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ABA (Associação Brasileira de
Anunciantes) e a Ampro (Associa-

ção Brasileira de Marketing Promocio-
nal) manifestaram, por meio de um
comunicado endereçado a diversas au-
toridades do País, seu posicionamento
sobre a expansão e permanência de
certas atividades de promoção instan-
tânea em programas na TV. O docu-
mento seguiu para Hélio Costa, minis-
tro das Comunicações; Ronaldo Mou-
ra Sardenberg, presidente da Anatel;
Ricardo Morishita Wada, diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça;
Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer,
diretor executivo do Procon-SP; Da-
niel Pimentel Slaviero, presidente da
Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert); João Carlos
Saad, presidente da Abra (Associação
Brasileira de Radiodifusores); Alexan-
dre Annenberg, presidente da ABTA
(Associação Brasileira de Televisão
por Assinatura); Gilberto Leifert, pre-
sidente do Conar (Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Publicitária)
e Ela Wiecko Volkmer de Castilho,
procuradora federal dos Direitos do
Cidadão.

Segundo o documento, tais progra-
mas, reproduzidos em TV aberta e pa-
ga, levam os telespectadores a telefo-
narem às emissoras para concorrerem
a prêmios em dinheiro e mercadorias,
como se fossem jogos de azar. O obje-
tivo de tais produções seria o de gerar
receita para as emissoras envolvidas
por meio de ligações telefônicas tarifa-
das em valores acima do mercado.

Neste contexto, segundo fonte do
propmark, os programas "Hiper QI",
realizado pela produtora Interact TV,
e o "Lance Único", do "Pânico na TV",
ambos da RedeTV!, seriam exemplos
da preocupação da ABA e da Ampro.
Programas da Record também seriam
objeto do documento.

Segundo João Carlos Zicard Viei
rã, presidente do conselho diretor da
Ampro, o objetivo é alertar os respon-

""Pânico na TV": programa "Lance Único" é um dos mais questionados

sáveis envolvidos na comunicação do
País. "Queremos que as autoridades
observem este fato que compromete
a imagem dos setores. Enviamos, in-
clusive, uma cópia para a procuradora
federal dos Direitos do Cidadão para
que possa ser providenciada uma in-
vestigação por parte do Ministério Pú-
blico", enfatiza.

Ricardo Bastos, presidente da ABA,
diz que a questão afeta negativamente
tanto a classe dos anunciantes como a
do mercado promocional. "Esse 'tru-
que', que combina promoções e con-
cursos com ligações telefônicas, já foi
usado no passado e não tem base legal
para ser realizado. Não entendemos
por qual razão obscura voltou a acon-
tecer", afirma Bastos. "Trata-se de uma
atividade danosa à população, aos

anunciantes e ao mercado promocio-
nal. Da outra vez em que houve uma
'onda' dessas promoções, chegamos
a pensar em fazer alguma coisa, mas
como o tema foge da competência di-
reta da ABA, não achamos pertinente
naquele momento".

Já o presidente da Abert, Daniel
Pimentel Slaviero, criticou com vee-
mência o comunicado, afirmando que
é inverídico e irresponsável. "Vamos
enviar carta às autoridades envolvidas
e à imprensa esclarecendo nosso posi-
cionamento", diz. Segundo Slaviero, a
Abert defende a prática dessas ativida-
des promocionais por estarem ampa-
radas pela legislação vigente.

Procurados pelo propmark, a As-
sociação Brasileira de Radtodifusores
(Abra) diz que irá se pronunciar ofi-

cialmente nesta segunda-feira (10),
com a justificativa de que analisará
profundamente o comunicado e tam-
bém a Portaria referente à Lei na 5.768
e o Decreto nQ 70.951, que regulamen-
tam a distribuição gratuita de prêmios
a título de propaganda.

O propmark entrou em contato com *
algumas emissoras para melhor escla-
recer o fato. Elas não quiseram falar
sobre o assunto. Uma fonte informou
que poderia existir uma "encomenda",
pois haveria ínverdades no comunica-
do. De acordo com ela, no texto origi-
nal é dito que as pessoas são estimula-
das pelo "quanto mais melhor", sendo
induzidas a ligar várias vezes. Além
do que, diz, "a ABA não poderia se co-
locar contra os próprios anunciantes,
já que as operadoras são associadas da

entidade. No caso da Ampro, por ser
uma associação de marketing promo-
cional, o caso não corresponderia ao
seu fórum de atuação".

A fonte ainda informa que quem
mais ganha dinheiro são as operado-
ras. "Há sete anos foram estabelecidas
novas regras com um máximo de liga-
ções por semana. Além disso, o docu-
mento não cita nada sobre reality sho-
ws, nos quais há milhares de ligações",
afirma. Ainda de acordo com ela, não
haverá suspensão dos programas por-
que tudo está legalmente correto.

Procurados por este jornal, a rede
Record, a Rede TV e o SBT não quise-
ram se pronunciar. Até o fechamento
desta edição, o propmark não conse-
guiu respostas das emissoras Gazeta,
Globo e Bandeirantes.
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