
Liberdade e eterna vigilância
Entidades patronais tomam medidas para corrigir falhas da propaganda e evitar abusos

JOSÉ PAULO SANT'ANNA

O preço da liberdade é a
eterna vigilância. O antigo di-
tado reflete bem o espírito dos
responsáveis pelas entidades
patronais ligadas aos anuncian-
tes e à indústria da comunica-
ção em relação às tentativas de
restrição da publicidade feitas
por meio de projetos de lei ou
de iniciativas sugeridas pelos
poderes públicos.

Todos são contra a falta de
liberdade para a divulgação de
produtos cuja fabricação e dis-
tribuição são permitidas. Por
outro lado, reconhecem a im-
portância da responsabilidade
com a qual devem traçar suas
estratégias de marketing. Eles
defendem o diálogo com auto-
ridades competentes e a auto-
regulamentação como as medi-
das mais eficazes para coibir
possíveis abusos nas ações de
comunicação.

Para os representantes do
empresariado, as defesas exis-
tentes são mais do que sufi-
cientes para coibir abusos. Afi-
nal, o Brasil tem há 15 anos o
Código de Defesa do Consumi-
dor, legislação que se encontra
entre as mais eficientes do gê-
nero em todo o mundo. Tam-
bém existem leis que regula-
mentam a venda de vários pro-
dutos considerados nocivos à
saúde. Dentre elas, podem ser
citadas a que proíbe a divulga-
ção de determinados medica-
mentos e a que impede a pro-
paganda de cigarros. Além dis-

so, a atuação do Conselho Na-
cional de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar) serve como
exemplo mundial da possibilida-
de de controle de um setor pela
própria iniciativa privada.

"Essa enxurrada de projetos
de lei representa um risco de
retrocesso perante conquistas
recentes. A Constituição pro-
mulgada em 1988, que restabe-
leceu os direitos fundamentais
com clareza e precisão, defende
as liberdades de criação, expres-
são e opinião e o banimento da
censura", ressalta Gilberto Lei-
fert, presidente do Conar.

Discurso similar é proferido
por Orlando Lopes, presidente da
Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA). "Defendemos o
princípio da auto-regulação em
todas as circunstâncias como al-
ternativa mais moderna e dinâmi-
ca do que a legislação, que geral-
mente oscila entre generalidades
e regras em excesso, engessa a
ação das empresas e viola princí-
pios constitucionais", avalia.

Um aspecto ressaltado pelos
responsáveis pelas entidades é
o de que a qualidade do conteú-
do das mensagens publicitárias
não pode ser confundida com a
dos produtos e serviços anun-
ciados. "Muitas reclamações
ocorrem pelo fato de os produ-
tos não apresentarem as mes-
mas características que a pro-
paganda brasileira tem, reco-
nhecidamente de alto nível",
adverte Leifert.

Leifert: Enxurrada de projetos representa um risco de retrocesso perante conquistas recentes
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De acordo com o presidente
do Conar, caso um remédio, por
exemplo, não elimine todos os
males que sua comunicação ga-
rante curar, trata-se de um caso
de má-fé do anunciante, que
deve ser punido pelas autorida-
des que defendem a saúde da
população. "Não temos como
analisar a eficácia de todos os
produtos que são anunciados.
Seus fabricantes estão sujeitos

às leis que regem a fabricação
dos medicamentos", lembra.

Outra constatação é a de que
o setor publicitário não pode se
responsabilizar pelas práticas ile-
gais cometidas por empresas dos
diversos segmentos econômicos.
É o caso, por exemplo, dos esta-
belecimentos comerciais que não
cumprem a lei que prevê a proibi-
ção da venda de bebidas alcoóli-
cas a menores de idade. "A puni-

ção desses estabelecimentos ex-
trapola a esfera da publicidade. É
um caso de polícia", resume.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Além do discurso, as entida-

des empresariais envolvidas com
a questão tomam uma série de
medidas para defenderem-se do
possível surgimento de leis dra-
conianas. Dentre elas, merece
destaque a periódica revisão do

Lopes: auto-regulamentação é alternativa mais moderna e dinâmica do que legislação

código publicado pelo Conar.
"Sempre que nosso Conselho de
Ética detecta um volume anor-
mal de casos que envolvem de-
terminada categoria de produ-
tos, atuamos de forma preventi-
va e nos preocupamos em apri-
morar as normas ligadas ao
tema", lembra Leifert.

Essa preocupação já promo-
veu importantes alterações no
texto do código, em especial em
artigos que regulamentam a co-
municação de produtos cujo con-
sumo inadequado pode provocar
inconveniências aos consumido-
res. Como exemplo, pode-se ci-
tar as regras voltadas para regu-



ENTIDADES
lamentar a publicidade de produ-
tos alimentícios, que devem ser
alteradas nos próximos meses.

Um projeto elaborado a qua-
tro mãos pela ABA e pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Alimentos (Abia) encontra-se
em fase de estudos no Conar.
"Os anunciantes estão cada vez
mais conscientizados sobre a im-
portância de a publicidade ser
adequada aos seus respectivos
públicos. Antes de preocupar-se
com horário, local, forma e tipo
de mídia, é necessário preocu-
par-se com o conteúdo das men-
sagens", revela Edmundo Klotz,
presidente da Abia.

Outra iniciativa significativa
foi a promulgação, em outubro
de 2003, de um anexo voltado
para aperfeiçoar as normas da
entidade que regem a publici-
dade de bebidas alcoólicas. O
estudo contou com o apoio da

ABA e do Sindicato Nacional da
Indústria da Cerveja (Sindi-
cerv). "Desde que houve a al-
teração do código, nota-se uma
clara evolução na qualidade da
propaganda do setor", orgulha-
se Marcos Mesquita, superin-
tendente do Síndicerv.

Para Mesquita, a importância
da iniciativa pode ser medida
pela inclusão nas mensagens co-
merciais de frases pedindo a
moderação do uso por parte do
consumidor ou que este não mis-
ture bebida com direção.

"No início, as advertências
apareciam sempre como uma fra-
se solta nos comerciais, e hoje elas
já estão sendo usadas pelos pró-
prios personagens, o que aumen-
ta a eficiência das mensagens. Mas
o melhor é que estão sendo pro-
duzidos comerciais específicos
sobre o tema e vemos várias ou-
tras iniciativas organizadas pelas

Klotz: anunciantes mais conscientizados
da importância da publicidade
adequada aos respectivos públicos

principais marcas do mercado no
sentido de conscientizar o consu-
midor a agir de forma responsá-
vel", acrescenta Mesquita.

Em paralelo, as entidades
procuram manter conversações

com representantes governa-
mentais e parlamentares no sen-
tido de sensibilizar as autoridades
sobre os prejuízos que podem ser
causados pelo surgimento de leis
excessivamente restritivas. "A
ABA busca e estimula o diálogo
entre todas as partes envolvidas,
seja a indústria, o setor de comu-
nicação, os poderes públicos, os
consumidores. Por meio de ex-
tenso e franco diálogo surgem as
soluções mais adequadas para
preservar o máximo de liberda-
de e a total responsabilidade de
cada anunciante por aquilo que
diz e faz", define Lopes.

DIÁLOGO
Um dos órgãos do governo

que vem merecendo especial
atenção dos sindicatos patronais
é a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), que conta
em sua estrutura com um depar-

tamento voltado para o monito-
ramento e a fiscalização de pro-
paganda, publicidade, promoção
e informação de produtos sujeitos
à sua alçada, (ver box). "Quando
temos alguma dúvida ao julgarmos
um caso ligado a produtos fiscali-
zados pela agência, recorremos a
ela", garante Leifert.

A recíproca é verdadeira.
"Recentemente a Anvisa nos
convidou a integrar a equipe de
trabalho que vem efetuando es-
tudos sobre a publicidade de me-
dicamentos", conta o presiden-
te do Conar.

A situação é mais complexa
quando o diálogo ocorre no âm-
bito do Legislativo. As saídas
encontradas pelas entidades
empresariais têm sido as de fi-
car de olho nos projetos de lei
que pipocam na Casa e tentar
convencer seus autores de que
medidas mais duras podem tra-



de de acidentes provocados por
motoristas irresponsáveis não
caiu", argumenta Mesquita.

Para o executivo, mais inte-
ressante é preservar a liberdade
de comunicação e aproveitar as
aparições ligadas ao produto na
mídia para esclarecer os consu-
midores. A prática já vem sendo
adotada por iniciativa própria de
algumas filiadas do Sindicerv

, mas
pode ganhar força a partir do
apoio do sindicato.

O comitê de comunicação da
entidade promete patrocinar
ações de comunicação que de-

Marcos Mesquita: evolução na qualidade da propaganda da indústria de cerveja

ções de ensino brasileiras de
todas as regiões do Brasil.

O projeto pretende não
apenas reduzir a exposição da
população à propaganda abu-
siva e enganosa como tam-
bém abordar questões rele-
vantes à saúde coletiva, como
automedicação, intoxicações
e uso inadequado de medica-
mentos. O objetivo é minimi-
zar os riscos à saúde, subsidiar
o aprimoramento da legisla-
ção e propiciar a elaboração
de políticas de educação para
a população sobre os perigos
da utilização incorreta de de-
terminados produtos.

Uma das grandes preocupa-
ções do GPROP é com os anún-
cios de medicamentos não re-
gistrados, cujos efeitos são des-
conhecidos pelas autoridades
governamentais. Nesse aspec-
to, os resultados do trabalho
têm sido compensadores.

"Em seis meses de ativida-
de houve uma redução quase
pela metade no número de
registros dessas ações de co-
municação", revela Maria
José. Outro tema de especial
interesse engloba os produtos
não considerados como medi-
camentos, mas que são ofere-
cidos como se tivessem fins
terapêuticos.

"Também queremos ampliar
a discussão sobre a divulgação
de alimentos para gestantes e
para crianças de até seis anos
de idade", acrescenta.

Sobre possíveis restrições à
publicidade de bebidas alcoó-
licas, a gerente prefere não opi-
nar no momento. "A questão
está sendo estudada por uma
comissão que engloba vários
ministérios. Ela envolve, além
da publicidade em si, aspectos
como a assistência aos depen-
dentes e a proibição da venda
em estradas", informa.

zer prejuízos à economia e de-
vem ser evitadas.

Um exemplo desse trabalho
é citado por Geraldo Alonso, di-
retor da Associação Brasileira de
Agências de Publicidade (Abap).
"Desde o início de nossa gestão,
há dois anos, estamos nos esfor-
çando para nos aproximar do go-
verno e do Legislativo. Criamos
uma sede em Brasília que conta
com dois assessores e dois jor-
nalistas que procuram passar in-
formações para as autoridades
que querem regulamentar a pu-
blicidade", esclarece.

AUMENTOS
A publicidade feita pelas in-

dústrias do setor de alimentos
tem sido alvo de vários proje-
tos de lei que gravitam no Le-
gislativo, alguns deles estapa-
fúrdios, outros nem tanto. É
bom lembrar que questões
como obesidade infantil ou má
nutrição decorrente do consu-
mo exagerado de determinados
alimentos não chamavam tan-
to a atenção dos especialistas
em saúde e agora têm sido mui-
to discutidas.

A mudança de cenário faz
com que os especialistas reco-
nheçam a necessidade do aper-
feiçoamento da auto-regulamen-
tação. "O texto do Conar que tra-
ta desse assunto se manteve
inalterado desde o nascimento
do código, e certamente existem
aspectos que devem ser avalia-
dos e melhorados", reconhece
Leifert. Com a atitude, esse seg-
mento da indústria acredita que,
além de agir de forma responsá-
vel, possa aplacar os anseios dos
parlamentares com instintos
draconianos.

As modificações sugeridas
concentram-se no artigo 37 có-
digo, que discorre sobre os cui-
dados que as empresas devem
ter ao desenvolver estratégias
de comunicação dirigidas às
crianças e aos adolescentes, e
no anexo H, que orienta anun-

ciantes e agências sobre a di-
vulgação de produtos alimen-
tícios, de alimentos funcionais
e de bebidas não alcoólicas.

No caso das crianças, uma
das preocupações é a de não se
aproveitar da ingenuidade e
falta de discernimento desse
público para vender produtos.
Em relação aos alimentícios,
existe o interesse do setor de
não expor os nomes das empre-
sas que representa em ações de
comunicação que estimulem
práticas de consumo que pos-
sam trazer problemas à saúde
(ver nos quadros a íntegra da
proposta da Abia).

De acordo com Klotz, o
texto foi enviado ao Conar em
abril para que o órgão faça as
considerações necessárias.
"As alterações estão sendo
analisadas e vão tornar o có-
digo mais rigoroso em relação
a essas questões. Os artigos
remodelados devem entrar
em vigor ainda em 2005", in-
forma Leifert.

CERVEJAS
A participação na reformu-

lação do capítulo do Conar que
rege as regras da publicidade
sobre bebidas alcoólicas foi
uma das iniciativas do Sindi-
cerv voltadas para estimular as
empresas do setor a adotarem
medidas responsáveis em suas
políticas de marketing. A en-
tidade promete continuar a
trabalhar para preservar a
imagem do segmento perante
os consumidores e, ao mesmo
tempo, comprovar, para auto-
ridades e parlamentares, a
tese de que a auto-regulamen-
tação é a melhor saída.

"Existem exemplos no exte-
rior de que as leis que restrin-
gem a propaganda de bebidas
alcoólicas não apresentam resul-
tados satisfatórios. Na França,
por exemplo, a publicidade está
proibida desde 1992 e as esta-
tísticas mostram que a quantida-

fendam três teses que conside-
ra de grande importância: defe-
sa do consumo responsável, cla-
reza no conceito de que a ven-
da de cervejas para menores de
idade é uma prática ilegal e ex-
posição dos perigos de dirigir
depois de beber.

"Ainda não definimos se as
mensagens terão a assinatura
institucional do Sindicerv ou se
devemos aproveitar a força das
principais marcas para repassá-
las à comunidade. Nosso interes-
se é que essas campanhas sejam
colocadas no ar em breve", in-
forma o superintendente.




