como um dos
mais organizados do mundo.
O que é bom deve ser copia-



cesso ouvir uma queixa do inte-
rior do Maranhão sobre um co-
mercial de TV e ir atras dele para
avaliá-lo, por exemplo. É preci-
so ter calma justamente para não
haver censura, o que seria con-
traditório", opina.

Mais do que isso, como orga-
nismo independente e voluntá-
rio, o Conar precisa contar com
a contribuição permanente dos
conselheiros espalhados pelo
Brasil, que reservam tempo em
suas agendas para julgar os ca-
sos. Apenas em 2004, por exem-
plo, foram encaminhadas mais
de 300 denúncias (ver box).

EXEMPLOS, EMBATES
ATUAIS E O FUTURO

Diante da sensação de dever
cumprido dentro e fora do País e
de servir de referência na criação
do Código de Defesa do Consu-
midor e do Conselho Executivo
das Normas-Padrão (Cenp), o
que o futuro pode reservar para
o Conar? A mesma pergunta foi
feita na época do aniversário de
20 anos, quando não havia mui-
tas razões para comemorar.

Naquele momento, no ano
2000, o governo Fernando Hen-
rique investiu-se de poderes para
sobrepujar a Constituição, atra-
vés de medidas provisórias, e
censurou anúncios de alimentos
industrializados, medicamentos,
cosméticos, produtos de limpeza
doméstica e, especialmente, de
cigarros. O então ministro da Saú-

O LIVRO DOS 25 ANOS
As denúncias e processos

no Conar foram a grande
fonte do livro que o jornalis-
ta Ari Schneider preparou
sob encomenda para cele-
brar o jubileu de prata do
órgão. Ainda sem nome re-
velado e data definida para
o lançamento, a obra de 240
páginas será publicada pela
editora Terceiro Nome e foi
produzida em cerca de três
meses. Além dos milhares de
casos, as principais referên-
cias informativas discorrem
sobre os pioneiros da criação
do Código e da implantação
do Conselho.

"Descobri histórias muito
interessantes e tive liberdade

de, José Serra, puxou para si a
responsabilidade de extinguir os
cigarros da mídia e fez disso ban-
deira política.

O Conar tentou se antecipar,
em maio daquele ano, ao fazer a
maior modificação da história de
seu código. Foram sugeridas no-
vas restrições à propaganda de
cigarros, bebidas alcoólicas, me-
dicamentos e serviços de saúde,
mas isso não impediu a interven-

para dar nome aos bois, até por
serem casos resolvidos", conta o
jornalista. "Coisas que o público
nem imagina e que foram julga-
das de forma anônima."

Ele destaca que uma mínima
parte dos processos vaza. As ri-
xas só vão para a mídia quando
uma das partes da polêmica
toma a iniciativa de "colocar o
assunto no ventilador", como nos
clássicos casos das guerras das
cervejas, dos provedores de
acesso, dos classificados de jor-
nais e assim por diante.

Mas à parte disso há uma mi-
ríade de polêmicas e defesas de
direitos. As enfermeiras e secre-
tárias, revela o jornalista, são
duas das categorias mais rein-

ção oficial. Pouco mais de dois
meses depois, o substitutivo do
deputado Jutahy Magalhães foi
transformado em lei, e os cigar-
ros foram retirados da mídia,
mesmo com as apelações do con-
selho baseadas na liberdade de
expressão da Constituição.

De lá para cá, o novo alvo elei-
to pelo governo foram as bebidas
alcoólicas — e nessa batalha o
Conar conseguiu se sair melhor.
Entre 2001 e 2004 todo o merca-
do e as entidades foram chama-
dos ao debate para que se crias-

cidentes nas reclamações por
conta das campanhas que ex-
ploram imagens estereotipadas
dessas profissionais.

A estrutura do livro con-
templa um panorama de como
era a propaganda e os proble-
mas de liberdade de expressão
nos governos Geisel e Figuei-
redo, os esforços para fazer
nascer o mecanismo de auto-
regulamentação, o estabeleci-
mento do Conar, o surgimento
dos conselhos de ética, com
participação da sociedade civil,
e relatos de casos e processos
divididos por assunto.

Um dos maiores obstáculos
para o fechamento da publica-
ção, segundo Schneider, é a difi-

se uma nova auto-regulamenta-
ção da categoria. Ela foi apresen-
tada em Brasília e, até o momen-
to, conseguiu suplantar a repres-
são direta do poder central.

Um trecho da entrevista con-
cedida pelo presidente Gilberto
Leifert a M&M em janeiro de
2004 explicita as diferenças dos
embates do cigarro e das bebidas
alcoólicas no Planalto e os limi-
tes do Conar diante da força da
lei: "O projeto de lei que resultou
na proibição, no virtual banimen-
to da publicidade de cigarros co-

culdade para obter o licenci-
amento das imagens das cam-
panhas "polêmicas" e julgadas
como incorretas pelo Conar:
como foram derrotadas nas
análises de mérito, as agênci-
as não têm se mostrado inte-
ressadas em colaborar.

Schneider diz que a chave
do sucesso do órgão é o fato
de os veículos acatarem a de-
cisão. Petrônio Corrêa, pri-
meiro presidente do Conar,
confirma essa impressão:
"Sem o apoio da mídia, ele não
existiria. Quando soltamos a
primeira decisão, não tínha-
mos a mínima idéia de o que
aconteceria. Mas desde então
o sistema nunca falhou".

meteu excessos. Então temos de
ressaltar o que é diferente nos
dois momentos. (...) No esforço
que foi desenvolvido pelo Conar
(em prol da propaganda de cigar-
ros) não houve a participação dos
anunciantes desse setor. (...) O
que existe de diferente agora (na
proteção da propaganda de be-
bidas) é que nós temos um trau-
ma. (...) Países que têm leis se-
veras e cuidados com a saúde
muito além daqueles que nós
adotamos aqui encontraram for-
mas que evitaram a proibição

Os processos, ano a ano
Com quase 350 sócios e

mais de 100 conselheiros, o
Conar processou exatamen-
te 5.179 representações éti-
cas desde seu surgimento,
em maio de 1980, até dezem-
bro de 2004. Por conta de
campanhas institucionais ou
grandes brigas entre empre-
sas concorrentes que acaba-
ram por chegar à mídia, é
possível perceber as oscila-
ções dos números de recla-
mações ano após ano, sem
uma linearidade específica.

O ano de 2003 foi o recordis-
ta em queixas. Segundo o presi-
dente do Conar, Gilberto Leifert,
esse movimento tem como ra-
zões o debate levado à mídia so-
bre a regulação da propaganda
de bebidas alcoólicas e uma ação
criada pela Talent que explica-
va o órgão à sociedade.

Hoje, conta Leifert, cerca de
25% das queixas são encaminha-

das por motivações da socie-
dade civil. Acompanhe no grá-
fico a evolução da abertura de
processos dentro do Conselho
Nacional de Auto-Regulamen-
tação Publicitária:



absoluta. (...) Não foi possível re-
solver o primeiro caso através de
auto-regulamentação, o Conar é
cumpridor das leis em vigor e não
se insurge contra essa legislação".

Esse "estica e puxa" entre
defesa dos interesses do merca-
do e obediência às leis não tirou
do Conar seu posicionamento
ácido. Questionado sobre os obs-
táculos do organismo para os
próximos anos, Leifert não tem
dúvidas de que eles passam pela
questão política. Ele destaca que
a publicidade não faz por mere-
cer os mais de 200 projetos que
tramitam no Congresso Nacional
para gerar novas restrições.

"Se Brasília dedicasse esse
tempo à fiscalização do setor pú-
blico, a cidadania ganharia muito
mais", dispara. Na mesma entre-
vista a M&M de 2004, o presidente
do Conselho dá um exemplo da
força da auto-regulamentação ao
recordar uma frase de Otto Lara
Resende, que dizia que leis são
como vacinas: umas pegam, ou-
tras não. "Imagine que em um país
onde há leis que não pegam nós
temos um código voluntário que
está em prática há 23 anos", de-
clara Leifert.

Júlio Ribeiro, presidente da
Talent — agência responsável
pela maioria das campanhas ins-
titucionais da história do Conar—
, reforça essa opinião ao lembrar
de suas viagens pelo mundo, na
quais cita o funcionamento do có-
digo e do conselho para empresá-
rios cujas reações oscilam entre a
admiração e a incredulidade.

Ele comenta que freqüente-
mente os estrangeiros lhe ques-
tionam como é possível que veí-
culos, anunciantes e agências
aceitem com tranqüilidade obe-
decer a decisões de uma entida-
de de classe sem poder legal, ou
modificar e suspender peças de
propaganda que colidam com o
código de auto-regulamentação,
arcando quase sempre pacifica-
mente com todos as perdas. "Já
enviei mais de uma dezena de
cópias do Código para agências e
empresas do exterior, para pro-
var que no Brasil a indústria de
comunicação funciona dessa for-
ma, e alguns deles continuam não
acreditando", ilustra.

Leifert completa o pensa-
mento "laissez faire" que rege o
Conar. "Proibir é fácil demais. O
problema do País não é a publi-
cidade, porque a extinção dela
não resolve o Brasil, e a classe é
um exemplo de regulamentação.
Se é assim, para evitar que ga-
rotas engravidem cedo, que se
proíba o sexo."

Para o bem da publicidade
brasileira, da liberdade de ex-
pressão e da felicidade geral da
Nação, que nenhuma dessas duas
proibições sejam impostas de fato
ao longo dos próximos 25 anos...

NA INTERNET
Em pleno boom da inter-

net no Brasil, em 2000, o
portal Universo Online
(UOL), então líder de mer-
cado, conquistou duas vitó-
rias importantes no Conar
diante do bombardeio de
campanhas de provedores
de acesso na mídia. A pri-
meira vítima foi a StarMedia,
que teve de abrir mão do slo-
gan "A comunidade número
l da internet no Brasil".
Logo depois foi a vez da
América Online, que se lan-
çou no País com o conceito
"A maior porque é a melhor".

NOS REFRIGERANTES
A polêmica sempre exis-

tiu, de certa forma, entre
Coca-Cola e Pepsi. Mas a rixa
envolvendo empresas nacio-
nais se instaurou de fato
quando o Guaraná Antarctica,
começando uma grande ofen-
siva de marketing e posicio-
namento em 1991, lançou um
comercial comparativo falan-
do que o verdadeiro sabor do
Brasil era o do guaraná, sabor
este imitado pela própria
Coca — o que era explicitado
mostrando garrafas da Coca e
do guaraná Taí, de proprieda-
de da norte-americana.

Se hoje os ânimos estão
um pouco mais arrefecidos,
na época seguiu-se uma ba-
talha feroz na mídia que se
arrastou por vários anos,
com a Antarctica novamen-
te partindo ao ataque ao
mostrar, em um comercial,
uma plantação de guaraná,
vegetal que dá origem ao re-
frigerante. E perguntando ao
espectador: "Pede para a
Coca mostrar a planta que dá
origem ao refrigerante de-
les"... A Coca-Cola partiu para
o ataque inserindo no merca-
do uma nova marca de guara-
ná, a Kuat, que lançou mão in-
clusive de comerciais compa-
rativos, com o velho truque do
teste cego, que verifica se as
pessoas sentiam diferença de
sabor entre os produtos. O co-
mercial de estréia do ataque
da Antarctica foi sustado, en-
quanto a comparação da Coca
permaneceu no ar.

NAS CERVEJAS
A guerra das cervejas tem

muitos capítulos no Conar.
Um deles foi em 1999, quan-
do houve o surgimento da

Ambev — época em que a Kai-
ser veiculou campanha alertan-
do para o fato de que a partir da-
quele data "as cervejas estavam
ficando iguais". Até o baixinho
da Kaiser foi resgatado para cha-
mar a atenção. O Conar retirou
a ação do ar e o anunciante não
recorreu. Mas a grande polêmi-
ca do setor estourou em março
de 2004, quando o sambista Zeca
Pagodinho simplesmente mi-
grou da campanha de lançamen-
to da Nova Schin, "Experimen-
ta", para a Brahma, cantando e
sugerindo no jingle da virada que
o caso com a Schin foi um "amor
de verão". O detalhe é que o con-
trato com a primeira marca, que
vinha em plena ascensão no mer-

NOS ALIMENTOS E
HIGIENE PESSOAL

Um dos primeiros casos com
idas e vindas de avaliação no Co-
nar, o comercial do chiclete Den-
Den, da Bela Vista Produtos Ali-
mentícios, foi suspenso em 1984
por afirmar que o produto com-
batia as cáries. A própria embala-
gem destacava esse benefício, ba-
seado em um suposto documen-
to científico da Universidade de
Campinas (Unicamp). O Ministé-
rio da Saúde foi quem acionou o
Conar para a verificação. Na mes-
ma semana em que o Conselho se
manifestou publicamente sobre a
sustação (mais precisamente em
uma sexta-feira), o anunciante
voltou à carga, alegando que a en-

cado, continuava valendo.
O assunto, que veio à tona

poucas semanas antes da entra-
da em vigor das novas normas
de auto-regulamentação para as
bebidas alcoólicas, foi para as
capas dos jornais e, é claro, vi-
rou assunto de todas as mesas
de bar. Dentro do mercado, di-
versas entidades se pronuncia-
ram, bem como diretores de
agências, mas sem chegar a
consenso algum.

NOS JORNAIS
A Folha de S. Paulo susten-

tou desde 1998 a posição de "lí-
der em classificados" em suas
campanhas, uma posição ques-
tionada especialmente pelo jor-
nal Diário Popular. Este criou o
personagem de um gato, o Mingo,
que "devorava" o até hoje usado
ratinho da Folha. Logo a seguir, O
Estado de S. Paulo entrou na bri-
ga e todos passaram a acionar o
Conar sustentando diferentes
parâmetros de quem seria o mai-
or: número de páginas, número
de anúncios...

tão chamada Divisão Nacional de
Segurança Sanitária de Cosméti-
cos (Dicop) havia autorizado um
novo texto para a campanha, mais
leve: "Ajuda a evitar a cárie. Den-
Den, o chiclé de bola que só faz
bem". Diante desse timing, Petrô-
nio Corrêa, então presidente do
Conar, lembra que teve de ligar
para as emissoras de TV pedindo
para que o comercial voltasse ao
ar no fim de semana, até que uma
nova reunião na segunda-feira se-
guinte decidisse de vez a questão.

A suspensão foi mantida, e diz
o processo: "A tolerância even-
tualmente manifestada por au-
toridade pública em relação a
anuncio não exime o anunci-
ante de seus deveres éticos
para com o consumidor e a
auto-regulamentação".

NO PODER PÚBLICO
Também em 1984, um con-

sumidor acionou o Conar em
função da campanha da "Car-
tilha do Mutuário", do Banco
Nacional de Habitação (BNH).
Nela, informações importantes
teriam sido omitidas, induzin-
do os mutuários a se engana-
rem quanto a seus direitos. O
Conar eximiu-se do exame de
aspectos jurídicos e legais por
não estarem sob os limites de
suas atribuições. A solução pro-
posta foi inserir no material in-
formações relevantes que não
estavam sendo transmitidas
por meio da propaganda, den-
tro de um prazo de 20 dias.

NA MODA
Ao som dos hits Mania de

Você, de Rita Lee, e Bette Davis
Eyes, de Kim Games, um co-
mercial da Ellus de 1982 causou
furor ao mostrar um casal em
cenas sensuais debaixo d'água,
tirando a roupa. Foi o que bas-
tou para que o então Departa-
mento Nacional de Telecomu-
nicações (Dentei), órgão ligado
ao Ministério das Comunica-
ções, mandasse um saudoso te-
lex ao Conar questionando o
teor da peça e se ela respeitava
o código de auto-regulamenta-
ção. O relator, Luiz Celso de Pi-
ratininga Figueiredo, inspiradís-
simo, cita a biografia de Marqu-
ês de Sade, a revista Realidade,
Madame Bovary, Flaubert, Ca-
sanova e até Millôr Fernandes
("Se é censura, não é superior")
para informar ao Dentei que a
queixa seria arquivada.

EXEMPLOS DE AÇÕES DO CONAR


