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Em agosto de 1980 começava a operar o Conar, constituído formalmente no mês de maio 
anterior. O órgão se propunha a zelar pelo cumprimento do Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária, que deveria ter sido de Ética, denominação original suprimida de 
última hora, a pretexto de não conflitar com o código do mesmo nome incorporado à Lei 4.680. 
Uma decisão que fortalecia diretrizes inspiradas num dinossauro dos anos 40/50, as famosas 
recomendações do Código Internacional de Práticas Publicitárias, então, superado em todo o 
mundo.  
Baseado no Código Britânico de Propaganda de 1962 (reformulado em 73, após o congresso do 
International Chamber of Commerce), o nosso código, hoje admirado, nesses primórdios omitia-
se em questões fundamentais que dizem respeito ao consumidor, preservando os interesses de 
seus signatários. Não poderia ser de outra maneira, pois o Conar, diferentemente do órgão 
regulador dos ingleses (o CAP Committe da ASA), era gerido exclusivamente por representantes 
do mercado publicitário. Até no Conselho de Ética apelamos para o fazer-de-conta, infiltrando três 
empresários de propaganda nas seis vagas que seriam destinadas ao consumidor. 
 

 
 
Mas se o Conar nasceu “prudente”, o que facilitou as negociações em torno da aquisição de 
personalidade jurídica com o governo militar, ao longo de sua trajetória fez correções de rumo 
que lhe angariaram o respeito, primeiro da classe publicitária, depois, dos formadores de opinião. 
Ainda em 1980 introduziu a figura jurídica da liminar, viabilizando ações efetivas que poderiam 
ser proteladas por decisões burocráticas. Mais tarde incorporou elementos restritivos à 
propaganda enganosa de remédios e em 1985 abriu a entidade para o ingresso de profissionais de 
criação, mais sensíveis à voz das ruas e menos susceptíveis aos interesses corporativos. 



 
 
Em que pese as suas limitações e a intenção velada de seus dirigentes de preservar, acima de 
tudo, o “status quo”, a instituição do Conar foi oportuna, uma conquista da classe publicitária. 
Afinal, vivíamos numa ditadura, a propaganda sob censura prévia, a sociedade patrulhada por 
movimentos reacionários de origem fascista e religiosa (TFP, Senhoras de Santana, CCC, etc.), o 
Congresso bombardeado pelos projetos do deputado Almino Afonso, que desde os anos 60 
atazanava o mercado publicitário com seu discurso em favor de injustificadas restrições à 
propaganda.  
Mas o caráter híbrido da entidade nos seus primórdios comprometeu a comunicação com a 
sociedade, o que talvez explique o desconhecimento da existência do órgão por 97% das pessoas, 
segundo pesquisa Ibope divulgada recentemente pela ABP. É que nos seus primeiros dez anos de 
vida o órgão realizou apenas duas campanhas publicitárias, criações da MPM e JWT, 
respectivamente, esta última sem o apelo da interatividade (nenhum endereço, nenhum telefone), 
requisito indispensável dado o seu propagado compromisso social. No decorrer dos 15 anos 
seguintes, não mais de cinco campanhas. Como se vê, muito pouco considerando o longo período 
de um quarto de século. 
 



 
 
O fato é que se no nascedouro o Conar posicionou-se na prática como um órgão do Terceiro 
Mundo (ignorou, por exemplo, a obrigatoriedade já vigente em parte na Europa e Estados Unidos 
de se inserir nos anúncios de cigarros advertência sobre os males causados à saúde), a partir dos 
anos 90 assumiu posturas de vanguarda. O Brasil era outro: celebrávamos a democratização do 
país, a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, o fortalecimento da sociedade organizada 
em torno de suas demandas. Tenho a impressão que Caio Domingues, o relator, previra tudo isso 
ao declarar no seu discurso de apresentação do código no plenário do III Congresso Brasileiro de 
Propaganda: “Deus Nosso Senhor costuma escrever certo por linhas tortas.” 
 



 
 
Disponível em:  
<http://netpropaganda.terra.com.br/materia/?id=480&PHPSESSID=4231cd6e6f10868
45f531be8e4c8a7ad>. Acesso em 4 ago. 2005 
 


