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Se depender da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), as medidas restritivas 
para a veiculação de propa-
gandas de bebidas alcoólicas 
serão mais amplas a partir do 
próximo ano. Pela proposta, 
a publicidade de bebidas com 
teor alcoólico a partir de 0,5 
grau Gay Lussac (GL), como 
as cervejas, não poderá suge-
rir o consumo com imagem, 
ilustração, áudio ou vídeo que 
apresente a ingestão do pro-
duto, nem associar o efeito 
do consumo a estereótipos de 
sucesso e integração social.

Outra medida que deverá 
gerar impacto no setor de co-
municações é a proibição de 
comercial de cerveja no horário 
considerado infanto-juvenil 

Restrições para propaganda de
bebidas alcoólicas serão maiores
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— das 8h às 20h (atualmente 
não há restrição). As peças não 
poderão usar recursos gráfi cos 
e audiovisuais do universo 
infanto-juvenil, nem induzir o 

consumidor a se comportar de 
forma nociva à sua saúde e se-
gurança. A Anvisa sugere ainda 
que as propagandas de bebidas 
com teor alcoólico acima de 13 
graus GL, como conhaques, ca-
chaças e uísques, não poderão 
associar o consumo à prática 
de esportes, a celebrações ou à 
condução de veículos. Também 
estão vedadas as associações 
com idéias de êxito ou sexua-
lidade e o uso de imperativos 
que induzam ao consumo, 

como “Experimente!”, “Beba!” 
ou “Tome!”

Além disso, a proposta de 
resolução da Anvisa sugere que 
nas propagandas de bebidas — 
qualquer que seja o teor alcoóli-
co — seja obrigatória a inserção 
de mensagens de advertência 
sobre a dependência física, 
psíquica e química decorrente 
do consumo. As mensagens 
deverão, ainda, informar que o 
consumo é causa, entre outros 
fatores, de inúmeras doenças e 
acidentes no trânsito. Os mode-
los de advertência deverão ser 
veiculados em todos os meios 
de comunicação, até mesmo na 
mídia exterior, na internet e no 
cinema. “A medida visa espe-
cialmente proteger o público 
adolescente e reduzir as ad-
versidades do uso inadequado 
e abusivo de bebidas alcoólicas 
no País”, comenta a gerente 
substituta de Monitoramento 
de Propaganda da agência, Ana 
Paula Dutra Massera.

De acordo com ela, a resolu-
ção, que poderá ser publicada 
ainda em 2006, regulamentará 

O presidente do Conse-
lho Nacional de Auto-Re-
gulamentação Publicitária 
(Conar), Gilberto Leifert, diz 
que a entidade, apoiada por 
outras associações do setor, 
considera a medida que a 
Anvisa pretende adotar sem 
fundamento constitucional. 
“O Artigo 22 da Constituição 
Federal estabelece que é de 
competência privativa da 
União a legislação de matérias 
sobre a propaganda comer-
cial. Ou seja, uma medida 
como esta deve ser aprovada 
no Congresso Nacional e 
sancionada pelo Presidente 
da República”, destaca.

De acordo com Leifert, 
a Constituição não permite 
nem mesmo que o Presidente 

Propaganda de bebidas, como a da Nova Schin, não poderá associar
o consumo à prática de esportes, a celebrações ou à condução de veículos
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a Lei no 9294/96, que estabelece 
as restrições para propagandas 
de agrotóxicos, medicamentos, 
bebidas, cigarro e terapias. “A 
proposta da Anvisa foi ampla-
mente debatida, durante audiên-
cia pública realizada na segun-
da-feira, 4. Agora, a diretoria 
colegiada da agência analisará 
as contribuições e consolidará 
o texto para a publicação”, ex-
plica Ana Paula.

As principais mudanças 
acordadas na audiência, em 
relação à proposta finalizada 
com o término da Consulta 
Pública, foram referentes às 
frases de advertência que 
serão obrigatórias nas peças 
publicitárias. As mensagens 
que citam o consumo de álcool 
foram alteradas para explici-
tar o seu consumo abusivo. 
Por exemplo, a mensagem “O 
Ministério da Saúde adverte: 
o álcool causa dependência 
física, química e psíquica” foi 
modificada para “O Ministério 
da Saúde adverte: o álcool em 
excesso causa dependência”. 
Outra diferença em relação à 
proposta inicial é a provável 
retirada da exigência de frases 
de advertência em matérias e 
reportagens jornalísticas, tor-
nando a obrigatoriedade restri-
ta à propaganda comercial.

A gerente informa que todas 
as alterações propostas e acorda-
das durante a Audiência Pública 
serão consolidadas em um texto 
fi nal, que será encaminhado à 
apreciação da Diretoria Cole-
giada da Agência. A expectativa 
é que a resolução seja aprovada 
ainda neste ano, para entrar em 
vigor 180 dias após a publicação 
em Diário Ofi cial.

Conar afi rma que medida não
tem fundamento constitucional

Leifert: “Legislação sobre publicidade 
deve ser feita por meio de lei federal”
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tituição é clara: a legislação 
sobre publicidade deve ser 
feita por meio de lei federal”, 
enfatiza. Ele ressalta que, 
se realmente as autoridades 
tivessem o interesse em res-
tringir o horário da propa-
ganda da cerveja, o teriam 
feito na época da elaboração 
da Lei no 9294/96. “Se agora 
os legisladores acreditam 
que deve haver a mudança, 
cabe ao Congresso Nacional 
e ao Poder Executivo defi -
nirem a questão”, reitera. 
Gilberto Leifert diz que o 
sistema de regulamentação 
de publicidade brasileira vem 
funcionando bem. “A lei de 
96 estabelece as normas, e a 
auto-regulamentação respei-
ta essas medidas.”

da República edite um decreto, 
estabelecendo normas para a 
propaganda comercial. “A Cons-
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