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Causas politicamente 
incorretas da 

propaganda brasileira 
POR N E L S O N C A D E N A 

1 m pecado as maiores e mais representativas entidades de classe brasi

leiras cometeram ao longo de sua existência: a defesa intransigente, às 

vezes burra, de causas politicamente incorretas. Algumas delas, con

trárias ao interesse público, como é o caso da defesa da propaganda de 

cigarros e a atitude de oposição ao Código de Defesa do Consumidor, para citar dois 

exemplos relativamente recentes e marcantes. Em relação ao cigarro as entidades de 

classe não apenas conseguiram retardar um processo irreversível durante quase duas 

décadas como se envolveram diretamente no lobby a favor de sua manutenção. 

Tudo começou em 1978, quando a ideia do Conar começou a sair do papel e as 

entidades de classe foram buscar referências no exterior; acabariam por adotar o 

modelo inglês, com algumas restrições de conveniência. As principais lideranças do 
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mercado logo identificaram que a proibição da propaganda 

de cigarros na tevê já era um fato consumado em vários 

países. Inglaterra, a pioneira, em 1965; Estados Unidos, em 

1971; Alemanha, em 1974. Antes disso, a legislação da maio

ria dos países europeus determinara a obrigação de inserir 

nos anúncios uma frase de rodapé, alertando contra os riscos 

do fumo. 

As entidades de classe brasileiras fizeram a opção contrária, 

para garantir os interesses de meia dúzia de agências que 

atendiam as contas das três grandes indústrias de cigarros, 

todas listadas entre os dez maiores anunciantes do ranking. 

Em 1994 uma portaria do Governo Itamar Franco tentou 

estabelecer limites à propaganda de cigarros. As entidades 

reagiram e conseguiram retardar os seus efeitos práticos até 

o ano de 2002, quando FHC, efetivamente, sancionou um 

projeto de lei restritivo. Ou seja, o Brasil entrava na era da 

propaganda politicamente correta com mais de 30 anos de 

atraso cm relação aos países desenvolvidos. 

Antes disso, em 1991, entrara em vigor o Código de Defesa 

do Consumidor, hoje considerado por especialistas um dos 

melhores do mundo. As entidades empresariais da indús

tria e do comércio assimilaram a proposta e, salvo algumas 

declarações inoportunas, aceitaram a nova lei. Já a propa

ganda, através de suas entidades de classe, reagiu alegando a 

descaracterização da atividade, nos seus efeitos práticos. As 

entidades de classe não se deram conta do momento históri

co e da sua importância. Não perceberam que a propaganda 

era também beneficiada, na medida em que separava o joio 

(propaganda enganosa) do trigo e valorizava a atividade. 

A propaganda brasileira, tão refratária nessa etapa inicial, 

alegando, inclusive, eventuais prejuízos à criatividade, mal 

sentiu os efeitos do Código e foi, justiça seja feita, um dos 

segmentos envolvidos no processo de mudanças que mais 

rapidamente se ajustaram. 

Apesar de tudo, das posições conservadoras assumidas e do 

constrangimento do discurso politicamente incorreto, a ima

gem do setor não sofreu arranhões. Ainda bem. Q 
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