




história 

denúncia, a entidade abre um processo ético 
contra o anunciante e a agência responsável 
pela criação da peça, podendo recomendar 
a sua alteração ou mesmo impedir que 
continue a ser veiculada, dependendo do 
resultado do julgamento realizado entre os 
membros do Conselho de Ética. 

HISTÓRIA 
O Conar é uma organização não governa
mental, cujo interesse é promover a liber
dade de expressão publicitária e defender 
as prerrogativas constitucionais da propa
ganda comercial. Nasceu de uma ameaça, 
justamente em uma época em que o regime 
militar que comandava o País já dava sinais 
de abertura em alguns setores - entre o final 
do governo de Ernesto Geisel e o início do 
governo João Figueiredo. O governo fede
ral pensava em implantar uma lei em que 
nenhum anúncio publicitário poderia ser 
veiculado antes de receber uma aprovação 
por parte dele. Seria um duro golpe para um 
país que começava a conquistar o direito à 
uma maior liberdade de expressão, algo que 
praticamente foi extinto pelos dois governos 
anteriores - Costa e Silva e Médici. 
Inspirado no modelo inglês, alguns dos prin
cipais nomes da publicidade brasileira deci-
driam criar um código que teria a função de 
zelar pela liberdade de expressão comercial 
e defender os interesses de agências, anun
ciantes e veículos e, porque não, do consu
midor - já que toda e qualquer publicidade 
é destinada para ele. Entre esses nomes 
estavam Mauro Salles e Caio Domingues, 
que foram os principais redatores do código 
que passaria a ser referência para a criação, 
produção e veiculação de anúncios, segui
dos por Petrônio Corrêa, Luiz Fernando 
Furquim de Campos e Dionísio Poli, repre
sentando, respectivamente, as agências, os 
anunciantes e os veículos de comunicação. 
Corrêa, Furquim e Poli formaram o trio que 
articulou junto aos militares o fim da cen
sura prévia antes mesmo de ela ser iniciada. 
Afinal, a publicidade brasileira já era ma
dura e já tinha uma qualidade reconhecida 

mundialmente, podendo, tranquilamente, 
se autorregulamentar de forma a não ferir 
princípios éticos. Isso tudo ocorreu em 1977. 
Um ano depois, agências, anunciantes e veí
culos já haviam subordinado seus interesses 
comerciais e criativos ao Código, e ele era 
aprovado durante o 3o Congresso Brasileiro 
de Propaganda, organizado pela Associação 
Paulista de Propaganda (APP), então pre
sidida por Luiz Celso de Piratininga. Em 
1979 é fundada a Comissão Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária, que pro
moveu as primeiras conciliações e julga
mentos, presidida por Geraldo Alonso (pai) 
e tendo Mauro Salles como redator, apoia
dos pelo jurista Saulo Ramos e por Fábio 
Monteiro. 

Foi o que faltava para que no dia 5 de maio 
de 1980, na Rua 7 de Abril , centro de São 
Paulo, fosse fundado o Conar, que desde 
então já instaurou quase 7,5 mil processos 
éticos, sendo questionado (e tendo vencido 
na justiça) em um número ínfimo deles. 
É composto por um vasto código com 5 
capítulos e mais 20 anexos, cujos preceitos 
básicos são: 

- Todo anúncio deve ser honesto e verdadei
ro e respeitar as leis do País. 
- Deve ser preparado com o devido senso de 
responsabilidade social, evitando acentuar 
diferenciações sociais. 
- Deve ter presente a responsabilidade da 
cadeia de produção junto ao consumidor. 
- Deve respeitar o princípio da leal concor
rência. 
- Deve respeitar a atividade publicitária e 
não desmerecer a confiança do público nos 
serviços que a publicidade presta. 

O Conselho de Ética do Conar está dividido 
em sete Câmaras, sediadas em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e é 
formado por 180 conselheiros, entre efetivos 
e suplentes, recrutados entre profissionais 
de publicidade de todas as áreas e represen
tantes da sociedade civil. Não participam do 
conselho pessoas investidas em cargos pú
blicos por nomeação ou eleição, bem como 



candidatos a cargo eletivo em qualquer nível, 
e todos trabalham para o Conar em regime 
voluntário. 
A seguir, uma linha do tempo irá mostrar os 
principais fatos ocorridos no Conar desde 
1977 - quando surgiu o embrião do que 
seria a entidade - até os dias de hoje (Fonte: 
site do Conar). 

1977 
É redigido o Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária. Caio 
Domingues é um dos que trabalharam na 
redação do código. 

1978 
O Código Brasileiro de Autorregu
lamentação Publicitária é aprovado durante 

o 3o Congresso Brasileiro de Propaganda, re
alizado em São Paulo, convocado pelo presi
dente da Associação Paulista de Propaganda, 
Luiz Celso de Piratininga. 

1979 
Fundação da Comissão Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária, a Conar, 
que promoveu as primeiras conciliações e 
julgamentos. A Comissão é presidida por 
Geraldo Alonso, tendo Salles como relator 
apoiado por Saulo Ramos e Fábio Monteiro. 
- Petrônio Corrêa, presidente da MPM, Luiz 
Fernando Furquim, diretor do Grupo Pão 
de Açúcar, e Dionísio Poli, diretor da Rede 
Globo, desenvolvem intensa atividade de 
divulgação do Código e seus princípios junto 
às autoridades. 



- Os ministros Camilo Penna (Indústria e 
Comércio) e Said Farhat (Comunicação 
Social) apoiam o surgimento do Conar. 

1980 
Maio - Fundação do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária, o Conar. 
Petrônio Corrêa, pela Associação Brasileira 
das Agências de Propaganda (Abap), 
Luiz Fernando Furquim, pela Associação 
Brasileira de Anunciantes (ABA), Roberto 
Marinho, pela Associação Nacional de 
Jornais (ANJ), Carlos Cordeiro de Mello, pela 
Associação Brasileira de Rádio e Televisão 
(Abert), Pedro Jack Kapeller, pela Associação 
Nacional de Editores de Revistas (Aner) 
e Carlos Alberto Nanô, pela Central de 
Outdoor, subscrevem o Estatuto Social do 
Conar, elaborado por João Luiz Faria Netto, 
na ocasião diretor-executivo da ANJ. A sede 
do Conar fica na Rua 7 de Abril, 34, 5o an
dar, São Paulo. Anos mais tarde, passaria ao 
6o andar. 

Julho - Primeira reunião do Conselho 
Superior. Presentes Luiz Fernando Furquim, 
secretário da diretoria provisória e repre
sentante da ABA, juntamente com Samuel 
Szwarc, Petrônio Corrêa e Celso A. Japiassú, 
representantes da Abap, Oswaldo de Almeida 
Filho e Expedito José Grossi, pela Aner, 
Dionísio Poli e Francisco de Paula Abreu 
pela Abert, José Maria Homem de Montes 
e Jayme Sirotsky, pela ANJ, e Carlos Alberto 
Nanô, pela Central de Outdoor. Por pro
posta de Jayme Sirotsky foi eleita diretoria 
para mandato de dois anos, composta por 
Petrônio como presidente, Poli como secretá
rio e Furquim como tesoureiro. Foram eleitos 
também como presidentes das três Câmaras 
do Conselho de Ética Japiassú, Szwarc e 
Nanô. Na reunião, decidiu-se convidar as 
associações de propaganda para integrarem o 
Conselho de Ética. 

Agosto - Reunião inaugural da Plenária do 
Conselho de Ética. Gilberto C. Leifert, hoje 
presidente do Conar, participa como diretor 
executivo. Luiz Celso de Piratininga e Pedro 
Kassab integram-se à 1ª Câmara. 
Setembro - O presidente do Conar se reúne 

com o Ministro da Saúde para discutir a 
publicidade de medicamentos. Dias depois, 
reunião com representantes da indústria 
farmacêutica para discutir aspectos relacio
nados à publicidade de 
medicamentos. O Conar ia assumindo o pa
pel de mediador da indústria da propaganda 
em relação a questões éticas, na defesa da 
liberdade da expressão comercial. 
Outubro - Em reunião do Conselho 
Superior, é aprovada por unanimidade a 
reforma dos Estatutos Sociais, elaborada 
pelo diretor executivo Gilberto C. Leifert, 
incumbido por Samuel Szwarc, Oswaldo 
de Almeida Filho e Celso Japiassú. Na 
mesma reunião é aprovada a inclu
são do artigo 50 no Código Brasileiro 
de Autorregulamentação Publicitária. 
Furquim passa a vice-presidente da 
Conar, com Szwarc passando a tesoureiro. 
Constituído ainda o quadro social da en
tidade. 

1981 
Fevereiro - Conselho Superior discute a 
"cerca de meia centena" de projetos de lei 
que, em sua maioria, "pretende estabelecer 
restrições, as mais diversas, à indústria da 
propaganda". Mencionado também o reco
nhecimento pelo governo federal da Conar 
como interlocutora para questões ligadas à 
propaganda. 

Junho - A MPM Propaganda S. Paulo cria a 
primeira campanha publicitária do Conar. 
Dezembro - O quadro associativo da Conar 
já contava com 129 membros; ao final de 80, 
eram 90 os associados. 

1982 
Agosto - Por aclamação, a diretoria do 
Conar, composta por Petrônio, Furquim, 
Dionísio e Samuel, é reeleita para um man
dato de dois anos. 
Dezembro - Revisão no Código, versando, 
inclusive, sobre publicidade de bebidas alco
ólicas. 

1983 
Maio - Em circular aos associados, Petrônio 



Corrêa comunica o fim da censura prévia à 
publicidade, reproduzindo ofício nº 836/83-
SO/DCDP recebido da Diretora da Divisão 
de Censura e Diversões Públicas do Deptº de 
Política Federal, dona Solange Hernandes. 
Novembro - Gilberto C. Leifert coordena 
painel "Sexo e Decência na Publicidade" do 
Simpósio INTL de Publicidade promovido 
pela APP. O Conar provocava a discussão do 
tema vislumbrando a "abertura" do governo 
Figueiredo. 

1984 
Março - Aprovado o Anexo R do Código, 
versando sobre a publicidade de defensivos 
agrícolas. 
Agosto - A diretoria do Conar é reeleita por 
aclamação para novo mandato. 
- JJ.Boddewyn, professor do Baruch 
College (Nova York) e consultor da IAA 
(International Advertising Association), 
considera o modelo brasileiro "provavelmente 
o mais desenvolvido sistema de autorre-
gulamentação encontrado em países em 
desenvolvimento e até sobrepuja alguns do 
Primeiro Mundo". 

1985 
Janeiro - primeira reunião do Conselho 
Superior na nova sede, situada à Avenida 
Rebouças, 3829. Mencionada na reunião a 
luta da entidade contra a censura à propa
ganda e processos abertos a partir de solici
tações oficiais, comprovando a credibilidade 
do Conar junto às autoridades do Executivo 
e do Judiciário. Entre outras providência, foi 
aberto lugar no Conselho de Ética para pro
fissionais de criação. 

Julho - Aprovado pelo Conselho Superior o 
Anexo S do Código, versando sobre publici
dade de armas de fogo. Edney Narchi torna-
se diretor executivo do Conar. 

1986 
Julho - Reeleição da diretoria, mantendo-
se Petrônio Corrêa como presidente e Luiz 
Fernando Furquim como vice, tendo como 
secretário Samuel Szwarc, e como tesoureiro, 
Evandro Guimarães. 

1987 
Março - Primeira reunião do Conselho 
Superior realizada na sede da Rua Bahia, 
1140 (São Paulo). Lançado o Informativo 
Conar, distribuído ao público em geral. 

1988 
Janeiro - A J. Walter Thompson, agência 
voluntária do Conar, cria campanha com 
testemunhais de artistas e jornalistas. 
Julho - Luiz Fernando Furquim eleito para 
a presidência do Conar, tendo como vice 
Ivan Pinto, 1o secretário Antonio Athayde, e 
tesoureiro Sergio Guerreiro. Piero Fioravante 
e Cristina Carvalho Pinto foram indicados 
como diretores. João Luiz Faria Neto foi indi
cado diretor 2o secretário. Lavrado um voto 
de congratulações pelo Conselho Superior a 
Petrônio Corrêa, pelo trabalho desenvolvido 
à frente do Conar pelos oito anos anteriores. 
Setembro - Decidida a criação de uma nova 
Câmara de Ética, com sede em Brasília. Joaquim 
Mendonça será escolhido como seu presidente. 

1990 
Março - A diretoria é reeleita, tendo Gilberto 
C. Leifert como 1º secretário. Jayme Sirotsky 
é indicado para a presidência da 5a Câmara, 
com sede em Porto Alegre. 
Novembro - Conar promove seminário "A 
Publicidade e o Código do Consumidor". 

1991 
Março - Ivan Pinto assume a presidência do 
Conar, após renúncia de Furquim, decisão 
esta motivada por razões profissionais. 

1992 
Julho - Atual diretoria é reeleita, tendo como 
vice-presidente Sérgio Reis. 

1994 
Março - Atendendo a sugestão do Conselho 
de Ética, foi decidido homenagear a memó
ria dos conselheiros Geraldo Alonso e Caio 
A. Domingues, dando o nome deles a duas 
das salas de reunião do Conselho de Ética. 
Agosto - Atual diretoria reconduzida para 
novo mandato. 



1996 
Julho - Ivan Pinto é reeleito presidente do 
Conar, tendo como vice Avelar Vasconcelos. 

1998 
Julho - Gilberto C. Leifert é eleito presiden
te do Conar, tendo como vice-presidentes 
Luiz Celso de Piratininga, Luiz Carlos 
Dutra Jr. e Carlos Alberto Nanô. João Luiz 
Faria Neto, Dorian Taterka e Fernando 
Portela integram a diretoria. 
Setembro - Apresentados ao Conselho 
Superior os resultados de extensa pesquisa 
desenvolvida por Ana Maria Silva Dias e 
Fátima Pacheco Jordão. 
Dezembro - Conar promove Seminário de 
Propaganda Comparativa, juntamente com 
a ESPM. 

1999 
Março - Criadas duas novas vice-presidên
cias, ocupadas por Dutra e Nanô. Conar 
lança site na internet e renova o Boletim de 
Jurisprudência. 
Agosto - Associação de Mídia Interativa 
(AMI) filia-se ao Conar. 

2000 
Janeiro - Adesão à entidade da Associação 
Brasileiro da TV por Assinatura (ABTA). 
Agosto - Vários Anexos do Código 
Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária passam por revisão. A direto
ria do Conar é reeleita para novo mandato. 

2001 
Dezembro - Conar muda-se para o 
Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 
onde está até hoje. 

2002 
Julho - Atual diretoria reeleita por 
aclamação. 
2003 
Março - Site do Conar tem visual 
renovado. 

Outubro - Novas normas éticas para 
a publicidade de bebidas alcoólicas são 
incorporadas ao Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária. 
Dezembro - Conselho de Ética estabelece 
novo recorde de representações julgadas ao 
longo do ano: 368. 

2004 
Junho - Diretoria é reeleita para novo 
mandato. 
Novembro - Lançado o Centro de 
Referência sobre Liberdade de Expressão, 
uma iniciativa conjunta do Conar e da 
ESPM. 

2005 
Março - O presidente do Conar, Gilberto 
C. Leifert, é empossado como membro 
do Conselho de Comunicação Social 
do Senado Federal; o Conar participa, 



na Cidade do México, do 1º Foro de 
Autoregulación y Ética Publicitaria, promo
vido pelo Consejo de Autoregulación y Ética 
Publicitaria do México. 
Maio - O 6o Ebap, Encontro Brasileiro de 
Agências de Publicidade, realizado em 
Brasília, presta homenagem solene ao 
Conar pelos seus 25 anos de fundação. Em 
dezembro, também a ABP homenageou o 
Conar pela data. 

Setembro - Conar comemora jubileu com 
festa para 300 convidados, em São Paulo. 
Foram homenageados Caio A. Domingues 
(in memorian), Carlos Alberto Nanô, 
Dionísio Poli, Geraldo Alonso (in me
morian), Ivan Pinto, João Luiz Faria 
Neto, José Maria Homem de Montes (in 
memorian), Luiz Celso de Piratininga, 
Luiz Fernando Furquim, Mauro Salles, 
Organizações Globo, Pedro Kassab, 
Petrônio Corrêa, Saulo Ramos e 
Gilberto C. Leifert. 
Outubro - Inaugurado o Centro de 
Referência sobre Liberdade de Expressão 
Conar e ESPM, primeira biblioteca bra
sileira especializada no tema Liberdade 
de Expressão; e também junto com a 
ESPM, o Conar promove o I Seminário 
Internacional sobre Autorregulamentação 
Publicitária Comparada, com a participa
ção de José Domingo Gómez Castallo, dire
tor da Asociasón para la Autorregulación 
de la Comunicación Comercial 
(AutoControl), da Espanha, e Christopher 
Graham, dirigente da The Advertising 
Standards Authority. 

2006 
Abril - O Conar é convidado a tornar-se 
membro correspondente da Easa (European 
Advertising Standards Alliance), que con
grega as entidades de autorregulamentação 
publicitária de toda a Europa. O Brasil é o 
primeiro país latino-americano e o quarto 
fora do continente europeu a receber essa 
distinção. 

Junho - Anunciadas as novas normas para 
a publicidade de produtos e serviços para 
crianças e adolescentes e alimentos e bebi

das não alcoólicas. Lideranças empresariais 
e políticas, inclusive o presidente da Câmara 
dos Deputados, Aldo Rebelo, aplaudem a 
iniciativa do Conar. 
Novembro - -- Exibidores de cinema, reu
nidos na Feneec, Federação Nacional das 
Empresas Exibidoras Cinematográficas, 
aderem ao Conar. 

2007 
Maio - Começa a ser veiculada campanha 
criada pela AlmapBBDO - até hoje atual 
agência do Conar - divulgando o Centro de 
Referência sobre Liberdade de Expressão 
Conar/ESPM. 
Junho - A Advocacia Geral da União 
(AGU) divulga resultado de consulta que 
confirma o ponto de vista do Conar: alte
rações do conceito de bebida alcoólica para 
efeito de eventuais restrições à propaganda 
só podem ser feitas por medida provisória 
ou projeto de lei. A consulta à AGU foi feita 
pela Anvisa e pelo Conar. A Anvisa desistiu 
da resolução. Em maio, entidades do merca
do publicitário brasileiro, encabeçadas pelo 
Conar, divulgaram manifesto onde chama
vam a atenção das autoridades para a in
constitucionalidade da proposta da Anvisa, 
antecipada por vários jornais. 

2008 
Agosto - Diretoria do Conar é reeleita para 
novo mandato. 
Julho - O IV Congresso Brasileiro de 
Publicidade aprova por aclamação a tese 
central do evento, aberta com uma conde
nação às ameaças à liberdade de expressão 
comercial. 
Setembro - Anunciada a criação de duas 
novas câmaras de ética, a 7a e a 8a, com se
des, respectivamente, em São Paulo e Recife. 
A 7a Câmara promove sua reunião inaugu
ral em 19 de novembro. 

2009 
Janeiro - O Código Ético-Publicitário 
adapta-se às recomendações da reforma 
ortográfica e passa a se chamar Código 
Brasileiro de Autorregulamentação 



Publicitária. Também passa a ser grafa
do segundo as novas normas o título por 
extenso do Conar: Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária. 
Junho - A Carta do I ForCom destaca a 
preocupação da indústria da comunica
ção com movimentos em alguns países da 
América Latina e também no Brasil que 
"comprometem ou podem vir a compro
meter a liberdade de expressão e a inde
pendência dos meios de comunicação". No 
caso brasileiro, foi manifestada especial 
preocupação com iniciativas que vulneram 
a liberdade de expressão comercial, que 
a Carta considera "ferramenta legítima 
da livre iniciativa e fundamental para a 
independência financeira - e, portanto, 
editorial - dos meios de comunicação". "O 
ForCom reafirma sua convicção de que a 
autorregulamentação, adotada no Brasil há 
mais de 30 anos, é o mais moderno, demo
crático e eficiente instrumento regulador do 
conteúdo das mensagens, a partir da livre 
manifestação e participação da sociedade 
brasileira", afirma o item 3 da Carta. 
Junho - Conar renova, pela primeira vez, a 
sua logomarca, que passa a ser usada com 
o lançamento de nova campanha publici

tária. A logomarca e a campanha foram 
criadas pela equipe da AlmapBBDO. 
Outubro - A ABA torna público docu
mento da WFA, Federação Mundial de 
Anunciantes, onde a entidade manifesta 
preocupação com o grande volume de ini
ciativas do Executivo e Legislativo para cer
cear a liberdade de expressão comercial ao 
mesmo tempo em que apoia as iniciativas 
de autorregulamentação conduzidas pelo 
mercado publicitário por meio do Conar. 
No documento, a WFA considera que o se
tor da comunicação no Brasil tem sido "um 
exemplo mundial de melhores práticas". 

2010 
Janeiro - Lançado o livro "O fator publici
dade de alimentos e refrigerantes e sua re
lação com a obesidade - Produtos seguros, 
alimentação balanceada, atividade física e 
informação: a dieta do Conar". 
Março - O ministro Gilmar Mendes, pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, cita 
em entrevista o Conar como exemplo de 
autorregulamentação ao criticar a pro
posta de criação do Conselho Nacional 
de Jornalismo. "O País tem uma imprensa 
atuante", disse ele. "Os abusos devem ser 
punidos pelos órgãos competentes, no 
Judiciário. Acredito que talvez a própria 
mídia devesse pensar num órgão de au
torregulamentação para as situações mais 
graves ou de repetição inevitável, como 
já existem outras boas experiências, por 
exemplo, no que diz respeito à publicida
de, o Conar". 

A b r i l - 12/4/2010 - O Conar é homena
geado pelos seus 30 anos de fundação du
rante o 7° Ebap, Encontro Brasileiro das 
Agências de Publicidade. A Carta do Rio, 
divulgada ao final do encontro, destaca a 
autorregulamentação publicitária. 
Julho - Diretoria reeleita para novo man
dato. 

Agosto - Almoço em São Paulo do 
Conselho Superior, Conselho de Ética, 
diretoria e convidados, num total de mais 
de cem pessoas, marca início dos festejos 
dos 30 anos do Conar. 

Text Box
Fonte: Propmark Especial, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 10-22, out. 2010.




