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O órgão que deveria zelar pela idoneidade do mercado de propaganda faz comerciais de tevê 
que deveriam ser proibidos 
 
"Papai, por que fizeram isso com o Pinóquio?". Diante da TV, apertando forte a mão do pai, o 
garoto de 3 anos tinha expressão alarmada, voz devastada e olhos marejados. Por que 
tratavam tão mal um personagem tão querido? O que Pinóquio fizera para merecer tamanha 
truculência? Ele já não sofrerá demais na barriga da baleia? Agora é crime desejar se tornar 
um menino de verdade? As perguntas pareciam dançar na cabeça do menino. 
 
O motivo de tamanha aflição e tristeza tinha origem em um comercial de televisão que mistura 
cenas de animação e realidade (muito bem feito, aliás). Nele, a ação se passa à noite, sob 
uma iluminação soturna. Com sirenes ligadas, carros da polícia perseguem Pinóquio pela 
cidade enquanto ele se esgueira por vielas escuras. Finalmente, num beco sem saída, três 
homens da lei o encurralam. Capturado e algemado, o meliante é enfiado na viatura e levado à 
delegacia, onde tira as fotos clássicas de criminosos engaiolados. 
 
Paris Hilton imoral? 
 
"Por quê, papai, por que fizeram isso com ele?", insistia o pequeno, procurando devolver 
alguma lógica a seu mundo. 
 
A razão de tal ignomínia está no cenário do próprio filme, produzido para o Conar - Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária, órgão criado no final dos anos 70 para zelar pela 
idoneidade do mercado de propaganda. Nesse filme, o rosto do boneco de pau está estampado 
em anúncios de TV, outdoors e cartazes de um produto imaginário chamado Capi-max. Supõe-
se que Pinóquio, além de garoto-propaganda, também é o principal responsável pela 
veiculação de anúncios de um produto que não cumpre o que promete. Esse é o seu crime. Por 
isso, o Conar, cumprindo sua obrigação, ameaça no final do filme do Pinóquio: "Propaganda 
enganosa. O Conar tira de circulação". 
 
Estaria tudo perfeito se a peça publicitária tivesse sido exibida apenas em canais cujo público 
pudesse entender o seu significado. Mas qual a razão de veiculá-la em pelos menos dois canais 
voltados exclusivamente ao público infantil? Qual a intenção de exibi-los em canais da TV a 
cabo cuja assinatura foi feita pelos pais justamente para selecionar a programação e tentar 
poupar os filhos da interminável e crescente violência mundana? 
 
Qual a mensagem que se quer passar aos pequenos? "Olha, se vocês forem como o Pinóquio e 
tentarem fazer o papai e a mamãe comprarem Capimax, vão todos em cana?". Além do 
surrealismo da coisa, resta o fato de que ameaças nunca são edificantes. Ou; "se daqui a 25 
anos vocês se tornarem publicitários, lembrem-se disso; não enganem o público que os 
meganhas te levam em cana". Realmente muito adequado. É incrível que a decisão de passar 
essa mensagem às crianças tenha partido de um órgão que zela pela adequação do conteúdo 
das propagandas e que, recentemente, considerou Paris Hilton imoral num comercial de 
cerveja exibido apenas em canais assistidos sobretudo por adultos. Logo a Paris, que quase 
todos os dias aparece em jornais, revistas e sites fazendo coisas muito mais provocativas. E 
logo em comercial de cerveja, modalidade em que os brasileiros já assistiram a todo tipo de 
bundas, peitos, caras e bocas ao longo dos anos. 
 
Defesa da prole 
 
Pais e mães são seres extremados quando se trata de defesa da prole. Na segunda vez que viu 
o comercial em companhia do filho, sem ter como responder à pergunta do menino de três 
anos, um amigo não teve dúvida. Enfurecido, entrou no site do Conar, clicou o ícone 
"reclamações" e redigiu uma mensagem na qual descia à lenha no fato de a propaganda ser 
exibida para o público mais inadequado possível. Pedia para que ela fosse retirada dos canais 
infantis. ' Mais tarde, descobriu que, sem que um tivesse conversado com o outro, sua mulher 



tivera a mesma reação e também mandara uma mensagem ao Conar. Até a quarta-feira 
passada, ambos continuavam sem resposta. 
 
Duplamente indignado, pela exibição equivocada da propaganda e pela falta de consideração, 
meu amigo resolveu apelar. Telefonou para o padrinho do seu filho, que, por uma dessas 
coincidências, também é membro do conselho do Conar. Ao saber do ocorrido, mais por bom 
senso do que por amizade, o comentário do padrinho foi este: "Você tem toda razão, vou ver o 
que dá para fazer, é um puta de um absurdo". Ou seja, extra-oficialmente, pelo menos até um 
membro do Conar considera uma aberração a decisão do Conar de exibir para as crianças a 
prisão truculenta de uma versão maligna do pobre Pinóquio. Até quarta passada, no entanto, 
lá estava o Pinóquio assombrando as crianças que ligam a TV para assistir a desenhos do 
Mickey. 
 
Faltou um grilo falante 
 
Necessária e fundamental, a missão do Conar não é simples. O que é exatamente propaganda 
enganosa? Se um tônico promete uma juba aos carecas em uma semana, ou uma pílula 
assegura a perda de cinco quilos em três dias, há enormes chances de haver algo de muito 
errado aí. Mas e os anúncios de xampu que exibem ma-deixas que nunca foram vistas fora da 
TV? Cosméticos passados em rostos que, de tão lisos e perfeitos, nunca existiram na vida real? 
São idôneos os anúncios de carro nos quais basta apertar um botãozinho para sair com a 
maior tranqüilidade do mais profundo dos atoleiros? Então: imagens edulcoradas e feitos 
aumentados são enganosos? Sim? Não? 
 
Muitas vezes, julgar se meros anúncios de cremes, carros ou brinquedos contêm falácias 
envolve mais do que a correção ou a ética. É quase uma questão metafísica. Isso só ressalta a 
importância da razão de ser do Conar. Disso ninguém duvida. O que os pais hão entendem é 
como pessoas que são especialistas no assunto cometem um deslize tão básico quanto 
lamentável. Pelo jeito, no caso, sobrou Pinóquio mas faltou um grilo falante no Conar.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 47. 


