
Hora de se enquadrar
Novas regras do Conar a respeito de publicidade
para crianças valem a partir de 1Q de setembro

Entram em vigor na semana
que vem, mais precisamente
no dia lº de setembro, as novas
regras do Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária (Conar) referentes
às propagandas dirigidas a
crianças e adolescentes e às de
refrigerantes e bebidas não al-
coólicas. As novidades incluem,
por exemplo, a valorização da
prática de atividades físicas e o

de filme ao anunciante por não
se enquadrar nas "polices" da
empresa, especialmente no que
tange à violência. "A credibili-
dade do canal perante os pais
poderia ficar prejudicada", ex-
plica Fátima Zagari, diretora de
publicidade da Viacom Brasil,
dona do Nickelodeon.

A preocupação do Conar e
do mercado publicitário em ge-
ral diz respeito à disposição dos

de propaganda para o setor, há
dois anos, o número de projetos
no Congresso sobre esse tema
caiu drasticamente, e o assun-
to praticamente saiu da pauta
— bem diferente da propaganda
de cigarro, banida por completo
da mídia de massa, e exemplo
mais bem acabado do que os
publicitários querem evitar.

"As mudanças do Conar nem
são tão radicais. Chegamos a pen-

Burger King em ação pela MPM: agência acredita seguir linha mais
voltada para o humor e a irreverência, evitando o "apetite appeal"

Peça de campanha da Giraffas criada pela DPZ, que reuniu
equipe na semana passada para apresentar novas regras

veto ao apelo direto ao consumo
(ver quadro}.

Agências e anunciantes
adotam o discurso politicamen-
te correto e garantem que já
seguiam de maneira informal
as determinações agora es-
tabelecidas oficialmente pelo
órgão. Os canais focados no
público infantil reconhecem
que comerciais de cunho mais
apelativo são exceção, e não a
regra, mas todos registram pelo
menus um caso de devolução

parlamentares em regulamentar
ou mesmo proibir totalmente
a publicidade voltada para
crianças. Para conter (e desar-
mar) essas iniciativas, o órgão
antecipou-se e estabeleceu
regras mais rígidas em relação
a essas duas categorias (público
infanto-juvenil e segmento de
bebidas não alcoólicas).

O que se espera é que o
efeito seja o mesmo do obtido
no caso das cervejas. Após o
"aperto" voluntário nas regras

sar que as restrições pudessem
fazer algumas empresas desistir
de anunciar, mas as regras são
justas e inteligentes", comenta
Rafael Davini, vice-presidente de
vendas publicitárias e marketing
da programadora Turner, que
veicula os canais pagos Cartoon
Network e Boomerang. A apro-
vação à iniciativa do conselho é
unânime, mas não esconde o fato
de que muitas empresas terão,
sim, de fazer mudanças em sua
comunicação para crianças e

adolescentes, mesmo que não
queiram admitir.

Na DPZ o diretor geral, Flá-
vio Conti, reuniu a equipe na
semana passada para discutir
as novas normas. Ele garante
que a criação saiu convencida
de que não há necessidade de
grandes alterações. "Respeita-
mos e aplaudimos a iniciativa
do Conar. Entendemos que é
melhor aceitar algo feito pelo
órgão competente do que ter de
engolir uma medida radical vinda
de fora", afirma Conti. A DPZ
atende, entre outras, a conta dos
chocolates Hersheys, da rede de
lanchonetes Giraffa's, da Sadia e
da Coca-Cola (estas duas últimas
parcialmente).

Na mesma linha, o diretor de
criação da MPM, Aaron Sutton,
informa que a comunicação do
Burger King, apesar de se focar
no público adolescente, segue

uma linha mais voltada ao hu-
mor e à irreverência, evitando
o "apetite appeal", por isso não
será necessário mudá-la. "Pro-
curamos mostrar uma atitude
adolescente e falar de coisas
divertidas, sem apelo ao consu-
mo, aquela coisa da 'boca cheia'.
Acho que a concorrência terá de
fazer mais adaptações do que a
gente", declara Sutton.

"A publicidade brasileira
já está madura, tanto que as
normas do Conar não trouxe-
ram novidades que provoquem
mudanças muito expressivas",
avalia Giuliano Donini, diretor
de marketing da empresa têxtil
Marisol — dona das marcas
Pakalolo e Worghon, para adoles-
centes, e Lilica Ripilica e Tigor T.
Tigre, para meninas e meninos.
As duas primeiras são atendidas
pela agência paulistana Salem e
as infantis, pela gaúcha Paim.

Quem controla o conteúdo?
As novas regras do Conar

contribuem para o controle so-
cial daquilo que é exibido para
o público infanto-juvenil, mas
permanece a discussão: até que
ponto é justo, ético ou aceitável
fazer propaganda para crian-
ças? E o merchandising, que é
publicidade disfarçada, pode?
Para B e th Carmona, diretora
presidente da TVE e membro
da diretoria da organização
não-governamental Midiativa
- Centro Brasileiro de Mídia
para Crianças e Adolescentes,
seria perfeito se pelo menos a
programação infantil fosse livre
de anúncios.

"O ideal seria que a pro-
paganda para crianças não
existisse. Em países como o
Brasil, cuja desigualdade social
é tão grande, isso é ainda mais

complicado. Os adultos estão mais
preparados para lidar com os dese-
jos e apelos da sociedade de con-
sumo, mas a criança não tem esse
discernimento e mistura o mundo
da publicidade com a fantasia do
programa que está assistindo",
critica Beth, que foi executiva
dos canais pagos Discovery Kids e
Disney Channel.

Na TVE não se aceita a veicu-
lação de mensagens publicitárias
na programação infantil. Já a TV
Cultura e seu canal por assina-
tura, a TV Rá Tim Bum, aceitam
propaganda, mas têm uma política
bastante restritiva em relação ao
que é veiculado. "Sempre fomos
muito 'chatos' nesse aspecto da
publicidade. Mas minha crítica
maior refere-se ao conteúdo dos
programas para crianças. Discutir
uma legislação mínima para isso

é mais relevante do que cuidar
só da propaganda, até porque
esse segmento não é um grande
anunciante para as TVs", afirma
Cícero Feltrin, diretor de mar-
keting dos canais.

A opinião é compartilhada
por Aaron Sutton, diretor de
criação da MPM pai de duas
meninas. "A iniciativa do Conar
é excelente, mas há uma coisa
maior envolvida: aquilo a que as
crianças estão assistindo na TV.
As emissoras precisam pensar
no conteúdo, não basta ser mais
saudável apenas na publicida-
de", diz o publicitário. Como
as emissoras sempre torcem o
nariz para qualquer discussão
que envolva algum tipo de con-
trole sobre o que elas exibem,
resta aos pais exercerem seu
poder de veto. Trocar de canal
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