


Acomunicação social chega ao ano novo 
iluminada, e não é por fogos de artifício. 
Associações do setor voltam seus holofo

tes para batalhas jurídicas que "visam à proteção 
da sociedade" ou, dependendo do observador, 
"restringem inconstitucionalmente a liberdade 
comercial". Muito dessa atenção deriva de 
mudanças que, se aprovadas, terão um impacto 
decisivo sobre as atividades jornalísticas e publi
citárias no país. Em diferentes estágios de tra
mitação existem hoje, no Congresso Nacional, 
centenas de Propostas de Emenda Constitucional 
(PECs) e Projetos de Lei (PLs) que interferem 
diretamente na propaganda e no jornalismo. 

"Preocupam-nos iniciativas do Poder Legis
lativo e decisões judiciais de primeira instância 
que, com frequência, atentam contra a liberdade 
de imprensa e de expressão comercial", desabafa 
Daniel Slaviero, presidente da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert). "No Congresso estão mais de 400 pro
postas que buscam interferir na radiodifusão." 

Por outro lado, os desvios não têm merecido 
dos congressistas o mesmo nível de atenção. 
"A produção de conteúdo jornalístico para 
internet por empresas com capital estrangeiro 
acima do limite de 3 0 % , em claro descumpri-
mento à Constituição, é outra preocupação da 
Abert. É preciso aplicar a elas a mesma lei que 
é cumprida por todas as empresas de radiodifu
são e de mídia impressa no Brasil", reforça. 
Uma solução aparentemente óbvia — a maior 
participação dos grupos nacionais também em 
ambiente digital — gera uma espécie de concor
rência desleal. Slaviero compara: "As rádios 
brasileiras faturaram em 2008 cerca de R$ 1,7 

bilhão e as televisões, R$ 12,6 bilhões. Já as 
empresas de telefonia faturam anualmente mais 
de R$ 140 bilhões." Agravando a concorrência 
das novas mídias, a Abert identifica outras 
ameaças ao segmento: "rádios e televisões 
sofrem com problemas antigos, como a legisla
ção defasada e visões ideológicas de cunho 
intervencionista". Não faltam, portanto, ques
tões a serem discutidas juridicamente. 

Mais números e razões sustentam as reivin
dicações da Associação por "um marco regulató-
rio estável, um ambiente favorável à livre inicia
tiva e o respeito às liberdades constitucionais". 
As 2.639 rádios e 272 emissoras de televisão 
associadas prestam ao país "serviços de valor 
inestimável: estímulo ao crescimento, incentivo 
a empreendimentos locais e geração de empre

gos, fiscalização dos governos e apoio a campa
nhas comunitárias, que fortalecem a cidadania". 

DE DENTRO PARA FORA 
Interesse público e cumprimento do que diz a 

Constituição Federal são questões fundamentais 
também para os publicitários, cuja atividade se 
torna mais normatizada a cada ano. "Há no 
Congresso mais de 215 PLs para restringir um 
mercado que em 2007 movimentou R$ 47 bilhões 
em receita e pagou quase R$ 12 bilhões de impos
to, além de empregar mais de 600 mil pessoas", 
contabiliza Luiz Lara, presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade. 

As crescentes restrições à prática são uma 
simplificação errônea, diz. Como a Constituição 
prevê que apenas tabaco, álcool, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias devem ter uma regula
mentação especial, as demais normas e proibições 
não se justificam. "É o mesmo que pegar a namo 
rada com outro no sofá e mandar tirar o sofá!", 
compara o presidente da Abap. "A propaganda 
acaba sendo vítima de sua própria visibilidade, 
porque constrói memória afetiva com o público e 
participa ativamente da vida da sociedade." 

Não falta quem atribua aos comerciais da TV e 
anúncios de revista a culpa pela obesidade infantil, 
alienação dos adolescentes e automedicação e 
alcoolismo em qualquer faixa etária. A esses, Lara 
contrapropõe um segundo ponto de vista: "A pro
paganda não apenas entretém e informa. Escovar 
os dentes corretamente, adotar absorventes femi
ninos, usar fraldas descartáveis e lavar roupa na 
máquina, em substituição ao tanque, são exemplos 
de como ela também desenvolve categorias e chega 
mesmo a educar a população. Fora as inúmeras e 
memoráveis campanhas 1 0 0 % educativas, como a 
que ensinava a economizar luz em época de apagão, 
a jogar o lixo no lixo e a antológica sobre preserva
ção dos orelhões". Lara relembra que a faceta cida
dã da publicidade brasileira já era uma realidade 
nos idos de 1970. "A TV Globo fez a campanha 
'Mexa-se!', que incentivava a prática de esportes, 
muito antes de exercícios virarem moda!" 

Contra atitudes intervencionistas do Estado, 
a associação das agências defende a autorregula-
mentação. "O Brasil é um país capitalista que 
escolheu a livre iniciativa. Se a propaganda é 
ruim, tem que discutir, corrigir, até tirar. Mas 
sempre pela autodeterminação." 

Os 6.900 casos julgados pelo Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária nos últimos 29 
anos provam que o mercado é capaz de disciplinar 



sua própria atividade. "O Conar tem hoje 160 mem
bros, suas decisões têm efeito suspensivo, ele tanto 
acata as demandas da sociedade quanto propõe 
restrições que são respeitadas por agências, clientes 
e veículos." Lara cita como exemplo propagandas de 
cerveja, nas quais não se pode mostrar consumo e 
os atores precisam ter, no mínimo, 24 anos — 
demandas exigidas pela sociedade e atendidas pelo 
órgão. "Há que se considerar que a população aceita 
ou rejeita as propagandas. É do interesse das pró
prias marcas construir com o consumidor uma 
relação adequada, elas dependem disso", explica. 

PONTOS UNÂNIMES 
Enquanto PECs e PLs tramitam em Brasília, 

no cotidiano do mercado analisam-se pelo 
menos três desdobramentos econômicos que 
viriam com novas restrições à publicidade. 

Em primeiro lugar, marcas até agora valiosas e 
valorizadas perderiam vantagem na relação com o 
consumidor. "O que pode ser legalmente produzi-
do e comercializado deve ser legalmente propaga
do", defende Lara. "O desempenho semelhante de 

produtos leva à necessidade de propaganda para 
se diferenciarem. Suprimida a publicidade, nive
lam-se as coisas, dando espaço paras as talibãs. 
Marcas oficiais ficam no mesmo nível das margi
nais, que geram todo tipo de informalidade." 

Como segunda consequência, o executivo cita 
o mercado financeiro: "A propaganda interfere 
até na Bolsa. Nada menos que 4 2 % do valor das 
ações da Natura vem do valor da marca", afirma. 

A terceira implicação é lembrada por Slaviero, 
da Abert. A Fundação Getúlio Vargas realizou 
em 2007 a pesquisa de Perfil Socioeconômico do 
Rádio e da TV, cujo resultado mostrou que 
8 9 , 2 % do faturamento do setor resulta da venda 
de espaço publicitário. O estudo ainda apontou 
que os principais anunciantes são o comércio 
varejista (45%), as telecomunicações (8,2%) e o 
ramo de perfumaria e farmácia (7%). 

Considerando que a publicidade de farmácias 
(e dentro delas) também vem sofrendo limita
ções, todo o cenário restritivo pode ser resumi
do na questão levantada pelo presidente da 
Abap: "Liberdade comercial é irmã siamesa de 
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liberdade de imprensa. Quem vai sustentar os 
veículos, a propaganda do governo?". 

As empresas anunciantes são a terceira parte 
diretamente interessada no debate sobre as PECs 
e PLs da comunicação social. O vice-presidente 
da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), 
Rafael Sampaio, conta que o foco da entidade 
repousa atualmente sobre "os projetos de lei que 
propõem restrições à publicidade de medica
mentos, alimentos, bebidas alcoólicas e não-al-
coólicas e aquela dirigida a crianças e adolescen
tes. São temas de interesse mundial e estamos 
atentos a essas questões, trabalhando para que 
prevaleçam o bom senso e a liberdade de expres
são comercial assegurada pela Constituição". 

A defesa das liberdades constitucionais e os 
apelos ao bom senso são unânimes no merca
do. Sampaio acrescenta ainda pró-atividade e 
alguma dose de otimismo. "Não acreditamos 
que estas medidas restritivas avancem, mas 
toda a cadeia publicitária sofreria muito. Ainda 
que a regulamentação estatal não chegasse a 
inviabilizar o setor como um todo, seria bas

tante prejudicial, especialmente para os con
sumidores e o mercado de comunicação." 

LIBERDADE E CONSCIENTIZAÇÃO 
Reafirmando os princípios que regem a ABA, 

que incluem a "defesa permanente e intransi
gente da liberdade da comunicação comercial", a 
associação promove o conceito de responsabili
dade civil do anunciante e da propaganda. 

Na prática, isso já significou, por exemplo, 
antecipar-se à pressão por novas leis e pro
postas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Com o apoio da Associação 
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) 
e da Associação Brasileira das Indústrias de 
Refrigerantes e de Bebidas Não-alcoólicas 
(Abir), a A B A alterou junto ao Conar as nor
mas para o marketing e a comunicação de ali-
mentos e bebidas não-alcoólicas, especial
mente quando dirigidas a crianças. O resultado 
pode ser visto na seção 11, anexo H, do Código 
de Autorregulamentação Publicitária. 

"Além disso", conta o VP, "já em 2008 cria
mos um grupo de trabalho para estudar a elabo
ração de um compromisso público sobre as res
trições â propaganda de alimentos e bebidas para 
o público infantil. O lançamento foi em agosto 
de 2009. Esse compromisso público tem a par
ticipação de 24 grupos e empresas, representa
das por seus presidentes." 

O envolvimento dos mais altos níveis hierár
quicos demonstra a seriedade da proposta e põe a 
iniciativa em linha com as melhores práticas glo
bais do marketing para crianças e de responsabili
dade social. "O compromisso público prevê limita
ções à publicidade de alimentos e bebidas para 
menores de 12 anos, incluindo propaganda nos 
meios de comunicação e promoções em escolas, tal 
como se faz na União Europeia e Austrália, nos 
Estados Unidos e no Canadá." A ABA reafirma, 
desse modo, seu comprometimento com a "preser
vação do empreendedorismo e com a comunicação 
comercial adequada, que estimule uma alimentação 
saudável e a prática regular de atividades físicas". 

Em reação aos pedidos por mais limitações à 
publicidade que ONGs, associações de consumi
dores e agências como Anvisa e Ancine encami
nharam ao Congresso, as entidades de Comunicação 
Social também se movimentaram politicamente. 
Em julho de 2008 foi criada a Frente Parlamentar 
da Comunicação Social (FreCom). A iniciativa 

Text Box
   Foto



tem hoje 212 deputados e 38 senadores, o que 
equivale a, respectivamente, 4 1 % da Câmara e 
quase metade do Senado, revelando um bem-
vindo (e espantoso) suprapartidarismo. 

Presidida desde sua fundação pelo deputado 
federal Milton Monti, do Partido da República de 
São Paulo, a FreCom se propõe a estudar e deba
ter projetos relacionados à comunicação social e 
subsidiar os congressistas com informações com
pletas de cada aspecto dessas questões. Espera-
se, com isso, alimentar uma tomada de decisão 
consciente e responsável. "Nosso objetivo é ana
lisar com maior critério todas as matérias rela-

cionadas à mídia, à comunicação e ao direito à 
informação. Os temas se interrelacionam. Por 
exemplo, não podemos nos esquecer de que o 
mercado publicitário é fundamental para garantir 
a independência editorial e financeira dos veícu
los de comunicação privados. É preciso ter todo o 
cuidado para que a população não seja iludida. Ao 
mesmo tempo, o cidadão brasileiro tem o direito 
de receber informações corretas, confiáveis", 
declarou o ministro por meio de sua assessoria. 

Ao receber informações corretas e confiáveis, o 
cidadão estaria apto a julgar e decidir por si, dis
pensando a tutela paternalista do Estado. Quando 
associações de mercado propõem diminuir a faixa 
horária de veiculação de destilados ou produtos 
infantis, e indústrias alimentícias acatam pacifica
mente a exibição de uma tabela de calorias em 
suas embalagens, estão dizendo exatamente isso. 
Bem-informado, o consumidor tem discernimen
to e autonomia para fazer suas escolhas. 

A Constituição estabelece que não se pode 
restringir a criação, a produção intelectual e a 
informação. A FreCom, portanto, defende que os 
brasileiros precisam ter liberdade de escolher o 
que consumir e postula que isso vale também 
para os produtos da indústria da comunicação. 
Monti exemplifica: "Há uma proposta que pre
tende proibir toda e qualquer publicidade volta
da para o público infantil. Não podemos tomar o 
caminho da proibição pura e simples, sem anali
sar as implicações futuras dessa decisão. A 
questão é muito mais abrangente e complexa". 

A Frente defende que a verdadeira necessidade 
é a educação. "O que precisamos ter é um traba
lho que ajude na conscientização da população 
consumidora sobre os produtos que existem. 
Informadas e com consciência cada vez mais crí
tica, as pessoas decidirão o que devem consumir. 
Precisamos de um trabalho cada vez mais eficien
te de autorregulamentação pelo mercado, com 
observação atenta dos agentes públicos." 

O próprio governo não escapa à necessidade de 
aprimorar sua publicidade. Ao lado de "defender e 
valorizar a propaganda comercial como esteio da 
liberdade de expressão e informação, como fator 
de aceleração da economia e de renovação e atua
lização do parque produtivo nacional", a FreCom 
propõe também a busca pelo "aperfeiçoamento da 
publicidade governamental em seus aspectos téc
nico, criativo e ético". Assim como, ano após ano, 
fazem agências, anunciantes e veículos. 
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