
Para que serve a publicidade de bebidas alcoólicas? 
  
Debate no Conselho de Comunicação Social é marcado por posições divergentes entre 
representantes dos artistas e das empresas de televisão 
 
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional debateu ontem a regulamentação 
da publicidade de bebidas alcoólicas. O representante das empresas de televisão no conselho, 
Gilberto Carlos Leifert, criticou as iniciativas - incluindo projetos de lei - que visam proibir ou 
censurar esse tipo de publicidade, afirmando que isso pode prejudicar a circulação de 
informações e a liberdade de expressão. Mas a representante dos artistas no conselho, 
Berenice Isabel Mendes Bezerra, declarou que, "na verdade, o que está em questão é a 
importância das receitas com publicidade de bebidas alcoólicas para o faturamento das 
empresas de rádio e televisão". 
 
Durante a reunião, o Conselho de Comunicação Social aprovou, com 6 votos a favor e 3 
contra, o relatório de Gilberto Carlos Leifert sobre o tema ("O álcool nos meios de 
comunicação"), em que ele destaca que "a nocividade de um produto não pode ser atribuída à 
propaganda comercial". 
 
- Ademais, em se tratando de bebidas alcoólicas, seu consumo está sujeito a leis que impõem, 
por exemplo, comportamentos a menores e condutores de veículos - disse ele. 
 
Leifert argumentou que não é preciso criar mais leis para coibir o consumo exagerado de 
álcool, e sim "aplicar as que já existem". Ele defendeu ainda a implementação de políticas 
públicas para combater o problema, mas afirmou que "a proibição da publicidade é sempre 
lembrada como a primeira medida dessas políticas, e isso é como colocar o carro na frente dos 
bois, além de ser uma forma de privar o consumidor de informações". 
 
Por outro lado, a representante dos artistas no conselho declarou que "o volume de 
propaganda dedicada ao consumo de bebidas alcoólicas é excessivo". Berenice Bezerra 
ressaltou que "a mensagem publicitária efetivamente induz ao consumo e cria hábitos e 
padrões de comportamento". Para ela, isso é ainda mais dramático em um país como o Brasil, 
"onde a televisão é uma das principais fontes de informação e lazer para a população, cuja 
maioria é analfabeta funcional, e onde crianças e adolescentes passam mais de cinco horas 
diárias em frente à TV". 
 
- Além disso, o tom da mensagem publicitária é sempre o mesmo: vai assistir ao jogo de 
futebol? Beba! Vai se divertir no Carnaval? Beba! Trabalhou duro hoje? Beba! - destacou ela. 
 
Berenice afirmou que "a questão de base, na verdade, é econômico-financeira". 
 
- Quanto representa, na composição do faturamento das empresas de radiodifusão, a receita 
advinda da publicidade das empresas de bebidas alcoólicas? Isso não ficou claro no relatório de 
Leifert - questionou ela. 
 
Além dos representantes das empresas de televisão e dos artistas - respectivamente, Leifert e 
Berenice -, o Conselho de Comunicação Social conta com um representante das empresas de 
rádio, um das empresas de imprensa escrita, um das categorias profissionais de cinema e 
vídeo, um dos jornalistas, um dos radialistas e cinco da sociedade civil. Também integra o 
conselho um engenheiro "com notórios conhecimentos na área de comunicação social". Essa 
vaga, aliás, passará a ser ocupada por Fernando Bittencourt, que na próxima reunião do 
conselho, prevista para 3 de abril, fará uma apresentação sobre o tema "TV digital no Brasil". 
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