
Publicidade bem-comportada
Conar define normas mais rígidas para propaganda de refrigerantes e dirigida a crianças
ELIANE PEREIRA

O Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publi-
citária (Conar) divulgou, na
semana passada, novas normas
éticas para a publicidade diri-
gida a crianças e também de
refrigerantes e outras bebidas
não-alcoólicas. No primeiro
caso, as regras são mais deta-
lhadas e abrangentes, vetando,
por exemplo, o apelo direto ao
consumo. Já para os anúncios
de refrigerantes passam a valer
as mesmas orientações adotadas
para alimentos (ver quadro'). As
normas entram em vigor a partir
de l-de setembro.

As alterações foram estudadas
durante dois anos por um grupo
de trabalho constituído em abril
de 2004 a fim de discutir a nova
redação do Anexo H (que trata da
propaganda de alimentos e refri-
gerantes). Participaram a Asso-
ciação Brasileira de Anunciantes
(ABA), a Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos (Abia) e a
Associação Brasileira da Indústria
de Refrigerantes (Abir), além de
empresas associadas ao Conar. A
entidade também consultou or-
ganismos internacionais como a
European Advertising Standards
Alliance (Easa).

"As novas normas foram
bastante estudadas. Vários de
nossos associados trouxeram
informações sobre práticas do
meio. Temos certeza de poder

contar com a adesão do mer-
cado", afirma Gilberto Leifert,
presidente do Conar.

A exemplo do que aconteceu
com a propaganda de cerveja,
cujos preceitos foram alterados
no final de 2003, o projeto se
antecipa a iniciativas em estudo
no âmbito dos poderes Executivo
e Legislativo. Enquanto o Conar
analisava as modificações no
código de auto-regulamentação,
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) formou tam-
bém um grupo de trabalho para
estudar restrições à publicidade.

Segundo Leifert, na penúl-
tima reunião desse grupo o
Conar contestou formalmente
a iniciativa por entender que só
o Congresso Nacional é compe-
tente para legislar em matéria
de publicidade. A Anvisa está
analisando as contribuições das
consultas públicas que realizou
para regulamentar a propaganda
de medicamentos e bebidas e vai
promover audiência pública para
debater a futura regulamentação
com a sociedade.

TODOS A FAVOR
Apesar de tornarem mais

rígidas as normas éticas relativas
à publicidade de não-alcoólicos
e de produtos infantis, as mu-
danças foram aprovadas pelo
mercado, principalmente porque
representam uma orientação

O que as novas regras recomendam:

PARA CRIANÇAS:

- que a publicidade seja um fator coadjuvante aos esforços de pais, educadores,

autoridades e da comunidade na formação de crianças e adolescentes

-que não se use mais o apelo imperativo de consumo dirigido diretamente a crianças

e adolescentes ("peça para a mamãe comprar")

- que não se usem crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo

direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo por outros menores

("faça como eu, use")

- que o planejamento de mídia reflita as restrições técnica e eticamente recomen-

dáveis, buscando-se o máximo de adequação à mídia escolhida

PARA BEBIDAS NÃO-ALCOÓLICAS:

- a publicidade não deve encorajar consumo excessivo
- não menosprezara importância da alimentação saudável
- não apresentar os produtos como substitutos das refeições
- evitar empregarapelos de consumo ligados a status, êxito social e sexual, etc.
- não desmerecer o papel dos pais e educadores como orientadores de hábitos

elementares saudáveis

- não gerar confusão quanto a qualidade, valor calorico, se natural ou artificial

-osanúncios devem usarterminologia que corresponda ao licenciamento oficial do

produto (diet, light, não contém açúcar, etc.)

- deve valorizar a prática de atividades físicas

"de dentro para fora". "As re-
gras mostram que o Conar está
atento aos anseios da sociedade
brasileira e tem respaldo para
recomendar ou suspender a
veiculação de publicidade em
desacordo com suas normas
éticas. A Abert entende que a
auto-regulamentação é sempre
o melhor caminho", acredita o
presidente da Associação Bra-
sileira das Emissoras de Rádio e
Televisão, José Inácio Pizani.

Para o presidente da ABA,
Ricardo Bastos, a iniciativa do
Conar é importante em diversos
aspectos: 'E uma forma de in-
troduzir mudanças expressivas
na propaganda para crianças e
na comunicação de alimentos
e bebidas, por um lado, e uma
maneira de se antepor de modo
legítimo às propostas de leis ou

regulamentação que exagerem
na dose de restrições, o que
resultaria em prejuízos expres-
sivos para indústrias, comércio
e o próprio consumidor".

Do final de 2004 ao fim de
2005 a ABA discutiu o tema com
seus associados e com a Abia e
a Abir. Ao final, prepararam um
documento único, assinado pelas
três associações, que serviu de
base para o trabalho do Conar.
"Com essas alterações o Brasil
assume a vanguarda da auto-re-
gulamentação dessas categorias
e público-alvo, em linha com
alguns poucos países europeus
que já concluíram o processo,
como Espanha e Grã-Bretanha,
e até mesmo antes dos Estados
Unidos", elogia Bastos.

O presidente da Abia, Ed-
mundo Klotz, acredita que não

haverá maior impacto para as
empresas do setor, pois elas par-
ticiparam da discussão e aceita-
ram as regras: "Elas constituem
uma demanda da sociedade com
a qual as indústrias acabaram
anuindo. O fim puro e simples
da publicidade para o público
infantil não é a meta desejável O
desejável é o controle do conteú-
do da publiqidade de modo que
haja respeitosas peculiaridades
da criança e do adolescente".

Já o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos (Abrinq), Synésio
Batista da Costa, não gostou do
fato de a entidade não ter sido
chamada a participar da discus-
são. Temos vasta experiência
em publicidade para crianças e
não fomos consultados. Algumas
coisas importantes não foram
abordadas, como o uso de brin-
quedos como chamariz para a
criança comprar sanduíche, rou-
pa, etc. A Abrinq é contra essa
prática", reclama Costa. Segun-
do Leifert, o assunto realmente
não foi tratado, mas o código
de ética possui dispositivos que
permitem a análise da questão
em caso de excessos.

COLABOROU ANDRÉ SILVEIRA

Agências e anunciantes aprovam decisão
Agências e anunciantes que

trabalham com os produtos e
públicos atingidos pelas altera-
ções garantem que muito pou-
co vai mudar em sua linha de
comunicação, pois já observam
padrões éticos elevados em sua
propaganda. "As novas normas
coincidem com tudo aquilo que o
McDonalcPs já vem fazendo. Em
nenhum momento passamos aos
pais a idéia de que nossos lanches
substituem uma refeição tradi-
cional, mas sim de que são uma
opção lúdica para as crianças",
afirma Mauro Multedo, vice-pre-
sidente de marketing da rede.

O diretor de marketing da
Estrela, Aires Leal Fernandes, diz
que as mudanças serão poucas.
"Nossa linha de comunicação
tem grande preocupação ética
em mostrar estritamente o que
o produto faz, pois diferenciar o
real do imaginário é difícil para o
universo infantil", afirma. Segun-
do ele, a decisão do Conar é opor-
tuna para a indústria nacional, já
que a cada ano aumenta a entra-
da de brinquedos importados,
muitos de baixa qualidade. "O
pior cenário possível, portanto,
é não haver uma regulamentação
para a publicidade do setor."

A Coca-Cola também garante
manter política responsável de
comunicação e argumenta que já
não faz campanhas focadas em
menores de 12 anos. O diretor de
comunicação da empresa no Brasil,
Marco Simões, diz que a Coca-Cola
fará o que for necessário para
se adaptar: "É importante que a
sociedade tenha iniciativas para
resolver questões que estão ao seu
alcance, de modo que deputados e
senadores possam se concentrar
nas matérias que só eles podem
tocar e que já representam enorme
volume de trabalho".

Já as agências se mostraram
mais reticentes e muitas das con-
sultadas não manifestaram posição
sobre o assunto. José Henrique
Borghi, sócio-diretor da BorghiErh,
que atende a Parmalat, afirma que
ter regulamentação é sempre bom,
mas se mostra preocupado com um
possível excesso de restrições: "En-
quanto as regras forem criadas para
proteger o consumidor, está ótimo.
Mas se a criatividade for cerceada,
haverá impacto negativo para todo
o negócio da propaganda".

A mudança pode significar uma
oportunidade para os criativos ino-
varem, afirma Sérgio Lopes, sócio
e vice-presidente de criação da QG

Propaganda, que atende a conta
dos salgadinhos Fritex: "As re-
gras deverão mudar um pouco
a cara da comunicação desses
segmentos. Apelos que eram
usados terão de ser substituídos
por outra forma de comunicação,
respeitando-se os parâmetros".

Na DCS, agência dos calçados
Azaléia, o diretor de atendimento
Mário Paravisi acha que não ha-
verá impacto significativo. "Todo
o trabalho de nossas marcas já
respeita estritamente valores
éticos e sociais. Existem diversas
abordagens possíveis, adequadas
ao público-alvo, aos objetivos da
companhia e que se enquadram
perfeitamente às recomendações
do Conar", garante.

Para Sylvia Pânico, diretora de
atendimento da Y&R (que atende
os produtos Danone), os apelos
publicitários que se viam no pas-
sado, como "peça para a mamãe
comprar", já não são comuns. "Ao
adotar essas regras, entendo que
o Conar está antenado com o que
acontece no mundo. O 'aperto' não
é um mal. E mais uma das sinaliza-
ções que mostram que a atividade
publicitária está evoluindo."
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