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Nem a liberação do filme da
Coca-Cola que havia sido sus-
penso em novembro pelo Con-
selho de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar) aliviou um
pouco o clima de insatisfação
entre os criativos, gerado por
algumas decisões recentes do
órgão e ainda não dissipado.
Prova disso é que uma comissão
de profissionais ligados ao Clube
de Criação de São Paulo (CCSP)
deve se reunir em breve com o
presidente do conselho, Gilber-
to Leifert (que está em férias)
para discutir os critérios usados
pela entidade na suspensão de
comerciais.

Na reunião da quinta-fei-
ra passada o Conar arquivou
por unanimidade o processo
contra o filme "Todos falamos
futebol", criado pela agência
argentina Santo Buenos Aires
para a Coca-Cola e adaptado
pela McCann-Erickson Brasil e
a Academia de Filmes. O anún-
cio mostrava, com técnicas de
animação, situações em que um
gol faz vários pares improváveis
comemorarem juntos, como
um cientista com a cobaia e uni
frango com o cozinheiro. Na
cena que ensejou a suspensão
(a última), um amante sai do
armário para comemorar com o
marido traído.

Filme em animação da Coca-Cola teve seu processo no Conar arquivado por unanimidade
na semana passada, mas a atitude não aliviou a insatisfação dos criativos

O processo foi aberto depois
de queixa de consumidores da
Bahia e do Mato Grosso do Sul,
que segundo o Conar reprovaram
o exemplo de infidelidade conju-
gai, agravada pelo fato de a es-
trutura da peça atrair a atenção

das crianças. Já outro caso que
também provocou reações, o da
suspensão do comercial "Rocky",
criado pela Leo Burnett para a
Fiat (que faz uma paródia com
o longa homônimo estrelado por
Silvester Stalone), não chegou

a ser julgado e deve ficar para a
próxima reunião plenária.

A insatisfação dos profis-
sionais do meio veio à tona
publicamente em novembro,
quando o CCSP publicou na
mídia especializada manifesto

Ponto e contraponto
Da parte dos criativos há

uma leitura de que o Conar
estaria adotando critérios
muito rígidos de julgamento.
O discurso unânime do mer-
cado publicitário é de que o
conselho é uma conquista e
sua atuação deve ser defendi-
da a qualquer preço, mas há
quem acredite que cabe uma
discussão mais abrangente
sobre o tema. Mesmo inter-
namente, alguns conselheiros
analisam que certas medidas
foram exageradas.

"Lutamos todo dia para
pôr no ar uma comunicação
inusitada, divertida, para sair
da mesmice e aí surge um úl-
timo obstáculo, o Conar. Hoje,

qualquer esquete que foi exibido
no programa dos Trapalhões
quando éramos crianças tira o
comercial do ar", afirma Eduardo
Martins, presidente do CCSP.
Ele será um dos integrantes da
comissão que vai falar com o
presidente do Conar, ao lado do
diretor executivo do clube, Gil-
berto dos Reis, mais Fábio Fer-
nandes (da F/Nazca S&S), Ruy
Lindenberg (Leo Burnett), Car-
los Righi (TV Zero), Cássio Za-
nata (AlmapBBDO) e Fernando
Campos (Giovanni,FCB).

O presidente da Associação
Brasileira de Propaganda (ABP),
Adilson Xavier (Giovanni, FCB),
aponta uma excessiva interfe-
rência de departamentos jurídi-

cos na atuação do marketing e
conseqüentemente no trabalho
criativo das agências. "Me preo-
cupa que tudo agora precise ter
a opinião de um advogado. O
resultado é que a comunicação
acaba ficando engessada pela
visão rígida de quem não é pu-
blicitário", protesta Xavier.

Para ele, apesar de o Conar
ter julgadores vindos do merca-
do publicitário, essa presença
sufocante do jurídico acaba
contagiando as pessoas. "Não
se pode mais fazer piada nem
duplos sentidos, pois sempre
prevalece o ruim. E o momento
de o mercado sentar e refletir
sobre tudo isso para não ti-
rar o brilho da comunicação",

propõe. Xavier acredita que as
denúncias não têm apenas mo-
tivações politicamente corretas.
"O concorrente fica esperando
ver defeitos na propaganda do
outro para entrar no Conar. O
bom senso sugere que agencias
e anunciantes se reúnam para
exigir do órgão um percentual
mais representativo de denún-
cias para que ele possa entrar
em ação", argumenta.

O presidente do Clube
de Criação do Rio de Janeiro
(CCRJ), Flávio Medeiros, faz
questão de ressaltar a importân-
cia do Conar, mas considera que
o conselho tem sido excessiva-
mente rigoroso em suas últimas
decisões. "Às vezes parece que
o papel nem é mais de reger
o mercado, mas de censurar",
diz Medeiros. No caso da Fiat,
o presidente do CCRJ defende
a peça e não acredita que uma
simples paródia ao famoso filme
possa ser vista como incentivo à

reclamando que a criação es-
taria "sob ataque" por conta
de suspensões de propagan-
das pelo Conar. O protesto
foi provocado pela suspen-
são do comercial "Abraço",
criado pela F/Nazca para
a cerveja Skol. O filme foi
considerado discriminatório
por demonstrar preconceito
com relação a uma mulher
tratada como "feia", que não
merecia o mesmo estilo de
cumprimento proposto para
as outras.

Com a suspensão da veicu-
lação da peça da Fiat a discus-
são tomou corpo. Em artigo
publicado na última edição
de Meio & Mensagem (nú-
mero 1194, à pág. 8), o vice-
presidente de criação da Leo
Burnett, Ruy Lindenberg, deu
voz às críticas dos bastidores,
reclamando das "liminares
que suspendem veiculações
de forma indiscriminada" e
da "prática da autocensura
em vez da autodefesa". Ele
aponta ainda que muitas da>
situações condenadas pelo
Conar aparecem regularmen-
te nos conteúdos das TVs.

Em resposta aos argumen-
tos de Lindenberg, o presi-
dente em exercício do Conar.
Luiz Celso de Piratininga (em

direção perigosa. "É a mesma
coisa que proibir os desenhos
do Pica Pau por achar que as
crianças vão fazer imitar r-
personagem", compara.

Para o sócio-diretor da
Bossa Nova, Marcelo Goro-
dicht, que atende a polêmica
Du Loren, o rigor do Conar
pode estar ligado ao mau
momento da imagem dos
publicitários causado pelos
escândalos de corrupção
no âmbito governamental.
"Acho que a atual rigidez do
Conar se explica por essa
exposição. Nem parece que
são publicitários julgando.
Pode ser que essa postura
até vise proteger o mercado
de uma intervenção externa.
É preferível que nós mesmos
sejamos duros em nossos
julgamentos em vez de deixar
que alguém de fora o seja",
especula Gorodicht, que já
fez parte do conselho.
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artigo publicado abaixo), lembra
que as decisões sobre essas
questões são tomadas pelos 140
integrantes do Conselho de Éti-
ca, representantes de agências,
veículos, anunciantes e consumi-
dores. Ele afirma que o conselho
não pode contrariar o mercado
nem sociedade e rechaça a acu-
sação de censura, argumentando
que o Conar luta "diariamente"
contra as iniciativas do Con-
gresso Nacional de limitar ainda
mais a margem de atuação da
atividade publicitária.

RESPONSABILIDADES
Para o presidente da Asso-

ciação Brasileira de Anuncian-
tes (ABA), Orlando Lopes, a
melhor saída é o diálogo. "O
Conar é formado por agências,
anunciantes e veículos. Essas
três partes são co-responsáveis

Cena do comercial "Rocky", feito pela Leo Burnett para a Fiat, cuja veiculação foi proibida pelo Conar

pelos sucessos e os problemas
da entidade. Não dá para uma
delas se isolar e imputar a res-
ponsabilidade para as outras

duas", pondera o executivo,
ao garantir que a ABA apoia
integralmente o Conar. O co-
mentário do presidente vai ao

encontro da opinião de alguns
conselheiros, que questionam
se não seria o caso de chamar
para fazer parte do órgão mais

profissionais de criação envolvi-
dos no dia-a-dia das agências.

Lopes lembra que, no ano
passado, o Encontro Nacional
dos Anunciantes (ENA) teve
como tema principal exatamente
a criação e que a questão da ética
e dos limites dessa atividade foi
debatida na ocasião. "A criativi-
dade sempre vai beirar o limiar.
Há uma linha tênue entre o que
pode e o que não pode, e não é
tarefa fácil julgar esses limites.
Se existe mesmo um enten-
dimento de que o Conar está
mais conservador, as agências
devem discutir com seus pares
a questão da representatividade.
O mesmo com anunciantes e
veículos. E os três setores de-
vem conversar para ver como é
possível avançar. O que não pode
é se isentar e culpar as outras
partes", pondera Lopes.

Caro Ruy Lindenberg,
Nem super-herói, muito menos "paladino da moral e

dos bons costumes", o Conar apenas reflete a sociedade
brasileira. Na verdade, quando você e outros profissionais
de criação tecem críticas a algumas das nossas deci-
sões recentes — e, como publicitário, confesso minhas
simpatias por tais queixas —, estão imprecando contra
o próprio mercado publicitário e, em última instância,
contra a sociedade brasileira.

Explico: não é o Conar quem delibera sobre as re-
presentações éticas; é o seu Conselho de Ética, formado
por 140 representantes indicados pelas entidades de
anunciantes, agências e veículos e mais representantes
de consumidores e de profissionais de criação — estes
em uma robusta representação.

A intenção do Conar ao estruturar dessa forma o
s

seu Conselho de Ética é exatamente criar em cada uma
das suas seis Câmaras um microcosmo do mercado e
da sociedade. Homens e mulheres de todas as faixas
etárias, profissionais de publicidade ou não, exercitam
a cada sessão de julgamento o contraditório. As partes
envolvidas têm amplo direito de defesa: podem se ma-
nifestar perante os conselheiros e tentar convencê-los
da justeza dos seus pontos de vista.

E põe contraditório nisso! Cada julgamento é bas-
tante aguerrido. Os pontos de vista livremente expostos
se enredam em numerosas considerações. Como há
até duas instâncias de recurso, as decisões podem ser
revistas. Desnecessário dizer que sempre haverá vagas
para profissionais de criação no Conselho de Ética, de
modo que você e seus colegas poderão comprovar a pro-
fundidade dos debates em torno de cada caso e quanto
tempo e trabalho demanda o Conselho de Ética de seus
integrantes, que, importante lembrar, dedicam-se a ele
de maneira inteiramente voluntária e sem nenhuma
remuneração.

Ninguém em sã consciência pode acusar o Conselho
de Ética de conservador. O que não podemos é contrariar
o mercado e a sociedade e fechar os olhos a determinadas
abordagens na publicidade apenas porque elas são inte-
ligentes e inovadoras. Seria suicídio puro e simples.

É você próprio quem observa que a sociedade mudou,
oom "conquistas sociais importantes, como maior respei-
to pelas minorias, mais voz ativa para novos segmentos,
o reconhecimento crescente dos direitos do consumidor,

etc." É isso mesmo, caro Ruy, tornamo-nos, todos nós,
prisioneiros da sociedade, uma sociedade que anseia
por se expressar.

Pode ser um blog, uma pichação, uma carta ao jor-
nal, um protesto no SAC. A sociedade quer — exige
— se expressar e, felizmente, não faltam canais para
isso. Podemos até ponderar que há exageros flagrantes,
como se fosse uma espécie de vingança de pontos de
vista longamente silenciados. Exageros, portanto, são
tão compreensíveis quanto inevitáveis, e que bom que
eles se processam de forma civilizada. Nem sempre tem
sido assim no mundo de hoje.

Neste cenário onde todos têm razão e podem ex-
pressá-la, nós, publicitários, apenas pagamos o preço da
extraordinária visibilidade e proficiência do nosso canal
de comunicação.

Como disse, também não gosto de tudo o que é "po-
liticamente correto", mas me sinto aliviado pelo fato de
que esse controle sobre o que criamos seja exercido pela
sociedade e não por um regime totalitário ou por alguma
mente que se considera iluminada.

Por isso, não acho justo que você taxe a ação do Conar
de "fogo anúgo" e fico francamente ofendido quando usa
o termo "censura". Você deveria saber que o Conar não
aceita a censura — na verdade tem horror a ela. Você
deveria saber também que a publicidade está sob violenta
pressão das autoridades do Executivo e do Legislativo,
onde tramitam - - você próprio os citou — mais de duzen-
tos projetos de lei proibindo categorias inteiras de pro-
dutos de serem anunciadas, inclusive automóveis. Você
sabe, por exemplo, que há um projeto de lei proibindo
publicidade de todo e qualquer tipo de alimentos antes
das 21 h? Que outro propõe o banimento da publicidade
em TV por assinatura? Outro ainda proíbe publicidade
de produtos infantis antes das 21h?

A propósito, o Conar, por delegação expressa do mer-
cado publicitário, luta diariamente contra estas pressões,
atuando em Brasília e conquistando importantes vitórias
para a atividade desde a sua criação, há 25 anos.

Não estranho que você reivindique para a publici-
dade o mesmo grau de liberdade vigente — felizmente
— para o conteúdo editorial dos diversos meios de
comunicação.

Mas você deveria conhecer a lição basilar de Caio
Domingos, redator inspirado do Código Brasileiro de

Auto-Regulamentação Publicitária, segundo a qual a
diferença entre publicidade e conteúdo editorial dos
veículos é que a publicidade nunca é convidada a entrar
na casa de ninguém.

Anúncios impressos ou eletrônicos sempre pegam
carona em um jornal, revista ou programa nos quais os
consumidores sabem o que vão encontrar. Mas nenhum
deles sabe se o anúncio A ou B estará inserido em seus
intervalos e páginas. Assim, temos de guardar dupla ou
triplamente a prudência e o respeito que um visitante
inesperado deve manter sempre que entra na residência
de alguém. É por isso que há 200 projetos de lei contra a
publicidade e nenhum contra a liberdade de imprensa.

Claro que parece injusto a quem, como você, cria pe-
ças de especial brilho, mas pense nas alternativas. Você
gostaria de se acotovelar com 200 novas leis restritivas?
Gostaria que uma agência governamental baixasse um
regulamento técnico especificando que no seu anúncio
não pode haver, por exemplo, comparações?

Essas são as alternativas à ação do Conar, e isso
acontece não porque as autoridades são malévolas, mas
porque a sociedade assim o exige, aqui e no resto do
mundo. Na Europa, a censura prévia — e aqui, sim, o ter-
mo se aplica — às peças publicitárias já é uma realidade
largamente difundida. Você, como profissional antenado
que é, certamente constatou isso em nosso Seminário
Internacional sobre Auto-Regulamentação Publicitária
Comparada, realizado no final do ano passado, na ESPM,
em São Paulo.

Espero que você entenda e aceite essas pondera-
ções, que, como tentei demonstrar, não são do Conar
mas do mercado publicitário e da sociedade como um
todo, e nunca mais nos compare com censores, pois o
que recomendamos não é censura e sim limites, limites
fixados em comum acordo por todos os entes do mercado
publicitário, discutidos em reuniões absolutamente aber-
tas a que todos têm livre acesso, inclusive os melhores
criadores do País.

s

E ótimo saber que há criativos inquietos, não aco-
modados, que lutam para defender e ampliar a liber-
dade de expressão corajosa, árdua e inteligentemente
conquistada em sucessivas batalhas pelas lideranças
publicitárias brasileiras nos últimos 30 anos. Apenas
aconselho que você e outros criadores foquem bem a
mira de sua artilharia.
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