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Para o publicitário, a tentativa do governo de restringir os anúncios de alguns
produtos e controlar a mídia põe em risco a liberdade de expressão no país

José Fucs

OPUBLICITÁRIO STALIMIR VIEIRA, SÓCIO DA AGÊNCIA BASE E,

há dez anos, membro da Comissão de Ética do Conselho de Autorregula-

mentação Publicitária (Conar), critica duramente as iniciativas do gover-

no para restringir os anúncios de produtos como remédios e alimentos. Ele também

se opõe às tentativas do governo de controlar a mídia, como a criação do Conselho

Federal de Jornalismo - idéia de 2004 sepultada pelo Congresso - ou a atual Confe-

rência Nacional de Comunicação, cuja primeira reunião está prevista para meados

de dezembro, em Brasília. Segundo Vieira, isso põe em risco a liberdade de expressão

no país. "As pessoas não se dão conta de que, por trás dessas iniciativas, está uma

intenção maior, de controlar a opinião pública, que tem sido a raiz dos grandes

movimentos totalitários", diz. "O totalitarismo sempre nasce de causas nobres."

ÉPOCA - Após as restrições à publicidade
de cigarros e de bebidas, o governo e o Con-
gresso agora querem limitar os anúncios
de alimentos, de remédios e aqueles dirigi-
dos às crianças. Como o senhor vê isso?
StalimirVieira- É um intervencionismo
excessivo e inconveniente. São bandeiras
relativamente fáceis, que iludem a opinião
pública. As pessoas tendem a aderir
a elas por acreditar que isso é ser do bem,
é politicamente correto. Não se dão
conta de que, por trás dessas iniciativas
aparentemente focadas na proteção e no
respeito à comunidade, está uma intenção
maior, de controlar a opinião pública, que
tem sido a raiz dos grandes movimentos
totalitários do mundo. O totalitarismo
sempre nasce de causas nobres, porque
ninguém vai levantar bandeiras que
não tenham possibilidade de adesão.

ÉPOCA - Que efeito essas
restrições podem ter no país?
Vieira-Isso terá grandes conseqüências
econômicas para os meios de comunica-
ção. Vai enfraquecê-los, vai deixar a mídia
à mercê da boa vontade do governo.

A publicidade permite que tenhamos
uma imprensa livre e independente.
Há alguns anos, houve outras tentativas
de tutelar a mídia e exercer uma pressão
sobre todas as manifestações culturais por
meio daqueles conselhos que o governo
queria criar (como o Conselho Federal de
Jornalismo). No fundo, essas restrições são
uma grande desculpa do governo para
tentar controlar a opinião pública.

ÉPOCA - Hoje, está em discussão
no Congresso a limitação da publicidade
para crianças. Existe um projeto
do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)
que proíbe o marketing e a publicidade
para crianças. Isso não faz sentido?
Vieira - A publicidade para as crianças,



assim como a de todos os produtos
que possam causar danos se forem con-
sumidos de maneira inadequada, deve
ser regulamentada. Não há dúvida sobre
isso. Acho até que deve haver um
processo de aperfeiçoamento perma-
nente dessas normas. Agora, isso passa
muito longe da proibição. A proibição
tem um cunho ideológico, enquanto a
regulamentação envolve responsabilida-
de associada à preservação da liberdade,
para orientar o consumo responsável.

Há 30 anos, em plena ditadura,
o setor publicitário fundou de forma
espontânea o Conar justamente para
isso, para enquadrar todos os produtos
que possam causar danos se consumidos
de forma inadequada. Então, há muito
tempo existem princípios e compro-
missos da publicidade no Brasil. Vamos
salvaguardar a formação das crianças, a
saúde das crianças, a saúde da popula-
ção, mas não vamos fazer isso à custa da
liberdade tão duramente conquistada
depois de 21 anos de ditadura.

ÉPOCA - Será que a autorregulamentacão
é suficiente? Muitos dizem que não...
Vieira - O princípio da autorregulamen-
tacão é o mais adequado. Se ele está
sendo suficiente ou não é outra questão.
O Conar é um órgão permanentemente
aberto a contribuições da socieda-
de. Não inclui só publicitários. Tem

representantes da sociedade, de outras
atividades. Qualquer um pode recorrer
ao Conar, colocar uma questão na pauta
de julgamento, tirar um comercial
do ar. Isso já aconteceu várias vezes.
É claro que o Conar não pode tirar um
comercial do ar por causa de qualquer
denúncia, porque não sabe os interesses
por trás dela. A questão é encaminhada
para uma câmara, que se reúne, avalia
a contestação e pode tomar três provi-
dências: arquivar o pedido quando ele
não tiver substância, tirar do ar ou pedir
mudanças. Agora, o Conar é uma força
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É sócio da agência Base de Marketing.
É membro da Comissão de Ética do
Conselho de Autorregulamentacão Pu-
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É autor de Raciocínio criativo na
publicidade (Ed. Martins Fontes)
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viva. Pode ser, como vem sendo, sempre
atualizado. Hoje, o capítulo do Conar
dedicado às crianças é de uma severi-
dade bárbara. Muitas coisas que estão
pedindo já estão previstas.

ÉPOCA - Parece haver desconfiança
sobre a capacidade de autorregulação
do mercado...
Vieira- A grande dificuldade das pessoas
que buscam a proibição, a intervenção e
a tutela da sociedade é compreender que,
se as coisas são diferentes do que elas gos-
tariam que fossem, é porque a sociedade
quer que seja assim. Não estamos vivendo
numa ditadura. Estamos numa demo-
cracia. Essa pressão toda sobre a propa-
ganda só existe porque existe democracia.
Meu receio é que isso tudo esteja sendo
conduzido por uma ala fundamentalista
da sociedade, com o apoio de uma ala
intervencionista do governo. Não somos
contra uma regulamentação severa, séria,
produto do dialogo, da publicidade de cer-
tos produtos que, se consumidos de forma
inadequada, podem fazer mal, engordar.
Principalmente no caso dos anúncios para
as crianças. Mas, numa democracia, há
diversos mecanismos para a população
reagir, punir e fazer seu protesto. Não
precisamos do paternalismo do governo.
Eu não aceito a tutela de ninguém.

ÉPOCA - Segundo um estudo do Ministério
da Saúde, mais de 50% dos anúncios de
alimentos exibem produtos não saudáveis
e, por isso, eles devem ser controlados. Essa
não é uma medida de bom senso?
Vieira - A publicidade não inventa nada.
Todos nós, independentemente da idade,
nos criamos num mercado livre. Alguns
engordaram, outros não, continuaram
saudáveis, a partir de seus próprios
hábitos, dos hábitos de nossa família. A
publicidade não faz anúncios de produ-
tos ilegais. Todos os produtos anuncia-
dos têm (ou deveriam ter) um controle
rigoroso de qualidade. São marcas que
têm responsabilidade, história. Alguém
pode argumentar: então, vamos ficar
estimulando aquilo que não é bom? Não.
A autorregulamentação está aí para isso.
Restringir o consumo, de maneira radi-
cal, por meio de decretos, de proibições
é algo irresponsável. É falta de compro-
misso com o futuro do país. A discussão
do assunto traz a luz. Liberdade com
discussão democrática é a luz.
A proibição é a treva, a escuridão.
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