
Conar comemora 30 anos

por Maria Fernanda Malozzi

Para celebrar os 30 anos do Co
nar (Conselho Nacional de Au-

torregulamentação Publicitária),
cerca de 100 membros do Con-
selho de Ética se reuniram em
almoço em São Paulo, na última
quinta-feira (19), para comemorar
a criação do órgão comprometido
em fiscalizar e zelar pela publici-
dade brasileira. Gilberto Leifert,
atual presidente do Conar, disse
em discurso que espera que "a
propaganda seja respeitada, os
anúncios sejam tão úteis quanto
criativos para os consumidores,
os veículos sigam respeitando as
normas do Conar e o governo siga
respeitando as leis".

Alguns representantes de en-
tidades parceiras do Conar esta-
vam presentes, como João Batista
Ciaco, presidente da ABA (Asso-
ciação Brasileira de Anunciantes).
"Somos agradecidos ao Conar por
tanta competência em defesa do
nosso trabalho e luta pela liberda-
de de expressão", disse.

A reputação da entidade tam-
bém foi lembrada entre os presen-
tes. "O Conar é uma referência in-
ternacional de autorregulamenta-
ção, reconhecido e respeitado no
mundo inteiro", falou Willy Haas,
diretor geral de comercialização
da Rede Globo. "Uma instituição
muito boa e que preza pela qua-
lidade da publicidade brasileira",
declarou Marcello Serpa, sócio-
presidente e diretor de criação da
AlmapBBDO.

O trabalho eficiente e voluntá
rio dos membros participantes foi
outro ponto ressaltado por Leifert.
"Num País onde se costumam di
zer que as leis não pegam, temos
motivos para celebrar. Todos aqui
atuam por vontade própria. E o
Brasil é referência para os demais

países [na questão de autorregula-
mentação]", acrescentou.

Desde a sua criação até o fe-
chamento desta edição, o Conar
tinha 7.205 processos registrados,
número este que Leifert orgulha
se de ser bem inferior às demais
entidades que atendem o consu-
midor. "As reclamações de consu-
midores sobre publicidade, em re-
lação ao volume total, não são sig-
nificativas. Chegam a ser menos
de 2%. E isso acontece porque te-
mos um serviço de monitoria pa-
ra encontrar anúncios que sejam
suspeitos de estarem, de alguma
forma, desrespeitando o Código
de Ética", comentou Leifert.

As comemorações pelo ani
versário da entidade prossegui-
rão até outubro, quando o Conar
promove, no Rio de Janeiro, a IV
Reunião de Organismos de Au-
torregulação Publicitária da Amé-
rica Latina, o Conared. Ao todo,
serão dez países - Brasil, Argenti-
na, Chile, Colômbia, El Salvador,
Guatemala, México, Paraguai,
Peru e Uruguai - que discutirão
temas comuns a todos, como pu-
blicidade infantil e de bebidas al-
coólicas, e a atenção que a OMS
(Organização Mundial de Saúde)
dá a eles.

HISTÓRIA
Apesar deste ano o Conar come-

Gilberto Leifert e Petrônio Corrêa celebram data José Luiz Madeira e Marcello Serpa prestigiam encontro

morar 30 anos, sua história come-
çou em 1977, quando foi redigido
o Código de Ética de Autorregu-
lamentação Publicitária, aprova-
do no ano seguinte, durante o 3°
Congresso Brasileiro de Propa-
ganda. O objetivo era combater
a possível censura que o governo
federal queria impor sobre a pu-
blicidade na época. "Era o sonho
de algumas pessoas, da Globo, da
Editora Abril. Eu não imaginava
que fosse dar certo e que fosse vi-
rar referência de liberdade de im-
prensa", contou Petrônio Corrêa,
primeiro presidente do Conar.

Porém, mesmo após três déca-
das, a publicidade continua a so-

frer pressões, como foi o recente
caso da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) que edi-
tou a Resolução n° 24, em junho
de 2010, que contém várias restri-
ções à publicidade de alimentos e
bebidas não-alcoólicas. O advoga-
do geral da União, ministro Luís
Inácio Lucena Adams, atendeu à
solicitação do Conar. Em julho, o
ministro questionou se a Anvisa
havia extrapolado sua competên-
cia ao editar essa resolução, tendo
violado a previsão da Constitui-
ção que exige lei federal para le-
gislar sobre a publicidade. Leifert
afirmou que até o momento a re-
solução não foi revogada. Ciaco (centro), presidente da ABA, também prestigia Conar

Adilson Xavier, da Giovanni+DraftFCB, também esteve presente
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