
Sapo de fora

“Publicidade de bebida alcoólica 
esbarra na questão ética”
Coordenador geral do Programa de Orientação e Assistência a Dependentes (Proad) do Departamento de 
Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o professor doutor Dartiu Xavier da Silveira 
desaprova campanhas de cerveja, que na opinião dele não deveriam focar o público adolescente
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Meio & Mensagem — Qual a importância 
da publicidade para a saúde pública?  
Dartiu Xavier da Silveira — Acho que 
a publicidade tem um papel muito 
importante para a modificação de 
comportamento e de atitude e para 
a diminuição do uso de substâncias. 
Sabemos que um monte de problemas 
tem a ver com comportamento. Há 
a velha discussão de propaganda de 
cerveja na televisão, para o bem e para 
o mal. A publicidade é importante para 
a conscientização e para a tolerância a 
minorias e a comportamentos sexuais.  
  
M&M — As campanhas promovidas pelo 
Ministério da Saúde, como o incentivo ao 
uso de camisinha e o combate à dengue, 
são eficazes?  
Silveira — Acho que eles são preocupa-
dos. Temos de reconhecer o esforço, só 
que sabemos que é necessário que se 
faça mais ainda. As campanhas estão 
aquém da necessidade. A iniciativa é 
importante, acho que eles são cuida-
dosos nisso, mas precisariam ampliar.  
  
M&M — Qual a sua opinião sobre a publi-
cidade de bebidas alcoólicas?  
Silveira — Aí esbarramos em dois 
pontos: de um lado a questão de o pro-
dutor — seja do que for — ter o direito de 
anunciar; de outro a questão ética de saber 
para quem está vendendo. Teoricamente, 
não se poderia vender bebida alcoólica para 
menores de 18 anos, mas sabemos que os 
jovens usam álcool e que as propagandas 
são feitas para esse público. Então esbarra 
nessa questão ética. Fora que também 
não se divulga adequadamente os riscos 
relacionados. Eles pecam nisso. É mais ou 
menos como a propaganda de cigarro, que 
a gente tinha muito e que hoje em dia não 
dá mais para fazer, por tudo o que se co-
nhece — embora os fabricantes continuem 
tendo interesse de divulgar. É preciso ter 
um limite ético. Eu sou contra esse tipo 
de propaganda dirigida para o consumo 
de álcool, mas claro que não sou contra o 
consumo de bebida alcoólica como um todo. 
Mas sabemos que o público adolescente é 
um dos mais vulneráveis à propaganda.  
  
M&M — Tramita no Congresso Nacional um 
projeto de lei que visa restringir e, em alguns 
casos, acabar com a publicidade voltada ao 
público infantil. Qual a sua opinião?  

Silveira — Crianças e adolescentes, como 
estão em fase de desenvolvimento, não têm 
capacidade de senso crítico. Precisam ser 
protegidos. É diferente da propaganda para 
o adulto. Ele é dono de si e alguém pode 
querer vender algo, e o adulto tem o livre 
arbítrio de comprar ou não. A criança e o 
adolescente não têm. Eles são muito mais 
suscetíveis a uma propaganda pouco ética 
ou até mesmo a uma propaganda enganosa.  
  
M&M — A publicidade de medicamentos pode 
induzir à automedicação?  
Silveira — Pode. Sobretudo em uma popu-
lação na qual o grande público, de modo 
geral, é muito ignorante. Eles acreditam (na 
propaganda), é como se fosse a autoridade 
do médico. Acho que é um absurdo! Remédio 
não é uma coisa para enriquecer produtor 
de remédio. Não é um bem de consumo. Em 
relação a remédio eu sou muito mais radical. 
Propaganda de remédio tem de ser feita para 
quem prescreve, que é o médico. E só.

M&M — Como a comunicação pública pode co-
laborar para a questão do consumo de drogas?  

Silveira — Esse é um assunto muito deli-
cado. Eu já trabalhei com isso no passado. 
Sabemos que 99% das campanhas são de 
uma qualidade horrível. Às vezes a quali-
dade técnica é ótima, mas a mensagem é 
completamente distorcida. Alguns estudos 
feitos há algum tempo concluíram que 
algumas dessas campanhas estimulavam o 
consumo. Uma campanha mostrava alguém 
fritando um ovo e dizia “quando você usa 
droga, esse é seu cérebro”. Sabemos que 
um jovem que é usuário ocasional de ma-
conha conhece um monte de gente que é 
usuário de maconha, e sabe que ninguém 
tem o cérebro desse jeito. Portanto, essa 
campanha já não atingiu o objetivo. Ela não 
faz nenhum alerta, e vai ser hilária para o 
usuário de maconha. Ele vai achar aquilo 
ridículo. Então já perdeu o sentido. Para 
um indivíduo que nunca usou, o primeiro 
objetivo deve ser desestimular a curiosida-
de. As pessoas não levam isso em conside-
ração na hora de pensar uma propaganda. 
As propagandas que fazem terrorismo em 
relação às drogas, ou não têm efeito ou têm 
efeito inverso. 

M&M — Como deveriam ser as campanhas 
de orientação?
Silveira — As campanhas publicitárias 
deveriam usar muito mais o conheci-
mento do fenômeno psicológico do uso 
de drogas e a psicologia do usuário, no 
sentido de trabalhar para que o indiví-
duo que já é usuário reduza os danos. 
Se a campanha fala “maconha mata”, o 
usuário vai pensar: “bom, sou usuário 
de maconha, todos os meus amigos 
são usuários de maconha, e ninguém 
morreu. Eu não vou acreditar em mais 
nada que se fala”. Agora, se partir de 
declarações verdadeiras, que dizem 
“maconha é isso mesmo, sabe? Você 
fica ‘zuado’, fica com problemas com a 
memória se fumar demais”, se fizer uma 
coisa balizada cientificamente, você 
tem credibilidade e ganha o usuário.  
  
M&M — Como é sua relação com a publici-
dade? Você gosta de assistir a comerciais 
e ver anúncios?  
Silveira — Gosto, sobretudo dos aspec-
tos criativos. De modo geral, acho a 
publicidade brasileira muito de baixo 
nível. Na Europa, por exemplo, eu vejo 
propagandas e fico até emocionado 
com a sensibilidade das pessoas, que 
pegam uma coisa tão sutil, uma nuance, 

e tocam mesmo, impressionam. Aqui acho 
que a maioria é “junk food”, uma publicidade 
muito tosca. Claro, existe publicidade que 
tem apelo e que atinge as pessoas, mas, pra 
mim, não diz nada.  
  
M&M — Já foi convidado para participar de 
campanhas publicitárias?  
Silveira — Já fui, por outros motivos. Quando 
eu era estudante, não tinha dinheiro e traba-
lhava como modelo. Fazia mais anúncios de 
roupas. Quando comecei a fazer medicina, 
estava aparecendo em propaganda de remé-
dio e pensei: “peraí, agora eu não posso mais 
fazer isso, as pessoas vão me identificar como 
um médico”. Daí eu resolvi parar, ia pegar 
mal. Agora, se eu fosse anunciar, álcool seria 
impossível. Sou especialista em dependência 
química, e não posso fazer nem anúncio de 
champanhe. Seria ridículo, por mais que eu 
goste de champanhe. Um especialista em ál-
cool recomendando o uso não dá. Não tenho 
nada contra bebida alcoólica. Pessoalmente, 
eu bebo, mas seria eticamente questionável 
se eu anunciasse. Se não tivesse conflito 
ético, faria uma campanha.

Dartiu Xavier condena a propaganda de combate às drogas: “Sabemos que 99% das campanhas são de qualidade horrível”
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