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A publicidade de bebidas alcoólicas está, novamente, na mira do poder público. Mas, desta 
vez, as cervejas ficaram de fora. A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, da 
Câmara dos Deputados, aprovou em caráter conclusivo uma proposta que proíbe a 
propaganda de bebidas com teor alcoólico acima de 130 na escala Gay Lussac, caso do 
uísque, vodca, aguardente, conhaque, rum, gim e outras. A estimativa é de que o setor 
investe cerca de RS$ 100 milhões em publicidade. Segundo o Ibope Monitor, os destilados 
movimentaram R$ 45 milhões em 2007, mas o ranking não inclui as marcas de aguardentes. 
 
Informações do mercado dão conta de que entidades do setor se movimentam para conseguir 
assinaturas dos deputados para a proposta seguir para o Plenário e não diretamente ao 
Senado. Com isso, o assunto entraria na "fila" da votação das pautas, com abertura de 
Audiência Pública, e a indústria ganharia um fôlego de pelo menos mais um ano. 
 
Atualmente, a Lei 9294/96 permite a publicidade de bebidas com teor alcoólico superior a 
130 GL nas emissoras de rádio e TV entre as 21h e 6h da manhã. A proposta aprovada proíbe 
a publicidade em qualquer meio de comunicação (inclusive jornais e revistas) para bebidas. A 
propaganda ficaria restrita a pôsteres, painéis e cartazes em pontos-de-venda. 
 
O texto diz ainda que essa publicidade não poderá induzir as pessoas ao consumo nem 
associar o produto a esportes olímpicos ou de competição, ao desempenho saudável ou de 
maior êxito de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou idéias que 
insinuem efeitos calmantes, estimulantes ou similares, vedada a participação de crianças e 
adolescentes nas peças publicitárias. A proibição foi incluída no Projeto de Lei 2940/97, do 
deputado João Pizzolatti (PPB-SC), que cria o Dia Nacional de Prevenção do Álcool e das 
Drogas, em 17 de janeiro. 
 
Para Cássio Zill Henke, advogado especialista em direito empresarial, a aprovação é mais 
uma demonstração de que há uma tendência do poder público e da sociedade em reconhecer 
que a publicidade influencia a opinião do consumidor e que, assim, deve sofrer algumas 
restrições porque tem o poder de criar demanda sobre produtos. Na opinião do advogado, 
embora "o Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) tenha normas 
excelentes, há uma interpretação muito ampla das normas e flexibilização do próprio órgão 
sobre o conteúdo da mensagem publicitária, principalmente em relação às cervejas". 



Manobra 
 
Além de não dar muita credibilidade à aprovação do projeto, o Conar considerou uma 
manobra o fato de a proposta ser incluída em um projeto que inicialmente tinha o objetivo 
apenas de criar o Dia Nacional de Prevenção do Álcool e das Drogas. "Trata-se de mais um 
projeto contra a publicidade de bebidas alcoólicas, que se soma aos vários outros em 
andamento na Câmara e no Senado. Para nós, do Conar, o projeto noticiado chama a atenção 
por uma peculiaridade: a iniciativa original propunha apenas a instituição do Dia Nacional de 
Prevenção e Combate ao Alcoolismo e às Drogas. Pegando carona, um deputado introduziu a 
proposta de restrição à propaganda comercial, que não era cogitada na proposta original e 
acabou passando por uma comissão importantíssima. No futebol, uma manobra como essa 
tem o nome de finta e, muitas vezes, induz a arbitragem a erro", disse Gilberto C. Leifert, 
presidente do Conar. 
 
Por outro lado, fontes do mercado se disseram espantadas com a aprovação de uma proposta 
que proíbe a publicidade apenas das bebidas com teor alcoólico acima de 130, deixando a 
cerveja de fora. "É como se cerveja não tivesse álcool e não causasse embriaguez. Isso é 
uma baixaria, pois a Lei Seca não faz esse tipo de distinção. Além disso, as bebidas 
destiladas e vinhos já sofrem restrição de horário e são direcionadas para um target mais 
velho e não para o consumo do jovem", avaliou uma fonte ligada ao atendimento das contas 
de grandes marcas da indústria de bebidas. 
 
A votação do PL 2733/2008 deveria ter acontecido em junho, mas foi retirada da pauta pelo 
Congresso. O PL amplia a restrição da publicidade de bebidas com teor alcoólico entre 0,50 e 
130 graus na escala Gay-Lussac, como cervejas, espumantes e coolers, cujo investimento no 
ano passado foi de R$ 77o milhões. Se aprovado, restringiria a publicidade de cerveja em 
rádio e TV ao horário das 21h às 6h. 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 nov. 2008, p. 7.   


