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Com briga entre empresas e clientes lesados, 70% das campanhas têm problemas 
 
Sete em cada dez campanhas publicitárias brasileiras apresentam problemas. Ou o comercial 
vira uma briga entre empresas, sendo alterado e até suspenso. Ou é o consumidor quem se 
sente enganado, o que também leva a modificações nos anúncios, como mostra a reportagem 
de Bruno Rosa, publicada nesta terça-feira, no GLOBO. Levantamento feito a pedido do GLOBO 
pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), que coíbe a propaganda 
enganosa e abusiva no país, revela que, dos 412 processos julgados este ano, entre janeiro e 
o último dia 10, 165 tiveram suas campanhas alteradas e outros 87 comerciais foram retirados 
do ar.  
 
E mais: 40 peças ganharam advertência. As companhias de bebidas alcoólicas, 
eletrodomésticos e celular são as que lideram a guerra da propaganda nos intervalos da TV e 
do rádio, além dos anúncios em jornais, revistas e outdoors.  
 
Além de o próprio Conar e o consumidor terem papel essencial nas reclamações, é entre as 
empresas que a batalha ganha contornos com direito a liminares na Justiça. Elas respondem 
por 30% dos processos abertos este ano, um avanço de 15% em relação a 2008. As queixas 
vão de testes comparativos e similaridades no mote ao uso de expressões que alcem o 
concorrente a uma posição superior, além de informações insuficientes em promoções que 
"confundem a população". Vale tudo para atrapalhar o rival.  
 
Isso é concorrência. Em muitos casos os processos abertos pelas empresas visam a atrapalhar 
a estratégia de marketing do concorrente. Quem sai ganhando é o consumidor, que consegue 
informação mais clara - diz Gilberto Leifert, presidente do Conar.  
 
Segundo Eduardo Pitombo, professor de marketing do Ibmec-RJ, a disputa é por milhões de 
reais. Para ele, as campanhas são tão padronizadas que o consumidor não consegue identificar 
os diferenciais. Por isso, as brigas. Leifert lembra que 25% dos processos abertos no Conar 
são referentes a bebidas alcoólicas. No varejo, supermercados, por exemplo, anunciam 
bebidas sem alertar para a necessidade de moderação.  
 
Este ano, houve brigas todos os meses entre cervejarias. A AmBev, dona das marcas Skol, 
Brahma e Antarctica, conseguiu alterar a campanha da Bavaria, rótulo da mexicana Femsa, 
que disse ser a primeira cerveja do país. De carona, mudou o anúncio da Nova Schin: "Leve e 
gostosa como nenhuma outra", além de peças da Petrópolis. Tentou ainda minar o teste cego 
da Kaiser, também dos mexicanos. Em reação, a Schincariol conseguiu suspender as peças do 
Litrão da Skol e dos comerciais dos jogadores Ronaldo Fenômeno e Cafu para a Brahma.  
 
Esse setor já conta com um código próprio, assim como a publicidade voltada para a criança. A 
concorrência é acirrada. Em telefonia, as brigas são constantes também - diz Leifert.  
 
Uma das polêmicas envolve a disputa em torno da palavra “escolha”. A Vivo, que lançou o 
“Vivo Escolha” em 2006, questionou o uso da mesma palavra nas campanhas da Claro, 
controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, referentes à portabilidade. O Conar decidiu 
que a operadora mexicana não empregasse mais o termo e retirasse do ar o comercial “Claro 
Escolha”, mas a disputa foi parar na Justiça. A Claro ainda foi acusada pela Oi de plágio por 
semelhança em um mote criado pela empresa carioca. 
 
As brigas são constantes. A Oi reclamou das campanhas sobre promoções da GVT e da 
Embratel. 
 
Depois, a TIM questionou a as peças da Oi sobre o fim da multa na aquisição de uma linha. A 
Vivo, por sua vez, fez queixa quando a Oi disse que seus chips são os únicos que funcionam 
em qualquer aparelho. Agora, a TIM teve de alterar a campanha do plano Infinity por dizer que 
está “imbatível”, após denúncia da Embratel. 



 
Os produtos precisam ser aprimorados, já que as ofertas são baseadas em fórmulas, como 
data e pré-cadastramento. Além disso, dizem que são as melhores — diz Leifert. 
 
Além da telefonia, a internet é foco de embates entre Telefônica, Embratel e Net. Roberta 
Godoy, diretora Comercial da Net, diz que as empresas estão ligadas ao que o concorrente faz: 
 
Observar é essencial para mudar rota e contra-atacar. Às vezes, as companhias entram com 
processos desnecessários no Conar. Em uma promoção há muitas informações, mas deve-se 
manter a palavra-chave. 
 
Quando o consumidor reclama, o importante é isso servir de aprendizado para a empresa. 
Assim como na telefonia, as informações sobre promoções no varejo são alvo de centenas de 
denúncias de consumidores, alerta Estela Guerrini, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec): Não informar todas as restrições é publicidade enganosa. Muitas 
empresas usam letras pequenas no fim do comercial. E isso fere o Código de Defesa do 
Consumidor, pois a intenção é que ninguém consiga ler. 
 
Luiz Antônio Macedo, professor da FGV, e Armando Strozemberg, presidente da Câmara do 
Conar no Rio, lembram que, se consumidor e empresas não se manifestam, o Conar faz a 
queixa. Isso aconteceu com a Coca-Cola, obrigada a alterar a embalagem do suco Laranja 
Caseira. A dúvida era se o cliente teria um produto preparado em casa, já que a embalagem 
trazia “aroma natural e feito a partir do suco de laranja”. 
 
Após o julgamento, a empresa fez alterações. 
 
Há um problema de comunicação interna nas empresas. Os departamentos não se falam entre 
si, o que gera problemas nas embalagens e nos serviços — diz Pitombo, do Ibmec-RJ. 
 
Fernando Monteiro, professor de ética e legislação publicitária da ESPM, lembra o setor de 
eletrodomésticos. A Whirpool, dona de Brastemp e Consul, contestou o mote “perto dela, as 
outras parecem de plástico” das máquinas de lavar da Electrolux e o “lava melhor” da LG. 
Depois, a Electrolux reclamou da Brastemp, que usou o slogan “outra lavadora é mais 
resistente”. 
 
As empresas pedem comprovação. Ninguém aceita a hipótese de o outro falar que é melhor 
afirma Monteiro. 
 

 
 
Profissionais diversos no Conar  
 
Para decidir se uma campanha deve ou não ser alterada e até retirada do ar, o Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) conta com representantes de diferentes 
áreas. A instituição, criada no fim dos anos 70, tem profissionais das agências de publicidade, 
dos anunciantes, dos veículos de comunicação e da sociedade civil, como médicos, professores 
e engenheiros. 
 
Assim que é feita a reclamação (pelo consumidor, pela empresa ou pelo próprio Conar), a 
instituição faz a análise e abre um processo, que é distribuído para uma das sete câmaras. 
Essas câmaras nomeiam um relator, que deverá analisar o caso. Se a peça ferir o Código, a 
campanha pode ser alterada, suspensa ou levar uma advertência. 
 
Se não houver nenhuma irregularidade, é arquivada. Porém, a decisão final cabe aos 
conselheiros presentes, que podem seguir o voto do relator ou não. 
 
Qualquer um pode reclamar pelo site www.conar.org.br 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 dez. 2009, Economia, p. 23. 


