
Campanha da cerveja Schin desrespeita leis e princípios 
  
 
A nova campanha publicitária da cerveja Schincariol vem atiçando setores. Mas não exatamente 
no bom sentido. Especialistas criticam a mensagem "Experimenta!" como uma indução ao 
consumo de álcool. A publicitária Letícia Mary Fernandes do Amaral elaborou para o final de seu 
curso de Direito (Faculdade de Direito de Curitiba) uma tese analisando a propaganda e seus 
efeitos no consumidor, e citou o anúncio publicitário da cerveja. Para ela, a campanha fere os 
direitos do consumidor e os princípios do Conar. 
 
A monografia de 120 páginas foi elogiada por avaliadores. O tema do estudo é "A Licitude do 
Controle da Publicidade em Face do Princípio da Liberdade de Expressão". O trabalho visava 
analisar os limites dessa liberdade e promete provocar muita polêmica entre os publicitários que 
defendem a ausência de limites.  
 
Letícia Mary encontrou flagrantes do desrespeito aos direitos do consumidor e às normas do 
Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária nas propagandas de cerveja. Ele citou 
como exemplo mais recente a campanha "Nova Schin". "Quando as peças publicitárias massificam 
a mensagem -experimenta, experimenta- incorrem num desrespeito às normas constitucionais e 
infra-legais, que buscam proteger crianças e adolescentes que são implicitamente induzidos ao 
consumo do produto", afirma a mais nova advogada. Para ela, a propaganda deveria ser limitada 
a transmitir informações sobre a cerveja de forma que não permitisse o consumo direto por 
menores de 18 anos. "Acredito que as ressalvas escritas não são eficazes no caso de crianças que 
apenas escutam mensagem -experimenta, experimenta. Essa propaganda como está pode ser 
considerada abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor", avalia.  
 
As mais recentes normas do Conar, aprovadas pouco depois da veiculação da campanha da Nova 
Schin, restringem, entre outras, a propaganda de cervejas e vinhos, que não podem trazer ícones 
e animações, atores que tenham ou aparentem ter menos de 25 anos, sendo vedada, inclusive, a 
imagem da ingestão do líquido. No entanto, de acordo com a publicitária/advogada, "como essas 
regras não têm poder coercitivo", resta o bom senso dos publicitários e o cumprimento das 
decisões formuladas no âmbito do conselho.  
 
Letícia Amaral tem alerta para todos os envolvidos na mensagem: o consumidor que precisa saber 
a quem recorrer quando se sentir lesado, os publicitários e as celebridades que precisam conhecer 
as normas éticas e legais para que possam evitar possíveis representações do Conar e até mesmo 
processos judiciais de responsabilização civil e criminal.(Legal & Jurisprudência1) 
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