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A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, da Câmara dos Deputados 
(CCTCI), resolveu promover, na semana passada, em Brasília, o 1° Fórum de Auto-
Regulamentação Publicitária. Para os parlamentares, o objetivo do encontro foi o de 
aprofundar as discussões sobre legislações em tramitação que restringem a publicidade de 
bebidas alcoólicas, remédios e alimentos. Para os profissionais da área de comunicação, o 
evento se caracterizou como uma oportunidade de defesa da liberdade de anunciar e do direito 
do cidadão à informação com o objetivo de impedir o avanço das proibições. 
 
Atualmente, existem mais de 200 PLs em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal que restringem a propaganda. O mais sensível deles é o PL 2733/08, que diminui de 
13 para 0,5 graus da escala Gay-Lussac o teor alcoólico das bebidas que ficam proibidas de 
serem anunciadas na mídia em geral e no rádio e na televisão entre as 6 horas e as 21 horas - 
as cervejas seriam regidas pela mesma norma já aplicada para as bebidas destiladas. 
 
A partir de pressões do mercado publicitário, o PL 2733 foi retirado da pauta de votações na 
Câmara, onde tramitava em grau de urgência. Mesmo assim, o deputado Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) promete recolocá-lo na pauta ainda este mês. 
 
Mas os publicitários estão com sorte. Por conta de toda a polêmica em torno da aprovação da 
nova Contribuição Social para a Saúde (CSS), o PL das bebidas alcoólicas ainda deve demorar 
para ser votado. Mesmo com CSS aprovado, na semana passada, ainda restam destaques de 
alteração do texto que devem ser votados nesta semana. 
 
CONAR 
Diante da iminência da aprovação de tais instrumentos de restrições à propaganda, mais uma 
vez o mercado traz à tona a legitimidade do seu instrumento de controle das atividades 
publicitárias - o Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) - que 
comemora, em 2008, 30 anos de formulação do seu código (veja entrevista com Gilberto 
Leifert nesta página). O regimento foi criado em 1978, ao final do III Congresso Brasileiro de 
Publicidade, quando o governo federal, ainda sob regime militar, também buscava limitar a 
atividade. A situação parece se repetir atualmente, em novo contexto e com outras 
preocupações. 
O próprio Conar vem buscando se antecipar às intenções de agências estatais como a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que também faz o monitoramento das atividades da 
propaganda atualmente. Para comprovar sua eficiência, o Conar também tratou de recrudescer 
suas próprias regras. No último dia 10 de abril, as restrições à propaganda de bebidas 
alcoólicas do próprio Conar tornaram-se mais rígidas. 
 
EFICIENTE 
Segundo o presidente do Clube de Criação de São Paulo (CCSP) e diretor de criação da 
AlmapBBDO, Marcello Serpa, o Conar, de certa maneira, é mais eficiente que a lei porque está 
presente no dia-a-dia do Tercio Ferraz Jr., professor da Faculdade de Direito da USP mercado 
publicitário. Além de toda a campanha ser submetida ao órgão, há o monitoramento da 
publicidade que tira do ar peças que não se ade-quam às normas. Todas as representações ao 
Conar contra campanhas são julgadas. "Uma sociedade madura é a que sabe se regular sem a 
necessidade de um Estado paternalista", 'disparou Serpa. 
 
O presidente da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade), Dalton Pastore, 
lembra que a punição com a retirada da mídia de um comercial irregular traz enormes custos 
para anunciante e agência que, por si só, é capaz de garantir o respeito às suas próprias 
normas. O presidente da Ogilvy, Sérgio Amado, defende que o Conar é admirado até na China, 
que é um mercado com bastante rigidez, e que funciona como garantia do respeito aos 
preceitos de responsabilidade social e ética. 
 
"A auto-regulamentação tem um aspecto normativo quase legal e um outro de cláusula. E 
nestes termos é uma fórmula pela qual se regula o abuso da livre iniciativa e na qual se 



estabelecem compatibilizações", explica o professor da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP), Tércio Ferraz Ir. 
 
CRÍTICAS 
Mas não é tão fácil convencer outras esferas do governo de que apenas o Conar basta para 
regular o mercado de publicidade. O coordenador de relações acadêmicas da Andi (Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância), Guilherme Canela, é uma das vozes que critica 
determinados pontos da atividade do órgão. Para ele, a atuação do governo em buscar 
aprimoramento dos limites para a propaganda é necessária, tanto que o Conar se atualizou 
depois da iminência de votação do projeto de lei das bebidas alcoólicas. 
 
Além disso, segundo Canela, se todos seguissem de maneira incondicional o código do Conar 
ele poderia virar lei, mas há sim questões a serem debatidas. Ele cita como exemplo o fato do 
Conselho de Auto-Regulamentação não ter uma agência reguladora por trás como funciona em 
outros países. "Em caso de desacordo com as determinações do Conar para onde vai o 
enforcement?", questiona Canela. Além disso, ele critica o fato da maioria da população não 
estar a par das determinações do Conar. "Há um défice informacional para o consumidor", 
afirma. 
 
EFEITO INÓCUO 
Canela ainda afirma que a proibição de campanhas de bebidas alcoólicas é apenas uma parte 
de uma ampla ação de saúde pública que pretenderá controlar o seu consumo abusivo. Mas, 
para Marcello Serpa, a simples proibição se mostrará inócua. Para ele, existe uma relação 
entre a propaganda e a fiscalização. "Nos EUA, onde é permitida a propaganda de 
medicamento, por exemplo, não é tão fácil comprar o produto sem receita médica. Se 
houvesse uma forte atuação do Estado para controlar a venda do produto, a publicidade não 
seria um alvo tão fácil como é hoje", afirma. 
 
OPINIÕES 
Para o deputado Paulo Lustosa (PMDB-CE) já há um tratamento diferenciado na 
regulamentação da publicidade de bebidas alcoólicas – o que é determinado pelo seu teor -por 
isso se o pensamento estiver em torno da necessidade de equidade de tratamento das 
bebidas, pode se justificar a aprovação do PL 2733/08. Mas ele afirma que como parte de uma 
política pública de saúde, pode ser que se tenha pouca efetividade da medida. "Eu acho que 
pode até ser uma ação necessária, mas não uma ação suficiente. Então a pergunta é a 
seguinte: seria a publicidade o primeiro setor a ser penalizado de todo um conjunto de ações 
de saúde pública? Tenho minhas dúvidas", afirmou Lustosa. 
 
Segundo o presidente da Subcomissão de Comunicação da CCTCI, Júlio Semeghini (PSDB-SP), 
espera-se que com o resultado do fórum a comissão possa se posicionar principalmente no que 
diz respeito à PL de bebidas alcoólicas. 
 
"Não sou a favor da integralida-de do Projeto de Lei, mas concordo que deveriam haver mais 
restrições nas formas e lugares de se anunciar bebidas alcoólicas", disse Semeghini. O 
deputado ressaltou ainda que é necessário fortalecer o Conar para que as determinações 
públicas consigam caminhar em sintonia com a auto-regulamentação. 
 
INDEPENDÊNCIA 
O mercado publicitário defende que a atuação da Anvisa em monitorar a publicidade é 
inconstitucional porque fere o direito da liberdade de expressão, não sendo o seu papel atuar 
nessa seara. 
 
A posição da entidade é rebatida com o argumento de que o direito à liberdade de expressão, 
garantido pela Constituição, não se aplica à publicidade que se restringe à venda de produto. 
 
É em função dessa discussão que o presidente da Aner (Associação Nacional dos Editores de 
Revistas), Jairo Leal, fez a defesa da liberdade de informação na imprensa. "Os meios de 
comunicação precisam de liberdade editorial para informar a população, e isto não seria 
possível sem publicidade”, afirma Leal. 



Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


