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Restringir a publicidade em qualquer segmento é uma ação inócua e sem qualquer efetividade. 
Essa é a avaliação do instituto Palavra Aberta, que apresentou, na semana passada, um 
estudo sobre os efeitos econômicos da restrição à propaganda. 
 
O trabalho da entidade, que reúne associações que representam o mercado – mídia impressa e 
eletrônica, além das agências de publicidade, é uma resposta à resolução RDC N24/2010, 
editada em junho do ano passado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que 
restringe a publicidade de produtos alimentícios com alto teor de gordura, açúcar ou sal, entre 
outras substâncias, tornando obrigatória a veiculação de mensagens de alerta nas peças 
publicitárias do segmento. 
 
Segundo a Anvisa, um dos focos da resolução é evitar que produtos insuficientemente 
nutritivos sejam apresentados como adequados para uma dieta equilibrada, principalmente 
para o público infantil. Atualmente, os associados da Abia (Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentação) e da Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes) estão isentos 
das regras por liminar obtida junto à 16ª Vara da Justiça Federal de Brasília. 
 
Para fomentar a discussão, o Palavra Aberta convocou o economista Ernesto Guedes, da 
Tendências Consultoria Integrada, que elaborou o estudo “Efeitos econômicos de restrições 
impostas à informação publicitária”. O trabalho, entre outros, trata a informação publicitária 
como fundamental para garantir concorrência e competitividade e defende a liberdade 
comercial de expressão para um bom funcionamento do mercado. 
 
“Para a informação fluir, é necessário propaganda. A propaganda tem impacto apenas na 
concorrência entre marcas. A propaganda está associada ao dinamismo do processo 
econômico”, apontou o estudo. Essencialmente econométrico, o trabalho apresenta 
consequências negativas para a economia, como um possível aumento do mercado informal, 
utilizando complexos modelos matemáticos para fundamentar as previsões apontadas, mas 
sem análises pontuais do mercado brasileiro. 
 
O principal efeito negativo da aprovação da medida, como especificou Guedes, seria a perda 
da diferenciação entre as marcas, algo possível hoje por meio da publicidade. “A resolução da 
Anvisa apenas cria custos de transação difíceis de quantificar. Restringir a propaganda altera a 
lógica de concorrência, que gera danos à competitividade e à melhoria de qualidade dos 
produtos”, afirmou o economista. 
 
Guedes defendeu que o mercado tem condições de se autorregular, e que dispositivos como a 
Constituição Brasileira e o Código de Defesa do Consumidor, além do Conar (Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária) são suficientes para sanar as demandas da sociedade. “Está 
havendo uma transferência de responsabilidades, terceirizando o problema. Estão colocando 
na publicidade a responsabilidade de cuidados com bem-estar e qualidade de vida, que todos 
defendemos. Acreditamos que um projeto de educação alimentar seja o ideal. Restringir a 
publicidade não soluciona o problema”, afirmou Patrícia Blanco, presidente executiva do 
Palavra Aberta. O estudo foi encaminhado à Anvisa e o objetivo é levá-lo ao Congresso 
Nacional, onde o Palavra Aberta pretende apresentar a posição do setor. “O objetivo não é o 
embate e, sim, partir para uma discussão avançada”, complementou Patrícia. 
 
O Instituto Palavra Aberta foi fundado em fevereiro de 2010 pela ANJ (Associação Nacional de 
Jornais), Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio), Aner (Associação Nacional dos 
Editores de Revistas) e Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade) com o 
objetivo de fomentar a educação e a cultura, bem como defender a liberdade comercial, de 
expressão e de imprensa. 
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