
Conar critica má publicidade

por Cristiane Marsola

AAlmapBBDO criou uma cam-
panha para o Conar (Conse-

lho Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária). É o primeiro
trabalho da agência para o órgão
depois de assumir a conta, no fi-
nal do ano passado. "Nós agrade-
cemos muito o trabalho feito pela
Talent, toda essa colaboração por
oito anos, mas passamos para
outra agência parceira do Conar.
Escolhemos a AlmapBBDO para
renovar a comunicação", disse
Edney Narchi, vice-presidente
executivo do Conar.

Havia cerca de três anos, se-
gundo Narchi, que a entidade
não colocava uma campanha
no ar. "Durante esse período te-
ve um anúncio esporádico, mas
campanha mesmo, não. Além
dos anúncios, essa vai mais tarde
para a TV", explicou.

A campanha, que estreou na
semana passada, é composta
por quatro anúncios de mídia
impressa e tem como objetivo
comunicar a eficiência da entida-
de e promover o seu rejuvenesci-
mento.

Três peças são voltadas ao
público em geral e trazem perso-
nagens sendo fotografados como
prisioneiros. Um texto abaixo
indica o mau uso da publicidade.
A peça com o Pinóquio aborda
a propaganda enganosa. Outra
com um homem encapuzado, em
alusão a Kun Klux Klan, rechaça
o preconceito. A terceira mostra
um coelhinho com uma caneca
de cerveja e critica a publicidade

de bebidas alcoólicas com perso-
nagens infantis.

O quarto anúncio, alltyped,
é voltado a publicações especia-
lizadas e traz um texto falando
da importância da entidade e ne-
gando as meias-verdades. "As pe-
ças são facilmente decodificadas
mesmo por aqueles que não são
interlocutores diários da publici-
dade", explicou o executivo.

Todos os anúncios têm a assi-
natura "Propaganda boa é pro-
paganda responsável". "Nossa
necessidade é mais pontual que
conceituai. Temos problemas co-
mo a publicidade de medicamen-
tos, de bebidas e para o público
infantil. A solução criativa foi
muito feliz. Passa com leveza a
idéia de que existe um organis-
mo defendendo a boa propagan-
da", disse Narchi. Para o vice-pre-
sidente executivo do Conar, uma
entidade como a que ele repre-
senta necessita ser lembrada e
precisa que a população acredite
nela. "É uma organização que
não tem apoio governamental e
que depende do esforço particu-
lar das agências", completou.

A AlmapBBDO também fez a
reestilização do logo do Conar.

Text Box
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 4




