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Entraram em vigor, ontem, mudanças que tornam mais rigorosas as regras para anúncios de 
bebidas alcoólicas estabelecidas pelo Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). 
Dessa forma, a entidade visa mostrar ao governo que o setor pode se auto-regulamentar, sem 
necessitar de interferência legislativa. Um projeto de lei enviado pelo Ministério da Saúde com 
objetivo de restringir a publicidade de bebidas aguarda votação no Congresso Nacional.   
 
O projeto propõe reduzir de 13 graus para apenas 0,5 grau de teor alcoólico as bebidas sob o 
raio de controle do Estado. Atualmente, anúncios de bebidas de alto teor alcoólico (acima dos 
13 graus) só podem ser veiculados entre 21 horas e 6 horas. Enquanto as de baixo teor 
alcoólico (menos de 13 graus) não possuem restrições. Como está, a limitação atinge 
principalmente destilados, como vodca e uísque. Já no cenário previsto a partir da aprovação 
do projeto, bebidas de menor teor alcoólico, como cervejas, também passariam a ter a 
propaganda em rádio e TV proibida durante o dia e se enquadrariam no limite vigente hoje 
para as de alto teor alcoólico.   
 
As novas regras do Conar não alteram o horário de veiculação dos anúncios. A principal 
mudança refere-se ao estabelecimento de condicionantes em relação ao erotismo das 
propagandas. Segundo o novo texto, "eventuais apelos à sensualidade não constituirão o 
principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários jamais serão tratados como objeto 
sexual".   
 
Outra mudança diz respeito a novas frases de advertência que, de agora em diante, devem ser 
alternadas com o conhecido "Beba com moderação", como "Quem bebe menos, se diverte 
mais" ou "Este produto é destinado à adultos".   
 
"Temos plena confiança de que o mercado acatará as novas regras", diz Gilberto Leifert, 
presidente do Conar. "Elas são um aprimoramento em relação à atualização de 2003", afirma, 
referindo-se a limites para anúncios de bebidas instituídos pelo órgão naquele ano.   
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