
ENTREVISTA: GILBERTO C. LEIFERT

"A cobrança da sociedade é mais
incisiva e veloz, quase instantânea"

No ano em que o Conar completa três décadas, seu presidente, Gilberto C. Leifert,
diz que 2010 será de muito trabalho, comemora avanços importantes na defesa da liberdade

de expressão comercial e a eficiência do Conselho de Ética e comenta as relações entre sociedade,
publicidade e autorregulamentação. "Informação correta é direito básico do consumidor", diz ele.

Quais são as suas expectativas para 2010?
A experiência ensina que períodos de aquecimento

nos investimentos publicitários - como deve ser 2010 -
se refletem de imediato nas demandas ao Conselho de
Ética. Estamos preparados para isso, contando com o
trabalho dos quase duzentos voluntários que o com-
põem, reunidos em sete Câma-
ras de Ética em São Paulo, Rio,
Porto Alegre e Brasília. Duas
destas Câmaras foram instala-
das nos últimos anos, reflexo do
extraordinário crescimento da
publicidade brasileira desde
2000. A próxima a ser instala-
da, a 8a Câmara, com sede no
Recife, deve começar a operar
em breve.

A estrutura do Conar, que se

mantém muito "enxuta", foi reforçada recentemente.
Estamos investindo na renovação dos recursos de infor-
mática e avançando na digitalização total do acervo de
quase 7 mil processos éticos julgados pelo Conar até
hoje. A idéia é disponibilizar a jurisprudência do
Conselho de Ética para consultas via internet e, assim,

prestar mais e melhores servi-
ços aos associados e a outros
interessados na autorregula-
mentação.

Certamente teremos tam-
bém muito trabalho na defesa
da liberdade de expressão
comercial. Os movimentos de
pressão são notórios e recorren-
tes, mas algumas conquistas
recentes trouxeram novo ânimo
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Continuação da capa

"A cobrança da sociedade é mais incisiva e veloz, quase instantânea"

para a resistência. Seguiremos debatendo
com anunciantes, agências e veículos, sem-
pre antenados com as demandas da socie-
dade. Ela é quem conduz a publicidade. O
problema é que muita gente acredita que é
a publicidade quem conduz a sociedade...

O ano será marcado ainda pela cele-
bração dos trinta anos de fundação do
Conar e pela realização, no segundo
semestre, da quarta reunião do Conared, a associação das enti-
dades de autorregulamentação publicitária da América Latina.

O Conar do Brasil continua sendo um modelo para a

autorregulamentação publicitária na América Latina?

Sim, inclusive a partir da nossa sigla, que foi adotada por
várias entidades congêneres. A troca de experiências com os
Conar do continente tem sido muito proveitosa. Os problemas
tendem a ser semelhantes e, com freqüência, as soluções tam-
bém. O sucesso dos modelos depende fundamentalmente das
Constituições nacionais, do grau de intervencionismo dos esta-
dos e da confiança dos consumidores na autorregulamentação.

O senhor mencionou algumas conquistas importantes

nos últimos meses na defesa da liberdade de expres-

são comercial. Considera que o ambiente é, hoje, mais

favorável para a publicidade do que no final de 2008?

Em meados do ano passado, o Conar viu reconhecida pelo
Executivo, pela segunda vez, a tese que vinha sustentando nos
embates com a Anvisa. A Advocacia Geral da União, por meio
de parecer assinado pelo dr. Otávio Luiz Rodrigues Júnior,
adjunto do advogado geral da União, e aprovado pelo então
ministro José Antônio Dias Tofolli (hoje ministro do STF), con-
cluiu, de maneira enfática, que a Anvisa não tem competência
legislativa sobre publicidade, que é privativa do Congresso
Nacional. Esta manifestação oficial contribuiu para fazer refluir
a iniciativa da agência, que pretendia impor por meio de reso-
luções de diretoria colegiada normas draconianas para a publi-
cidade de medicamentos de livre venda e, em seguida, para a

de alimentos e refrigerantes. A AGU e o
Conar, aliás, tinham a mesma posição em
julho de 2007, quando a Anvisa tentara
manobra semelhante em relação à publi-
cidade de bebidas alcoólicas.

No âmbito do Congresso Nacional, onde
estão em tramitação duas centenas de pro-
jetos que visam a restringir a publicidade
de vários tipos de produtos e serviços,

temos sentido que cresce o reconhecimento dos esforços de-
senvolvidos pelas entidades do nosso setor, não apenas na
defesa da autorregulamentação, mas na demonstração de sua
efetividade.

Como evolui a relação entre a sociedade e a autorre-

gulamentação publicitária?

A cobrança passou a ser mais incisiva e veloz, quase instan-
tânea. A resposta do órgão ético precisa acompanhar a realida-
de. Neste aspecto, não podemos perder o foco: a influência e a
responsabilidade da propaganda comercial têm sido potencia-
lizadas. Isso fica patente, por exemplo, em questões relaciona-
das a crianças e adolescentes, quando se sabe que pais, educa-
dores, comunidade e as políticas públicas podem avançar, sem
abrir mão de suas responsabilidades precípuas.

O senhor poderia comentar o ambiente em que se discu-

te o futuro da publicidade de alimentos e refrigerantes?

Os cuidados com a saúde são cada vez maiores e se inserem
nas preocupações dos governos, da ciência, das famílias e dos
indivíduos. Como trazemos isso para a prática? No final do ano
passado o Conar aprofundou o tema no livro O fator publicidade
de alimentos e refrigerantes e sua relação com a obesidade -
produtos seguros, alimentação balanceada, atividade física e
informação: a dieta do Conar. Nele, não só expusemos o nosso
ponto de vista institucional, como também passamos em revista
as experiências internacionais, dos diferentes stakeholders.
Chegou-se à conclusão que o consumo responsável depende
fundamentalmente de informação e é seriamente prejudicado



quando ela falta ou é restringida. Informa-
ção correta é direito básico do consumidor.
Aliás, o título da obra expressa de modo
preciso esta nossa convicção.

Detalhar e agravar as normas éticas

para a publicidade parece, portanto,

um caminho sem volta?

Não necessariamente. No livro A dieta
do Conar mostramos exemplos de países
onde há normas éticas e legais minuciosas, com maior inter-
venção do Estado, e experiências de países de tradição liberal,
como os Estados Unidos, com valorização da livre-iniciativa. O
importante é deixar claro, sempre, que há uma disposição per-
manente de anunciantes, agências e mídia em se pautar pela
ética nas relações com o consumidor e que a sociedade sem-
pre ganha com isso. No Brasil, a legislação e autorregulamen-
tação vigentes garantem aos consumidores acesso a informa-
ções corretas sobre produtos e serviços e estabelece meios
para reprimir excessos. Não é demais lembrar que o Código de
Defesa do Consumidor pune com detenção e multa a publici-
dade enganosa e abusiva.

Neste campo, o Conar pode dar um testemunho relevante:
em 2009, menos de quinhentos processos éticos foram abertos
em meio ao imenso volume de publicidade veiculada no país.
Também a última tabulação das queixas recebidas pelos Procons
de todo o Brasil revelou que por volta de 1% das reclamações
fundamentadas visava à publicidade. Dados oficiais tão eloqüen-
tes deveriam servir para tranqüilizar autoridades e legisladores.

Que outros segmentos anunciantes o senhor conside-

ra que poderão ser objeto de normas mais rigorosas

no futuro próximo.

Não há candidatos mais ou menos óbvios. O Conar se man-
tém atento às demandas da sociedade brasileira e ao que
ocorre nos principais mercados.

A cada ano, cresce o número de processos e também

a complexidade deles. O Conselho de Ética está equi-

pado para corresponder a essa demanda?

Sem dúvida nenhuma. O fato de o Conselho reunir profissio-
nais de anunciantes, agências, veículos de todos os meios e

também representantes da sociedade civil
produz um ambiente rico para o debate,
não só para a discussão dos processos éti-
cos como também como laboratório de
experiências que possam aprimorar o Có-
digo. Dado significativo é a assiduidade
dos conselheiros e a disposição que têm
para conduzir as tentativas de conciliação,
elaborar pareceres e participar das sessões
de julgamento.

Nota-se um crescimento significativo de representa-

ções entre empresas concorrentes. O senhor conside-

ra que a ética possa estar sendo usada apenas como

arma na guerra mercadológica?

Esta parece ser uma decorrência normal do reconhecimen-
to da expertise do Conar, integridade do Conselho de Ética e
celeridade nos julgamentos. A entidade exerce a função de
mediadora de conflitos e se empenha em solucionar contro-
vérsias. As reuniões de conciliação precedem a instauração do
processo ético e, em muitos casos, torna o processo dispensá-
vel. Nosso Conselho de Ética está plenamente habilitado a
arbitrar e deslindar esses conflitos.

Em ano eleitoral, aumentam as atribuições do Conar

com a propaganda política?

O Conar não atua nesse campo. O Código de Autorre-
gulamentação Publicitária deliberadamente excluiu a propa-
ganda político-partidária, que é regida e julgada por leis e
regulamentos próprios e em face da competência privativa da
Justiça Eleitoral.

Em meados do ano, o senhor conclui mais um manda-

to. Pretende continuar à frente do Conar?

Penso que este assunto não pertence a mim ou à diretoria;
é da alçada das entidades fundadoras do Conar. A inesperada
perda do saudoso Luiz Celso de Piratininga, nosso vice-presi-
dente desde 1998, é um fator a ser obrigatoriamente conside-
rado quando projetamos os destinos da entidade. Em qualquer
caso, tenho orgulho de estar ligado ao Conar praticamente
desde a sua fundação e não admito a idéia de deixar de servi-
-lo de alguma forma.

Text Box
Fonte: Boletim do conar, São Paulo, n. 189, p. 1, 3-4, fev. 2010.




