
Propaganda a ser limitada  
 
É GRANDE a força do lobby de cervejarias, TVs e agências de propaganda. Mais uma vez, 
conseguiu evitar que a publicidade de cervejas fosse equiparada à das demais bebidas 
alcoólicas e proibida das 6h às 21h. 
 
O projeto de lei do Executivo restituindo um pouco de lógica à legislação que regula a 
propaganda de álcool estava pronto para ser votado. Mas um acordo entre parlamentares e 
governo conseguiu retirar a urgência da proposta, que agora fica sem prazo para ir a plenário. 
A julgar pelos precedentes, isso dificilmente ocorrerá antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, 
em agosto, ou quem sabe da Copa de 2014. 
 
Em termos de saúde pública e ciência, não há justificativa para tratar a publicidade de bebidas 
alcoólicas de qualquer gradação de forma diversa da do tabaco, que é vedada quase 
totalmente. 
 
O álcool é uma droga psicoativa com elevado potencial para provocar dependência. Estudo da 
Organização Mundial da Saúde atribui ao abuso etílico 3,2% das mortes ocorridas no planeta 
(cerca de 1,8 milhão de óbitos anuais). Metade delas tem como causa doenças, e a outra 
metade, ferimentos. No Brasil, dados da Secretaria Nacional Antidrogas (2005) apontam que 
12,3% da população entre 12 e 65 anos pode ser considerada dependente. 
 
Não se trata de proibir o consumo de álcool, mas esses números deixam claro, por outro lado, 
que ninguém deveria ser estimulado a beber. A propaganda é uma atividade legítima para a 
esmagadora maioria dos produtos e serviços existentes. O caso das drogas lícitas é uma 
exceção. A Constituição Federal, em seu artigo 220, prevê restrições a esse tipo de 
publicidade. 
 
Não faz, portanto, sentido a campanha que a Associação Brasileira de Agências de Publicidade 
mantém desde o final de abril afirmando que a restrição à publicidade de cervejas teria o 
mesmo efeito que proibir "a fabricação de abridores de garrafa". 
 
Louvar as virtudes reais ou imaginadas de abridores de garrafa não costuma levar jovens a 
consumir quantidades crescentes de drogas psicotrópicas. Já a propaganda de cerveja o faz. 
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