


A publicidade brasileira tornou-se exem-
plo de mercado capaz de manter padrões
éticos sem necessidade de ingerência es-
tatal com a estruturação do Conar (Con-
selho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária). Mas quando nasceu a enti-
dade, no final dos anos 70, sequer se ima-
ginava que iria existir internet - fora dos
ambientes acadêmicos - e celulares di-
gitais, com as suas diversas modalidades
de comunicação e relacionamento, como
e-mail, SMS, redes sociais e search.
• Se por um lado geraram novas alterna-
tivas para a publicidade, essas ferramen-
tas possibilitaram infrações éticas antes
impensáveis. O Conar já avalia deman-
das relativas aos canais digitais, mas hoje
se discutem - e também se implementam
- autorregulamentacões específicas para
algumas de suas possibilidades. Uma
questão que começa a ficar quente com a
proximidade das eleições de 2010. Com o
exemplo de Obama, que utilizou, sobretu-
do, os meios digitais para divulgar a cam-
panha e conquistar eleitores, os políticos
brasileiros estão sedentos por ações em
redes sociais, internet e celular.

Para equilibrar a balança, o Ministé-
rio da Justiça está tentando estruturar
um marco regulatório que defina a base
dos direitos e das responsabilidades civis
inerentes aos relacionamentos na inter-
net. Dentre outros temas, pretende levar
adiante a discussão para a responsabili-
zação civil dos provedores e intermedia-

"A idéia é estabelecer
direitos, não restrições.
Mas a definição
de direitos gera
responsabilidades"
- Guilherme de Almeida, assessor
do Ministério da Justiça

rios por conteúdos neles alojados, como
informações em blogs e redes sociais,
além da privacidade no ambiente digital.

Para começar esse processo, o docu-
mento inicial para a elaboração da legis-
lação foi disponibilizado pelo Ministério

da Justiça no final de outubro, em uma
espécie de blog no qual cada trecho do
documento pode ser comentado indivi-
dualmente. Após 45 dias, as informações
desse blog serão recolhidas e subsidia-
rão o texto do projeto de lei, que deve ser
enviado para os debates no Congresso
até março.

De acordo com Guilherme de Almeida,
assessor da secretaria de assuntos legis-
lativos do Ministério da Justiça, uma das
premissas básicas desse marco regulató-
rio será a garantia dos direitos dos cida-
dãos que lidam com a internet ou podem
ser afetados por ela. "A idéia é estabe-
lecer direitos, não restrições", diz. "Mas
a definição de direitos gera responsabili-
dades", acrescenta.

EM DEFESA DA AUTORREGULAMENTAÇÃO
Leis que definem deveres e direitos no
universo digital soam ao menos redun-
dantes para Paulo Castro, presidente do
conselho consultivo do IAB (Interactive
Advertising Bureau) Brasil e diretor geral
do portal Terra. Afinal, ele explica, tudo
o que pode ser considerado infração im-



plementada via web - fraude, difamação,
violação da privacidade - já é considera-
do pela legislação nacional, que também
define as respectivas responsabilidades e
penalizações. "A única coisa que talvez
exija uma legislação específica pode ser a
disseminação de vírus via internet", ava-
lia Castro.

Segundo ele, na comunicação a uti-
lização ética dos meios digitais já está
bem equacionada com instituições como
o Conar e com códigos de autorregula-
mentação específicos para algumas fer-

ramentas (caso do e-mail marketing).
"Autorregulamentações são mais atuali-
zadas, e leis podem tornar-se obsoletas
rapidamente", diz.

No contexto da internet, sistemas de
autorregulamentação são extremamente
eficazes, endossa Carol Conway, direto-
ra do conselho de estudos jurídicos da
Abranet (Associação Brasileira dos Pro-
vedores de Internet). "Geralmente, quem
participa do setor consegue se organizar
em torno de regras materialmente aplicá-
veis", justifica.

Segundo Carol, a Abranet já discute
seu próprio código de autorregulamen-
tação. Nele, poderão ser incluídas ques-
tões que o governo deve abordar em seu
marco regulatório para a web, c.pmo o
registro dos blogs e a responsabilidade
dos provedores por conteúdos neles hos-
pedados. Indagada sobre essa segunda
possibilidade, Carol é enfática: "Respon-
sabilizar os provedores por conteúdos
hospedados seria exigir deles censura
prévia desses conteúdos. E censura pré-
via não é admissível no estado democrá-
tico de direito".

ATENÇÃO, ANUNCIANTES
Embora & autorregulamentação não exi-
ma os autores de ações causadoras de
danos de possíveis responsabilidades
penais, elas podem reduzir seus impac-
tos, não apenas nos consumidores, mas
nas próprias marcas responsáveis por
sua promoção. Afinal, estruturas de au-
torregulamentação são geralmente ágeis
e, quanto menos tempo uma marca se
mantém associada a problemas, menores
serão os prejuízos a sua imagem. "Já um
processo judiciário demora no Brasil, em
média, quatro anos", lembra Patrícia.

Talvez por isso, a ABA (Associação
Brasileira de Anunciantes) considere
"positiva" a criação e adoção de medidas
de autorregulamentação da comunica-
ção digital, afirma Rafael Sampaio, vice-
presidente executivo da entidade. "Nossa
diretoria e o Comitê de Gestão de Mídia
e Marketing Digital estão iniciando a ava-
liação desse tema e fazendo contatos com
as entidades do setor. Mas não há defi-
nição de pontos a serem considerados e
autorregulados ou de eventuais formatos
para isso", acrescenta.

Para Guilherme Ribenboim, presi-
dente do IAB Brasil, o próprio mercado
movimenta-se quando percebe caminhos
capazes de impactar negativamente a
sua atividade. "Houve há algum tempo
a questão dos posts pagos, que o merca-
do não aceitou bem, e a questão foi re-
solvida", diz. E complementa: "De forma
geral, no Brasil está bem equacionada a
questão da ética na utilização publicitária
dos meios digitais. Temos já as estruturas



para a manutenção da ética".
Segundo César Paz, da Abradi, deve-se

também considerar que a internet é um
meio com particularidades muito pró-
prias e, talvez por isso, menos afeito a re-
gulamentações muito rígidas: "É global.
Nenhum país tem jurisdição sobre ela. E
nela não há a mesma hierarquia existente
em outros ambientes", destaca.

E-MAIL E MOBILE: O QUE FAZER
No Brasil, a primeira ferramenta de comu-
nicação digital com normas específicas de
autorregulamentação é o e-mail (não por
acaso, aquela originária da maior quan-
tidade de queixas, graças principalmen-
te aos spams). Em agosto deste ano foi
criado o Código de Autorregulamentação
para Prática do E-mail Marketing.

Esse documento é assinado por 14 en-
tidades: Abemd (Associação Brasileira de
Marketing Direto), Abradi (Associação
Brasileira das Agências Digitais), Abra-
net e IAB, dentre outras. O objetivo é
que sirva de base para a atuação de um
conselho de ética, que no início de 2010
- provavelmente em fevereiro ou março
- poderá julgar possíveis infrações a seus
preceitos.

Para Jaime Barreiro Wagner, presi-
dente do conselho superior do Código de
Autorregulamentação para Prática do E-
mail Marketing, se não evitar a utilização
criminosa de e-mails, essa estrutura ao
menos eliminará os transtornos decor-
rentes das ações realizadas sem profis-
sionalismo, como e-mails sem as devidas
opções de opt out ou com cadastros com-
prados, práticas vedada pelo novo código
(veja a íntegra do documento em www.
emailmarketinglegal.com.br). "As empre-
sas signatárias podem até cancelar o do-
mínio de quem pratica e-mail marketing
fora dos padrões éticos", diz Wagner.

A MMA (Mobile Marketing Association)
também lançou a versão brasileira de seu
documento, Melhores Práticas no Trato
com o Consumidor (www.mmaglobal.
com/uploads/bestpracticesbrazü.pdf).



"Futuramente, essa vertente da comuni-
cação digital contará com uma estrutura
capaz de cessar a veiculação de campa-
nhas inadequadas ou antiéticas", afirma
Federico Pisani Massamormile, presiden-
te da MMA global.

No mercado norte-americano, conta,
as operadoras de telefonia celular já se
comprometem a interromper campanhas
realizadas fora dos padrões incluídos nas
melhores práticas de mobile marketing;
no Brasil, operadoras como Oi, Tim e
Vivo já se associaram à MMA. "É preciso
autorregulamentar o mobile marketing,
pois celular é uma ferramenta muito pes-
soal, e é preciso proteger a privacidade
do consumidor. Ou corremos o risco de
estragar um mercado com enorme poten-
cial", enfatiza Massamormile.

Segundo ele, nos Estados Unidos não há
apenas autorregulamentações, mas tam-
bém normas legais para a comunicação
realizada via web. "Recentemente, a Fe-
deral Trade Commission - entidade que
exerce função similar àquela desempe-
nhada no Brasil pelo Cadê- determinou
que os blogueiros devem informar possí-
veis conexões com quaisquer anuncian-
tes. Ou seja, benefícios materiais, mais
especificamente", afirma.

COMÍCIOS VIRTUAIS
As especificidades de um ambiente no
qual é difícil pensar em regulamentações
rígidas foram consideradas no texto final
da legislação relativa às eleições progra-
madas para o próximo ano. Quando san-
cionou a lei, em setembro, o presidente
Lula vetou o trecho - antes aprovado pelo
Congresso - que impunha aos debates
eleitorais na internet os mesmos limites

colocados para TV e rádio.
De acordo com o senador Eduardo Aze-

redo, relator do projeto de lei eleitoral,
a extensão para a web das regras tradi-
cionais dos debates eleitorais visava um
tratamento isonômico dos .vários meios,
expresso nessa mesma legislação em
itens como a proibição do anonimato e a
garantia do direito de resposta.

Para ele, embora tenha trazido avanços,



essa legislação poderia ter aberto mais
possibilidades. Como exemplo cita a per-
missão da veiculação, na web, de propa-
ganda política paga (hoje possível em jor-
nais). "Queríamos ampliar esse uso para
a internet, mas a Câmara derrubou esse
item", conta o senador.

De maneira geral, porém, a liberdade
assegurada pela nova lei é "absolutamen-
te positiva", avalia Paz, da Abradi. Segun-
do ele, essa legislação trará ao mercado
da comunicação digital dois gêneros de
benefícios. Primeiro, permitirá que se
aprenda a fazer comunicação política di-
gital no Brasil. Depois, poderá gerar no-
vos negócios: "Na eleição anterior a par-
ticipação da web foi irrisória, mas agora
ela poderá receber algo entre 10% e 20%
das verbas das campanhas", prevê.

E complementa: "Se considerarmos
que, apenas nas verbas informadas ao

Tribunal Superior Eleitoral, em 2008 as
campanhas políticas movimentaram R$
2,2 bilhões, vemos por trás desses índices
valores realmente significativos".

Já há indícios de que a internet terá
papel realmente relevante nas próximas
eleições. Um deles é que Ben Self, res-
ponsável pela estratégia digital da vito-
riosa campanha de Obama, foi anunciado
como integrante da equipe da provável
candidata Dilma Rousseff à presidência
da República.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?
Há quem acredite que o Conar, onde há
dois anos o IAB mantém quatro represen-
tantes, é um órgão capaz de incumbir-se
sozinho da manutenção dos padrões éti-
cos em todas as modalidades da comu-
nicação e do marketing digitais. "Não
sei se autorregulamentações específicas

funcionam. Ética na publicidade é ética
na publicidade, em meios digitais ou em
outros meios", argumenta Olavo Ferreira,
diretor comercial do Yahoo e um dos re-
presentantes do IAB no Conar.

Segundo ele, o Conar já avalia ações
nas quais são utilizadas possibilidades e
formatos como banners, hotsites e e-mail.
"E é uma entidade reconhecida não ape-
nas pelo mercado, mas pela sociedade",
destaca Ferreira.

Tal opinião é endossada por César Paz,
presidente da Abradi: "Em termos de pu-
blicidade, não há nada ético ou antiético
nos meios digitais que não seja também
ético ou antiético nas demais mídias. E,
para avaliar a ética na publicidade, já te-
mos o Conar". Para ele, pode-se, porém,
pensar em códigos específicos para deter-
minadas ferramentas, como já ocorreu na
atividade do e-mail. "Além dessa, atual-
mente não vejo nenhuma outra atividade
de marketing digital que já precise uma
autorregulamentação específica."

Mas Mareio Chleba, sócio-diretor da
agência Chleba, cita outros gêneros de
ações que, para ele, merecem ser mais
discutidas. "Colocar aplicativos em re-
des sociais não me parece válido, a me-
nos que seja devidamente identificado
que aquilo é um aplicativo", especifica.
Além disso, acrescenta Chleba, merece
mais debates também a utilização de no-
mes de empresas concorrentes nos me-
canismos de search.

"A legislação brasileira já veda a utiliza-
ção de termos concorrentes nos sistemas
de busca - qualifica-a como concorrência
desleal -, mas uma autorregulamentação
específica talvez seja interessante, já que
um processo judicial relativo a essa de-
manda nem sempre é ágil", pondera Pa-
trícia Peck, advogada especializada em
direito digital.

Para ela, seria importante também dis-
• cutir questões relativas à privacidade

digital; por exemplo, quando e como há
possibilidade de usar as informações dos
bancos de dados relativas aos usuários
desse ambiente. "Informações desse gê-
nero constituem a principal moeda no
universo das mídias digitais", destaca
Patrícia. 
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