
Executivo da Rede Globo de Televisão, onde 
comanda a Central Globo de Relações com 
o Mercado, Gilberto Leifert foi reeleito para 
a presidência do Conar no último mês de 
julho, em decisão tomada pelo Conselho 
Superior da entidade, formado por ABA 
(Associação Brasileira de Anunciantes), 
Abap (Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade), Abert (Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão), ANJ 
(Associação Nacional de Jornais), Aner 
(Associação Nacional dos Editores de 
Revista) e Central de Outdoor. É o séti
mo biênio consecutivo em que Leifert irá 
comandar a entidade. Algo comum em 
relação ao Conar, que durante seus 30 
anos contou com outros três presiden
tes - Petrônio Corrêa (1980 a 1988), Luiz 
Fernando Furquim (1988 a 1991) e Ivan 
Pinto (1991 a 1998). Bacharel em Direito 
pela Universidade de São Paulo, Leifert é 
reconhecido como especialista em ética e 
autorregulamentação publicitária. Preside o 
Conar desde 1998 e está na entidade desde 
sua fundação, sendo o seu primeiro diretor 
executivo 

Text Box
Foto





entrevista 

Quais as grandes contribuições que o Conar deu para a 
publicidade brasileira? 
Foram inúmeras, desde a aprovação do Código de 
Autorregulamentação no 3 o Congresso Publicidade, em 
1978, e o grande pacto entre anunciantes, agência-e veículos, 
em 1980, que dotaram a sociedade brasileira de instrumen
tos para fiscalizar, aferir e sancionar a propaganda levada 
ao grande publico, estimulando o ambiente ético dentro do 
qual se planejam, se criam e se veiculam boas campanhas 
e anúncios. Demonstramos, na prática, que a publicidade, 
autorregulamentada, pouco ou quase nada foi afetada pela 
introdução no sistema jurídico de um Código de Defesa do 
Consumidor, que prevê até pena de prisão para os respon
sáveis por publicidade enganosa ou abusiva. A existência do 

Conar e sua incessante atuação contribuem claramente para a 
evolução dos padrões da publicidade brasileira e isso é mani
festado por anunciantes, agências e veículos. Basta verificar, 
como já tornamos público, o baixo número de reclamações 
fundamentadas dos consumidores nas próprias estatísticas 
dos Procons e do Ministério da Justiça. Como sustentávamos 
por ocasião das discussões durante a aprovação do C D C , 
quem cumpre a autorregulamentação publicitária não tem 
o que temer do Código do Consumidor. Eu, pessoalmente, 
estou convencido que uma das mais relevantes contribuições 
que o Conar tem dado à publicidade brasileira é a defesa 
que faz da liberdade de expressão comercial, cumpridas as 
normas éticas. O Conar tornou-se protagonista de primeira 
linha nas discussões que se travam nos campos legislativo, 
administrativo e acadêmico em torno da eventual necessida
de - a nosso ver, desnecessidade - de se estabelecerem mais 
e maiores restrições, por força de lei, à liberdade de anunciar. 

E essa é uma das mais importantes missões que assumimos. 
Enfim, a maior contribuição de todas, não apenas à publi
cidade, mas a toda a sociedade, tem sido a comprovação 
de que, com seriedade, honestidade e eficiência é possível 
adotar e cumprir normas voluntárias de conduta, mesmo em 
ambiente competitivo, elevando os padrões médios de todo 
um setor, dispensando a tutela estatal. 

O senhor acha que o Conar tem uma parcela fundamental 
na atual qualidade da publicidade brasileira, reconhecida 
mundialmente? 
Não há dúvidas que a qualidade da publicidade brasileira 
tem sido expressa não só pela sua criatividade e eficiência 
como também pelo seu elevado nível ético. Nesse sentido, o 

surgimento e integral acatamento do Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, não só pelas agências, mas 
também por anunciantes e veículos, é demonstração inegável de 
uma atividade que se guia pelo respeito ao consumidor, princí
pios da leal concorrência, responsabilidade social e adesão aos 
valores éticos. 

Como é a relação do Conar com as outras entidades liga
das ao mercado? 
É uma relação construtiva e bem definida. Por delegação das 
entidades representativas de anunciantes, agências e veículos de 
todos os meios, inclusive os que surgiram após a constituição 
do Conar, ele tem a dupla missão de impedir que a publicidade 
abusiva ou enganosa cause constrangimentos ou prejuízos aos 
consumidores e às empresas ao mesmo tempo em que defende, 
em todas as instâncias da sociedade, a liberdade de expressão 
comercial. 
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De que forma o Conselho de Ética avalia as evoluções que 
ocorrem na sociedade? Afinal, algo que no passado pode
ria ser motivo para vetar um anúncio pode não ser mais 
nos dias atuais. 
O Conar está permanentemente atento aos reclamos e deman
das da sociedade. A crescente difusão de informações - ten
dência que só tende a se consolidar - torna os consumidores 
mais e mais exigentes e cabe à publicidade dar respostas a esses 
anseios. No caso específico do Conar, isso é feito por meio de 
frequentes reformas e aperfeiçoamentos ao Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, as últimas delas, dedicadas 
a alimentos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas e produtos e 
serviços dirigidos a crianças e adolescentes. Essas reformas e 
aperfeiçoamentos são feitos a partir de ampla discussão com as 

Nesses anos todos, o Conar já teve sua autoridade desafiada? 
De que forma? 
Em alguns raros casos, cerca de 10 em quase 7,5 mi l processos 
julgados, o anunciante e sua agência questionaram na justiça 
o direito do Conar em fazer valer as suas recomendações. Em 
todos esses casos a justiça deu ganho de causa ao Conar. 

Como você vê a atuação da entidade nos próximos anos, em 
que a atuação publicitária está cada vez mais se diversifican
do, e os canais de mídia, sendo multiplicados? 
Decorridos 30 anos de sua fundação, o Conar hoje desfruta 
de reconhecimento no mercado publicitário, no Legislativo, 
no Judiciário e na Administração Pública. A cadeira de "Ética 
e Legislação" é matéria obrigatória em todos os cursos de co-

partes interessadas. No momento, um grupo estuda a questão 
dos apelos de sustentabilidade na publicidade. O grupo deverá 
apresentar, em breve, sugestões de aperfeiçoamentos que serão 
debatidas posteriormente pelo Conselho Superior do Conar. 

Há muitas propostas que tramitam no Congresso para tentar 
vetar algum tipo de publicidade. Muitos delas, até inconstitucio
nais. De que forma o Conar se posiciona em casos como esses? 
A posição que resume a postura do Conar é: defendemos que 
o sistema misto de legislação e autorregulamentação que existe 
no momento no País é mais do que suficiente para garantir 
os direitos do consumidor. Por isso, defendemos, sempre que 
necessário, junto a autoridades e entidades representativas da 
sociedade, as virtudes da autorregulamentação gratuita, rápida 
e antenada com os anseios e necessidades dos consumidores. 
Também lutamos para preservar os direitos constitucionais que 
protegem a publicidade. 

municação, de forma que o Conar e a autorregulamentação são 
estudados por todos que passam pelas faculdades de jornalismo, 
publicidade, marketing e outras, o que antecipa que nossa atu
ação no futuro só cresça e se fortaleça. Mas é necessário iniciar 
essa resposta lembrando que de todas as diferentes disciplinas 
de comunicação, o Conar trata apenas da publicidade, o que já 
é tarefa bem grande, pois o Código de Autorregulamentação se 
aplica a qualquer que seja o meio que a veicule. Isso já indica que 
o Conar deve fiscalizar também mídias interativas e outras que 
forem surgindo, pois todas devem o mesmo respeito à ética e ao 
consumidor. Aliás, além das mídias fundadoras do Conar (rádio 
e tevê, jornais, revista e outdoor), outras mais vieram aderindo à 
autorregulamentação publicitária, até como forma de demonstra
rem a seus públicos que os anúncios por elas difundidos merecem 
credibilidade. Assim, tevê por assinatura, internet e exibidores 
cinematográficos já se colocaram ao lado de todos que trabalham 
pelo controle da publicidade brasileira. 
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