
A boa piada de bêbado 
Paloma Cotes  
 
Fazendo campanhas que ridicularizam o consumo excessivo de álcool, publicitário canadense 
ajudou a reduzir as bebedeiras em Quebec 
 
Hubert Sacy foi uma das pessoas que mudaram a relação dos canadenses com as bebidas 
alcoólicas. Comandando a ONG Éduc'alcool há 15 anos, ele levou tanto a sociedade quanto as 
empresas a entender que a moderação é benéfica para ambos. ''Em Quebec, 83% da população 
acima de 15 anos bebe ocasionalmente. Mas mesmo tendo o mais alto porcentual de consumo de 
álcool de todo o Canadá, somos os últimos em embriaguez e intoxicação'', diz. Cerca de 81% das 
pessoas se preocupam em beber moderadamente, e dois terços delas atribuem a inspiração a 
campanhas publicitárias. Mas esses resultados não foram conseguidos com campanhas moralistas. 
''Em geral, o humor é uma maneira eficiente de passar a mensagem'', explicou Sacy em 
entrevista a ÉPOCA.  
 
ÉPOCA - Como funciona o consumo moderado de bebidas alcoólicas?  
Hubert Sacy - O álcool em si pode ser uma coisa boa, mas é o excesso que pode levar a desastres 
nas relações sociais. Diferentemente do tabaco, existe um nível seguro de consumo de álcool. Na 
verdade, em níveis baixos, o álcool pode ter efeitos benéficos. Isso no caso de homens com mais 
de 40 anos de idade e mulheres que estão na menopausa. Normalmente recomendamos às 
mulheres não ir além de nove a 11 drinques por semana. Para os homens, de 14 a 17 drinques é 
o máximo recomendável.  
 
ÉPOCA - Beber é recomendável?  
Sacy - Beber é também um ato cultural. Na verdade existe o que chamamos de cultura do beber 
de um certo grupo ou nação. Se você faz parte de um grupo no qual ficar bêbado é aceitável, as 
chances de tomar porres são maiores do que se você fizesse parte de um grupo que se comporta 
contrariamente ao uso excessivo de bebida. Algumas nações consideram que é parte da vida ficar 
bêbado nas noites de sábado. Mas queremos que as pessoas tenham uma relação saudável com o 
álcool e curtam os prazeres do bom gosto e da moderação. 
 
ÉPOCA - O senhor acredita que as pessoas são responsáveis por suas escolhas, inclusive quando o 
assunto é bebida alcoólica?  
Sacy - As pessoas são responsáveis por seus atos e querem ser tratadas como adultos 
responsáveis. Isso não significa que a indústria não tenha sua parcela de responsabilidade. Eu 
digo claramente que o álcool não é uma commodity e que os fabricantes têm de fazer com que o 
manual de instruções de seus produtos seja perfeitamente conhecido. Álcool não deve ser 
promovido entre minorias nem para pessoas vulneráveis. A indústria nunca deveria promover a 
bebedeira. Isso é o básico. 
 
ÉPOCA - Promover a bebedeira não aumenta o consumo de bebida?  
Sacy - Não interessa para a indústria haver poucos bebedores contumazes ou alcoólatras. O bom 
é ter um número razoável de pessoas que bebam com moderação. A indústria não tem interesse 
em ver seus produtos associados a problemas. Algumas pessoas da indústria de bebidas podem 
ter uma visão pequena e não perceber a responsabilidade social que têm. Mas, se as indústrias 
não fizerem a coisa certa, vão demonizar a si mesmas e a seus produtos. 
 
ÉPOCA - Será que algumas bebidas, como o vinho, não trazem uma cultura de uso diferente, mais 
moderada? Na França, ele foi alçado à categoria de alimento.  
Sacy -Eu sei que os franceses têm tentado associar o vinho à comida. Mas, me desculpem, vinho 
é álcool. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Além disso, na França, eles se queixam do fato de 
que os jovens estão consumindo bebidas de forma excessiva. Do outro lado, há mais e mais 
pessoas entrando na cultura do prazer, do gosto. Por exemplo, nas competições internacionais há 



cada vez mais concursos de degustação de uísque. Até bebedores de cerveja estão ficando mais 
sofisticados. Então, estamos indo na direção c erta, mas ainda há muito para ser feito. 
 
ÉPOCA - Vinho faz bem à saúde?  
Sacy - É verdade que um consumo regular e moderado de álcool pode trazer benefícios para as 
pessoas. Mas não é tão simples assim. Você pode parar de fumar, comer bem e fazer exercícios. 
Todas essas coisas combinadas com um ou dois copos por dia podem trazer benefícios para a 
saúde. Mas não é obrigatório beber. Se as pessoas não querem ou não gostam, ninguém deve 
sugerir que comecem a beber para ter saúde. Lojas de bebidas não são farmácias. 
 
ÉPOCA - Como aplicar essa cultura da moderação ao Brasil?  
Sacy - Não podemos copiar o que se faz em Quebec e aplicar da mesma maneira no Brasil. Mas a 
relação que as pessoas mantêm com o álcool é uma questão cultural. Beber álcool não está nos 
genes ou no DNA. Com um forte compromisso de grupos de educação sobre álcool e um suporte 
da sociedade, qualquer pessoa pode curtir o prazer da moderação. Depois disso, você pode dizer 
que a moderação é sempre de bom gosto em qualquer língua. 
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O álcool sob outra perspectiva  
 
A estratégia da organização Éduc'alcool, do Canadá, é promover campanhas que ridicularizam 
quem bebe além da conta. As peças são veiculadas no Estado de Quebec, que teve colonização 
francesa  
 
 
 
 

  

CONTRASTE ''Embalos de sábado à noite. 
Ressaca de domingo de manhã'' 
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COMPARAÇÃO 
''Quanto mais 

você bebe, mais 
você afunda'' 

 

   

SUSTO ''Você me 
pediu em 

casamento ontem 
à noite. Lembra?'' 

ESCOLHA ''Adivinhe 
quem você beijou 
ontem à noite?'' 

PERIGO ''Viu quem 
você chamou de 

pentelho no bar?'' 
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