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Anúncios da indústria terão que trazer obrigatoriamente frases educativas 
 
Publicitários reagiram ontem à lei que obriga a veiculação de frases educativas nas 
propagandas da indústria automobilística — a exemplo do que vigora para cigarros e bebidas.  
 
O diretor de criação da Agência 3, Álvaro Rodrigues, considera que está sendo dado à 
publicidade o peso da responsabilidade pela educação da população. Já o presidente da 
agência Giovanni DraftFCB, Adilson Xavier, diz que a regra é como “um imposto para o 
anunciante”. 
 
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) libera no fim de abril o detalhamento com a novas 
exigências, que deverão passar a valer em maio. 
 
— Do ponto de vista social, toda forma de educação é positiva. 
 
Mas, da forma como está sendo feita, é quase como instituir um imposto para o anunciante. 
É obrigá-lo a usar seu investimento para fazer algo que o governo deveria fazer mas não faz. 
Isso é injusto. Se o anunciante paga por 30 segundos para a realização de uma campanha, ele 
perde cinco segundos para colocar uma mensagem de educação. Mas quem pagou pelo espaço 
foi ele — afirma Xavier. 
 
Para Rodrigues, a publicidade pode levar mensagens de estímulo a uma mudança de 
comportamento, mas não pode ser responsável pela educação da população. Segundo ele, do 
ponto de vista criativo, o desafio será fazer com que as campanhas aglutinem a ideia ao 
conceito de educação para o trânsito. 
 
— Diante da necessidade de educar, é preciso trabalhar as campanhas sendo ainda mais 
criativo. No entanto, não basta imaginar que somente isso resolve — afirma Rodrigues. 
 
A medida, prevista em lei sancionada em meados do ano passado, abrangerá anúncios de 
veículos (de passeio, transporte de passageiros e de cargas, além de motos) e acessórios 
(pneus, amortecedores, GPS) em todos os meios de comunicação (jornais, 
revistas, rádio, televisão e outdoor). 
 
O Contran está fechando um conjunto entre cinco e dez frases curtas e de efeito que serão 
oferecidas às empresas de publicidade e aos anunciantes para veiculação. As mensagens vão 
mudar a cada ano, como ocorre com os temas da campanha da Semana do Trânsito, 
comemorada em setembro. As frases deverão destacar a importância da obediência à 
velocidade da via e do uso do cinto, da cadeirinha de criança e do uso do capacete para 
motoqueiros 
Dinheiro arrecadado com multas será aplicado no setor  
 
Os detalhes ainda estão sendo finalizados, mas tudo indica que a fiscalização e a aplicação das 
penalidades deverão ficar a cargo dos órgãos responsáveis pelo trânsito nas esferas federal, 
estadual e municipal. O valor arrecadado com as multas será aplicado no setor, via Fundo 
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset). Quem descumprir a lei estará sujeito 
a penas que abrangem a advertência por escrito, a suspensão da propaganda por 60 dias e 
multas que vão de R$ 1.064 a R$ 5.320. No caso de reincidência, o valor pode até 
quintuplicar. 
 
As medidas entrarão em vigor assim que o Contran baixar a resolução com o regulamento. A 
reunião para discutir o assunto está marcada para o dia 29. 
 
O presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, negou que as novas regras acarretem 
aumento de custos, afirmando que não há resistência por parte das empresas. Se isso 
aconteceu, disse, foi durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional. 



Armando Strozemberg, membro do conselho superior da Associação Brasileira de Propaganda 
(ABP), diz que as entidades de publicidade há algum tempo trabalham junto às autoridades: — 
O carro é um sonho da população e os números de desastres são grandes. A publicidade tem 
um papel, dentro de seus limites, de ser estimular a responsabilidade no trânsito. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 abr. 2010, Economia, p. 28. 


