
Como nasceu o Conar

22 R E V I S T A  D A  E S P M – S E T E M B R O / O U T U B R O  D E  2 0 0 5

Nesta edição especial sobre liberdade
de expressão, prestamos uma ho-
menagem a um dos principais
responsáveis pela criação do CO-
NAR, no Brasil, ao reproduzir o tex-
to que se segue, de autoria de Caio
Aurelio Domingues – que também
foi, durante muitos anos, membro do
Conselho Superior da ESPM.

Caio dedicou muito do seu tempo,

talento e esforço, para tornar rea-
lidade um código de ética profis-
sional que, hoje, além de estar em
pleno funcionamento, a serviço da
propaganda objetiva e honesta, tem
servido de modelo para diversos
países, que nele se basearam para
desenvolver suas normas próprias.

Neste texto – que Caio produziu para
ser um dos capítulos da obra História

COMO NASCEU

“NÃO HÁ MENDIGO QUE EU NÃO INVEJE
SÓ POR NÃO SER EU.”

Fernando Pessoa

“DISCIPLINAR A ÉTICA NA
PUBLICIDADE NÃO É TAREFA FÁCIL”

O CONAR OU

da Propaganda no Brasil, editada
pelo Instituto Brasileiro de Altos
Estudos da Comunicação (IBRACO).
da ESPM, em 1990, coordenada por
Renato Castelo Branco, Rodolfo Lima
Martensen e Fernando Reis – ele
relata, em detalhes e com bom humor,
como foi redigida a primeira versão
do código, para ser apresentada à Co-
missão Inter-associativa da Publi-
cidade Brasileira – em 1977.
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✲ Caio produziu para ser um dos capítulos
da obra História da Propaganda no Brasil,
editada pelo Instituto Brasileiro de Altos
Estudos da Comunicação (IBRACO).
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Relata Eça de Queiroz, numa de suas
deliciosas crônicas – creio que na
série As farpas, que escrevia de
parceria com Ramalho Ortigão –, a
verdadeira agonia por que passou
quando foi procurado, certa manhã,
“pelo rapaz da tipografia”, que vinha
buscar um artigo que havia pro-
metido a um amigo, editor de uma
revista literária... promessa que
estava completamente ausente da
memória do escritor. Conta ele,
então, que pegou da pena e, na falta
de melhor, deu “uma tunda no Bei
de Túnis”, personagem a quem nem
sequer conhecia e que nenhuma falta
havia cometido. E o pior é que,
enquanto redigia a matéria, Eça es-
cutava o rapaz da tipografia andando
para lá e para cá, no corredor, com
botas que rangiam.

Fazendo, de certa forma, o mesmo
papel do rapaz da tipografia, o
coordenador deste livro, meu amigo
Renato Castelo Branco, me cobra,

em carta datada de 2-12-88, recebida
vários dias depois por ter sido enviada
ao meu antigo endereço, a entrega
deste trabalho para o dia lº de janeiro
de 1989. Tenho eu, porém, o consolo
de que o Renato não está no corredor
e, menos ainda, usa botas que ran-
gem. Não conto, tampouco, com o
recurso de dar uma tunda no Bei de
Túnis, autoridade que provavelmente
nem sequer existe, hoje em dia.

O jeito, portanto, é atender à en-
comenda e contribuir para este livro
com o artigo prometido há vários
meses, versando sobre a questão da
ética na publicidade. A esta altura o
leitor estará se indagando sobre a
presença do verso de Fernando
Pessoa, na voz de seu heterônimo
Álvaro de Campos, num de seus
poemas metafísicos, que utilizei
como epígrafe deste escrito.

VOU EXPLICAR

Nos idos de 1977 constituiu a lide-
rança da comunicação no Brasil a
Comissão Inter-associativa da
Publicidade Brasileira, cujo presi-
dente era o nosso saudoso Geraldo
Alonso. Iniciados os trabalhos de
elaboração do documento de
autodisciplina que viria a denominar-
se Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária, o
primeiro relator, meu ilustre amigo
Mauro Bento Dias Salles, deixava,
poucos meses depois, sua condição
de publicitário para assumir a direção
geral dos Diários e Emissoras
Associados. Já era eu, então, um dos
membros da Comissão Inter-
associativa, na qualidade de primeiro
vice-presidente da ABAP. Fui

intimado pelo presidente daquela
entidade, Oriovaldo Vargas Löffler,
a assumir o difícil cargo de relator.

Recebi de Mauro Salles o início do
trabalho e uma pilha de meio metro
que compreendia os diversos códigos
estrangeiros que vinham sendo
consultados e um sem-número de
subsídios correlatos. Com o correr das
semanas, essa pilha foi-se avoluman-
do com numerosas contribuições que
chegavam e com as quais diversos
companheiros enviavam sugestões
para o Código.

Fui, pouco a pouco, deglutindo
todo aquele material, enquanto no-
vos subsídios continuavam a chegar,
e, cada vez mais assustado, entrei
numa espécie de letargia – não sei
se voluntária ou involuntária – que
só era amenizada por outro e mais
profundo pensamento que também
poderia servir de epígrafe a estas
páginas: “Nunca está um homem
mais ativo do que quando não faz
nada; nunca está ele menos só do
que quando está consigo mesmo”.
Consigo mesmo ou “com os comigos
de mim”, para mais uma vez citar
Álvaro de Campos.

Para satisfazer a curiosidade do lei-
tor, a frase acima, colhida por mim,
há vários anos, de um artigo de
Annah Arendt, no The New Yorker,
na década de 70, é atribuída por
Cícero a Catão.1

Finalmente, enchendo-me de co-
ragem, resolvi iniciar o trabalho
numa bela manhã de sábado. Como
não havia levado a intimorata portátil
do escritório para casa, corri até o
Carrefour e lá comprei uma Olivetti

Tenho eu, porém, o consolo
de que o Renato não está no
corredor e, menos ainda, usa
botas que rangem.

✲
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Lettera 32 de cor vermelha, e pouco
depois já começava meu trabalho de
relator – melhor dizendo, de redator,
que é o trágico destino dos relatores.

Trabalhei todo o dia de sábado e
consegui concluir a tarefa aí pelas

onze da noite de domingo. Meu
amigo e vizinho Dionísio Poli, que
morava defronte, comentou comigo,
dias depois, que ouvira o tec-tec-tec
de minha portátil, madrugada aden-
tro... Era verdade: eu trabalhara,
ininterruptamente, por cerca de 26

horas, mas me sentia profundamente
aliviado: o trabalho estava pronto,
melhor dizendo, quase pronto, pois
a tarefa de passá-lo a limpo, que
coube à minha eficiente secretária
Egle Machado Cunha, ainda de-
mandou vários dias.

Iniciou-se, então, uma nova etapa:
a apresentação e discussão do
trabalho aos companheiros Gilberto
de Camargo Barros (ABA) e Luiz
Celso de Piratininga (APP). Não é por
vaidade, porém tudo isso faz hoje
parte da história do Código e desse
extraordinário esforço das lideranças
publicitárias no sentido de prover a
atividade de um instrumento de
autodisciplina – “o caminho do
meio”, como tão bem qualificou
Mauro Salles em seu relatório inicial
ao presidente da Comissão Inter-
associativa. Caminho do meio porque,
ainda como afirmou Mauro Salles,
“mostra crescentes vantagens sobre os
sistemas utópicos da liberdade total
ou do total controle governamental”.
Vale ainda citar aqui este trecho do
relatório de meu ilustre conterrâneo,
o qual incorporei ao meu próprio
relatório, encaminhado a Geraldo
Alonso em 30-3-78:

“É importante salientar que foi junto
às próprias autoridades do governo
que as lideranças publicitárias
encontraram o maior apoio ao traba-
lho que estamos realizando. Estas
manifestações, algumas delas feitas
de público, demonstraram um ama-
durecimento das autoridades brasi-
leiras para o problema.

Nos últimos anos, ministros do Tra-
balho, da Fazenda, do Planejamento,

O apoio do presidente Geisel, de quem partira a autorização
para que o discurso de abertura do II Encontro Brasileiro de
Mídia fosse feito em nome do governo.

✲
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da Indústria e Comércio e das
Comunicações também nos trou-
xeram, mais de uma vez, a mensa-
gem que, em setembro último (1976),
tornou-se clara e insofismável no
discurso que pronunciou o ministro
interino da Fazenda, dr. Soares Freire,
ao abrir o II Encontro de Mídia, e no
qual, falando em nome do governo,
cobrou de nós uma ação autodis-
ciplinadora, que estávamos prome-
tendo há tempos mas que custava a
tomar corpo e a materializar-se.

Vale salientar que, no mesmo dia, em
um encontro informal realizado com
lideranças de agências, de veículos
e de anunciantes, o ministro interino
Soares Freire ressaltou aquela posição,
salientando que era não só o pensa-
mento do titular da Pasta, Mário
Henrique Simonsen (que, por motivo
de viagem, não a viera transmitir pes-
soalmente), como também merecia
o apoio do presidente Geisel, de
quem partira a autorização para que
o discurso de abertura do II Encontro
Brasileiro de Mídia fosse feito em
nome do governo.

Se formos eficientes e se aproveitar-
mos a oportunidade, certamente
teremos o crédito de confiança do
Poder Executivo e do Poder Legis-
lativo, interessados ambos em acom-
panhar a nossa experiência e certos
de que, por mais bem intencionados
que estejam as autoridades e os
legisladores, grandes são os perigos
que correm no processo de inter-
venção direta e de regulamentação
ex-catedra ou ex-ofício. É que para o
desenvolvimento do país, para a saúde
da nossa economia, para a criação
de mais de um milhão de empregos
novos por ano, para a incorporação
na sociedade de consumo dos milhões

de brasileiros que só agora começam
a chegar às suas margens, é impor-
tante que funcione com eficiência a
indústria da propaganda.

Não menos importante é que esta
eficiência seja alcançada com respon-
sabilidade social e respeito a prin-
cípios e valores éticos inalienáveis.

Para isso, a auto-regulamentação é o
caminho mais eficaz e que não tem
os perigos que a ação bem inten-
cionada do legislador ou da autorida-
de possa, por desconhecimento das
sutilezas do sistema, criar normas
reguladoras que, sem coibir as dis-
torções mais importantes, acabem por
prejudicar a eficácia do instrumento
publicitário, imprescindível ao desen-
volvimento.”

Diria que as palavras de Mauro Salles,
acima transcritas, são amplamente
suficientes como “prefácio” a tudo
que representa o Código Brasileiro de
Auto-Regulamentação Publicitária,
bem como o Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitária –
CONAR,2  fundado, ainda em 1978,
e que teve como seu primeiro presi-
dente – inclusive por sugestão minha
– esse ilustre jurista que se chama José
Saulo Ramos. A ele deve muito o
CONAR, pois foi Saulo Ramos que
estruturou o seu Regimento Interno
naqueles tempos pioneiros em que o
CONAR, faute de mieux, era uma
espécie de departamento da ABAP,
pois somente anos mais tarde foi ele
dotado de sua atual forma jurídica,
com o inestimável apoio da Associa-
ção Nacional de Jornais – ANJ, da
Associação Brasileira das Emissoras
de Rádio e Televisão – ABERT e, ainda
mais adiante, da Associação Nacional
dos Editores de Revistas – ANER.

Deve muito também o CONAR a seu
primeiro diretor executivo, Gilberto C.
Leifert, que implementou o regimento
interno e a sistemática ali pre-
conizada. A ele sucedeu o com-
petente Edney G. Narchi, atual
executivo.

O apoio da mídia foi e continua sendo
vital para que o CONAR possa exercer
com eficiência a difícil tarefa que vem
desempenhando. Contando com a
faculdade de sustar a publicação de
anúncios e comerciais enganosos,
passou a dispor o CONAR de uma
arma de inestimável valor.

Passaram-se dez anos desde que o
Código foi aprovado, por aclamação,
no III Congresso Brasileiro de
Propaganda, quando o relator recebeu
diversas sugestões de última hora.
Pouco depois, era o Código submetido
ao Congresso Mundial da Inter-
national Advertising Association –
IAA, em Copenhague, que não só o
aprovou como o recomendou a todos
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os países que ainda não contavam
com um instrumento de autodisciplina
(a versão do Código para o inglês é
capítulo à parte e somente a teimosia
de Geraldo Alonso pôde torná-la uma
realidade).

Dizia eu que se passaram dez anos.
Vale lembrar que, aos tempos em que
ainda residia em São Paulo, participei
ativamente de uma das câmaras de
julgamento do CONAR. Todavia, com
a minha mudança para o Rio,
decorreram anos até que, na segunda
metade de 1988, fui novamente con-
vocado para a Câmara – no caso,
aquela que funciona no Rio, sob a

competente presidência de Celso
Japiassu – o que me facultou um novo
e estimulante contato com os trabalhos
do CONAR e com diversos compa-
nheiros da primeira hora, inclusive o
presidente amigo Luiz Fernando
Furquim.

Estava eu assustado com a redação
deste artigo quando fui convocado,
em 15-12, para uma reunião do CO-
NAR em São Paulo, inclusive um
plenário que envolve todas as
câmaras, com a finalidade de julgar
processos de maior envergadura e
complexidade.

Creio que não foge aos moldes e ob-
jetivos deste artigo relatar – dando
nome aos bois – dois processos que
foram julgados na oportunidade e que
dão bem uma idéia de que, jus-
tificando o título deste trabalho, não
é tarefa fácil aplicar o Código de Auto-
Regulamentação e tornar realidade a
ação disciplinadora do CONAR. O
primeiro desses processos envolvia um
comercial da DPZ para o seu cliente
Artex (toalhas). O comercial retratava
a situação de um rapaz que, incon-
formado com o fato de ter sido
abandonado pela sua companheira
(esposa, noiva ou amante), dedica-se,
com meticuloso empenho, a quebrar
todo o apartamento. Usando como
arma um abajur de pé, nada resiste à
agressividade destruidora de nosso
personagem – inclusive a televisão.

Após os debates de praxe, todavia,
decidiu-se “aprovar” o comercial, não
tendo prevalecido o voto de alguns
membros da Câmara que preco-
nizavam, pelo menos, que anunciante
e agência fossem advertidos quanto
ao mau exemplo representado por
toda aquela inaudita violência.

Já na reunião plenária, foi examinado
um outro processo, do qual era alvo
um (a meu ver) inocente comercial
criado pela McCann-Erickson para
seu cliente McDonald´s. Nessa peça,
ambientada na sala da diretora de uma
escola primária, a situação era su-
cintamente a seguinte: dois casais
convocados pela diretora ouviam o
relato das travessuras que seus diletos
pimpolhos de 11-12 anos (“perversos
polimorfos”)3  haviam praticado no
colégio. A diretora era uma figura
obviamente caricatural e as crianças,
bem como os pais, se entreolhavam
com sorrisos cúmplices, enquanto

O PRIMEIRO DESSES PROCESSOS ENVOLVIA UM COMERCIAL DA DPZ PARA O
SEU CLIENTE ARTEX (TOALHAS). O COMERCIAL RETRATAVA A SITUAÇÃO DE UM
RAPAZ QUE, INCONFORMADO COM O FATO DE TER SIDO ABANDONADO PELA SUA
COMPANHEIRA (ESPOSA, NOIVA OU AMANTE), DEDICA-SE, COM METICULOSO
EMPENHO, A QUEBRAR TODO O APARTAMENTO. USANDO COMO ARMA UM
ABAJUR DE PÉ, NADA RESISTE À AGRESSIVIDADE DESTRUIDORA DE NOSSO
PERSONAGEM – INCLUSIVE A TELEVISÃO.
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1. Nessa maravilha de concisão que é a língua

latina, a frase original nos ensina que “Nunquam

se plus agere quam nihil cum ageret, nunquam

minus solus esse quam cum solus esset”.

2. A designação da entidade e a sigla CONAR

fizeram parte de meu trabalho. Nos primeiros

tempos, o nome era “Comissão Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária” e eu sempre

lembrava aos companheiros que não deviam

referir-se ao CONAR e sim à CONAR, cuidado esse

que mais tarde se tornou desnecessário, mas

muita gente se refere ao próprio Código como

sendo “o CONAR”, quando esta sigla cabe ao

Conselho, e não ao Código.

3. Designação dada por Freud.

ouviam o carão.

Deixa o comercial transparecer que
os dois casais eram velhos conhecidos
que não se viam há muito tempo e
que, ante a convocação da diretora,
tiveram a oportunidade de se reencon-
trar. No fecho do comercial, pais e
filhos reúnem-se numa lanchonete do
anunciante – afinal, o McDonald´s é
que estava pagando o comercial –
para festejar o reencontro.

Contrariamente ao que acontecera
com a peça da Artex, o comercial do
McDonald´s foi “condenado” com a
penalidade máxima, isto é, ser retirado
do ar, por uma votação de 8 a 6.

O leitor já terá percebido que eu e mais
cinco companheiros não participamos
dessa “condenação”. Éramos, todos
nós, profissionais militantes na área de
Criação ou que, como era o meu caso,
haviam ingressado na Publicidade por
aquilo que eu sempre designo como
“a porta estreita da Redação”.

Para encerrar o ano, a diretoria do
CONAR e os membros das diversas
câmaras reuniram-se num agradável
almoço de confraternização na própria
sede da entidade e, embora ferindo as
normas e regimentos, pedi licença ao
presidente Furquim para reabrir a questão
em torno do comercial do McDonald´s,
muito embora, como eu já suspeitava,
não fosse possível reverter a votação
que ocorrera momentos antes. Alfredo
de Carvalho Filho, Arthur Amorim,
Christina Carvalho Pinto, Fernando
Camargo e Magy Imoberdorf me
acompanharam entusiasticamente na
defesa do comercial onde, entre outras
coisas, éramos unânimes em considerar
que a confraternização na lanchonete

e a degustação de sua comida de
matéria plástica, era antes um castigo
que um prêmio...

Em suma, o comercial nos pareceu
absolutamente inocente e nele não
víamos nenhuma ofensa grave à au-
toridade dos professores e diretores
de escolas, mesmo porque a educa-
ção e as boas maneiras daqueles
perversos polimorfos dependem
muito mais dos pais e de seu amor
pelas crianças do que dos currículos
escolares...

A preocupação que expressei, ao rea-
brir, durante o almoço, a questão do
McDonald´s não foi (e não é) a de
sermos tachados de “censores”, mas
sim – e talvez isso seja até pior – de
sermos acusados de caretas.

O que ficou subjacente (e realmente
importante) nesse julgamento foi a
dualidade de posições de dois grupos
que, inevitavelmente, compõem o
CONAR, como qualquer outra entida-
de associativa: de um lado, pelo
menos segundo minha própria clas-
sificação, colocam-se os “con-
servadores”; do outro, os “criativos”.
Se, de uma parte, está o CONAR
constantemente sendo alvo de críticas
da Criação por estar exercendo
“censura”, temos de admitir que os
criativos mais esclarecidos (ou menos
rebeldes) procuram entender e acatar
as decisões do Conselho como uma
autêntica e salutar ação de auto-
disciplina. É a tessitura da sociedade,
e com ela temos de conviver. Mais
uma vez justificando o título deste
artigo, esta rápida anatomia. Dois
processos que tramitaram no CONAR
dão bem a medida de como é difícil
julgar os aspectos subjetivos do resultado

ESPM

último e maior de nossa atividade, que
outra não é senão a Criação, ponta do
iceberg de todo o trabalho desenvolvido
pelas agências, contando com a a-
provação dos clientes mais esclarecidos
e, em muitos casos, audaciosos.

Para concluir, não posso me furtar à
tentação de comentar que o nosso
Código se ressente de um aspecto que,
até agora, ainda não foi considerado:
trata-se da questão do bom gosto na
publicidade, embora reconheça que,
em matéria de subjetividade, é um
prato cheio... Entendo, porém, que mais
cedo ou mais tarde teremos de
inscrever, em nosso valioso instrumento
de autodisciplina, esse aspecto fun-
damental.

Reconheço, ainda, que aspectos como
bom gosto e também qualidade são
de extrema delicadeza e complexi-
dade. Não é sem boas razões que o
Oxford Companion to Music dedica
umas cinco ou seis páginas à questão
de qualidade na música.


