
Santa devassa 
POR ARMANDO FERRENTINI* Adecisão de uma das Câmaras de Julgamento do Gonar, no sentido de suspender a 

veiculação da campanha da cerveja Devassa Bem Loura nos meios eletrônicos, foi um 
balde de água fria no mercado. Nos seus 30 anos de atuação, o Conar tem se destaca

do por sentenças justas e equilibradas, ganhando com isso definitivamente o respeito de todos. 
Não foi o que aconteceu desta vez. Lógico que essa decisão não arranhará a imagem do 
Conar perante a opinião pública, até porque ocorreu analisando um produto que no passa
do recente usou e abusou dos chamados apelos sensuais. Mas, no caso em tela, o Conar não 
convenceu ninguém ao punir o trabalho feito pela agência Mood para a Schincariol, usando a 
socialite Paris Hilton como modelo (atriz) nos comerciais. 

Costuma-se usar um jargão no Brasil que recomenda que decisões 'judiciais" não devem ser 
discutidas e sim acatadas. Discordamos do preceito, até porque o Conar é uma entidade de 
autorregulamentação criada exatamente para evitar o "juridiquês" da Justiça Pública e os gri
lhões de consequências desastrosas para a atividade publicitária. Diante, portanto, desse cará
ter "particular" das decisões o Conar não pode ficar isento da apreciação dos críticos. 
Nesse sentido, foram muitos os clamores na mídia contra a concessão da liminar cassando a 
campanha da Devassa Bem Loura. O caso repercutiu negativamente inclusive em publicações 
internacionais, como The New York Times e Advertising Age. 

Nada influiu para que a Câmara de Julgamento confirmasse a liminar e por unanimidade, o 
que induz a pensar em uma espécie de teoria da conspiração contra a Devassa Bem Loura, 
nome esquisito de cerveja, mas que não esteve em julgamento. 
O pranteado filósofo popular Nelson Rodrigues afirmava que toda unanimidade é burra e ele 
tinha razão ao repetir a frase sempre que se indignava com um resultado de apreciação onde 
ninguém, absolutamente ninguém, se postava do outro lado. 
E quase impossível em um colegiado atingir-se o zero para o sim, ou para o não, principal
mente em questões subjetivas como a da campanha da Devassa, na qual o ponto crucial da 
denúncia residiu no abuso do apelo sensual. 
Jamais saberemos o que levou o Conar a essa decisão unânime, mas ficam muitas dúvidas que 
podem permear julgamentos de casos semelhantes a serem procedidos pelo órgão. 
Alguns criativos que ouvimos falaram em revanchismo (devido à brincadeira com que o 
anunciante e sua agência responderam à suspensão, passando a veicular um comercial no 
mínimo jocoso, o que pode ter sido entendido como desrespeito); outros chegaram a lembrar 
o famoso espírito de corpo e outros apontaram ainda o fato de ter sido contratada para uma 
campanha bem brasileira uma modelo estrangeira, reavivando um sentimento nacionalista 
da classe no affaire (já esquecido pela opinião pública) da contratação de Jack Palance pela 
M P M (a original) para fazer parte de uma campanha para a Prefeitura de São Paulo (prefeita 
Luiza Erundina), parodiando programa de tevê que o saudoso ator apresentava na época nos 
Estados Unidos. 

Tudo é possível quando nada é possível. 
Curiosamente, quem prossegue gostando da decisão do Conar são os responsáveis pela 
Devassa Bem Loura, que explodiu em vendas nas últimas semanas. • 
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