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1. A realização do 7º Ebap dias 8 e 9 pode se dar em clima de grande otimismo, pelo 
aquecimento continuado do mercado, com o futuro próximo garantindo não se tratar de 
nenhuma bolha e, em especial para as agências, com o avanço do Projeto de Lei nº 3.305, de 
autoria do deputado José Eduardo Cardozo, que entre outras disposições favoráveis ao livre 
desempenho da atividade publicitária, reconhece as BVs. 
 
Trata-se de uma batalha de longa data que as agências travam com os anunciantes, hoje 
amenizada pela compreensão de muitos de que sem essa receita adicional, cai a qualidade dos 
serviços, mas que, em contrapartida, passou a ter o incômodo dos anunciantes oficiais 
(governo) pleiteando a reversão das BVs para os seus cofres. 
 
A tese que mais tem prosperado no convencimento dos anunciantes a respeito da justeza das 
BVs, além da natural necessidade de receita por parte das agências para manter o nível de 
eficácia de uma publicidade que é considerada uma das melhores do mundo (e talento custa 
dinheiro), a comparação do benefício com os programas de incentivo das grandes empresas 
(geralmente anunciantes), revela-se de uma lógica indiscutível. Não há como negar. 
 
2. A confirmação pela 6ª Câmara do Conar da liminar anteriormente concedida pelo órgão 
(veja matéria de Daniela Dahrouge nesta edição), retirando do ar a campanha da cerveja 
Devassa Bem Loura criada pela Mood para a Schincariol, causou surpresa e desânimo no 
mercado. 
 
Ficou a impressão – até pela unanimidade da decisão (e como dizia Nelson Rodrigues, toda 
unanimidade é burra) – que houve revanche, desprezando-se o mérito. 
 
Melhor explicando, os eméritos julgadores podem ter se sentido ofendidos com a repercussão 
negativa do caso na imprensa de todo o País e até do exterior e, principalmente, com a reação 
do anunciante, que aceitou a liminar com espírito esportivo, aprovando campanha 
subsequente apresentada pela sua agência com tarja preta sobre os seios femininos que 
estampam o logo da cerveja e o texto base da “nova” campanha: “A quem se sentiu ofendido, 
oferecemos um filme novo. Àqueles que não se ofenderam, convidamos a assistir ao filme 
antigo na internet”. 
 
Como se sabe, de há muito o brasileiro deixou de ser cordial, perdendo aquela alegria que fez 
o cineasta Franco Zefirelli nos anos 70, em visita ao País, afirmar que estava conhecendo o 
último povo feliz do planeta. 
 
É possível que esse tipo de mudança de espírito, que hoje se verifica, contribua para um 
inconsciente coletivo mais amargo, reduzindo a capacidade de rir e achar graça quando as 
coisas sérias são tratadas com bom humor. A propósito, faz-se hoje enorme confusão no Brasil 
entre seriedade e alegria. 
 
O pior dessa decisão do Conar é a jurisprudência que estabelece, criando um parâmetro 
subjetivo do que não pode em matéria de apelo sensual que vai acabar se voltando contra o 
órgão em próximas campanhas de outros anunciantes, entregues para os seus eméritos 
julgadores. 
 
Quem viver, verá. 
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