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Agências de publicidade e emissoras de rádio e televisão foram colocadas na berlinda pelo 
projeto de lei 2.733/08, enviado pelo Executivo ao Congresso em regime de urgência e que 
tenta restringir a publicidade de cerveja. Superintendente do Sindicato Nacional da Indústria 
de Cerveja (Sindicerv), Marcos Mesquita diz que, se a proposta for aprovada, a verba de 
publicidade do setor cairá praticamente para zero. Segundo ele, as fábricas da bebida 
investem cerca de R$ 800 milhões a R$ 900 bilhões em divulgação por ano. O projeto será 
colocado em votação assim que cerca de 10 medidas provisórias deixarem de desobstruir a 
pauta da Casa.  
 
"Para algumas agências de publicidade, seria mortal. Para algumas emissoras, seria terrível", 
estimou Mesquita, para quem restaria ao setor as ações nos pontos de venda. As novas 
estratégias adotadas seriam premiar garçons que oferecessem seus produtos e a "compra" de 
áreas nos supermercados para garantir a exposição de suas marcas nas prateleiras e pontos 
estratégicos nas lojas. "Não teria mais estratégia de massa."  
 
Na prática, o projeto de lei iguala as cervejas às bebidas de maior teor alcoólico. Como 
conseqüência, as propagandas daquele produto em rádio e televisão só seriam permitidas das 
21h às 6h.  
 
A maioria das propagandas de cerveja é veiculada quando o público-alvo do setor está na 
frente da televisão ou ouvindo rádio, independentemente do horário. Às 7h, por exemplo, 
homens e mulheres assistem ao telejornal matutino antes do trabalho. No horário do almoço, 
o objetivo das empresas é enviar suas mensagens aos telespectadores dos programas 
esportivos de televisão.  
 
Se a proposta for aprovada, acredita o superintendente do Sindicerv, a indústria deixará de 
investir nas marcas e passará a vender produtos mais baratos. O consumo de cerveja 
continuará a subir, e o mercado ficará ainda mais concentrado. Isso porque as grandes 
companhias conseguirão ganhar na escala, mas as pequenas não terão como manter o 
faturamento. "O projeto é uma grande bobagem. É um estelionato prometer que a restrição à 
publicidade de cerveja reduzirá mortes no trânsito, o consumo precoce e a violência 
doméstica. A solução é educação, fiscalização e punição."  
 
De acordo com o Ibope Monitor, os investimentos publicitários da indústria de cerveja 
totalizaram R$ 276,43 milhões no terceiro trimestre do ano passado, um crescimento de 146% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Tais desembolsos representaram 52,65% do 
total investido pelo setor de bebidas. O segmento de refrigerantes foi o segundo maior 
investidor em publicidade, com 26,98% do total. Em último lugar ficou a categoria de bebidas 
energéticas, a qual executou 0,13%.Os fabricantes de cerveja e os setores favoráveis ao 
projeto reforçaram nos últimos dias o lobby no Congresso. Ontem, o Movimento Propaganda 
Sem Bebida entregou ao presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), um 
manifesto assinado por 600 mil pessoas para apoiar a proposta. Líder da iniciativa, o 
presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Henrique Carlos Gonçalves, disse 
que os parlamentares têm o compromisso com a saúde dos cidadãos que representam.  
 
"Eu sou médico, mas não é preciso ser um para perceber a tragédia causada pela dependência 
de álcool e outras drogas", comentou Chinaglia. "Há necessidade de regulamentação". O 
deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) rebateu: "Já existem mecanismos de auto-regulação. 
Isso é cerceamento".  
 
Para evitar uma intervenção externa, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 
(Conar) implementará, a partir do dia 10, novas regras para a publicidade de cervejas. Será 
proibida, por exemplo, a presença de crianças e adolescentes nos anúncios, os quais não 
poderão incentivar de forma imperativa o consumo.  
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