
Conar suspende ação da Brahma no RJ 
 
Após denúncia do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, o Conar (Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária) suspendeu uma ação publicitária da Brahma que estava 
sendo promovida em bares e quiosques do Rio de Janeiro. De acordo com a Petrópolis, mesas 
da Brahma usadas em pontos de venda da orla carioca estariam desrespeitando a 
regulamentação já que estampariam frases como "40 graus no Rio de Janeiro. Pede, né?" e 
"Praia de Copacabana: Pede né?, sem trazerem as obrigatórias frases de advertência em 
propagandas de bebidas alcoólicas: "Se beber, não dirija". 
 
Em um primeiro momento, o Conar pediu a suspensão da ação pela falta das frases de 
advertência, mas uma queixa sobre o incentivo do consumo de bebida alcoólica, por conta da 
expressão "Pede, né?", será avaliada pelo Conselho em reunião que acontecerá em março. Por 
conta disso, a Ambev, fabricante da Brahma, poderia até incluir as frases de advertência e 
retomar a iniciativa, o que não deverá acontecer, pois poderá gerar nova reclamação do Grupo 
Petrópolis junto ao Conar. Procurada pela reportagem do propmark, a Brahma informou que 
não irá se pronunciar sobre a questão. 
 
A briga entre a Ambev e o Grupo Petrópolis é antiga. No começo deste ano, a Itaipava chegou 
ao mercado com nova embalagem, em uma edição especial de latas vermelhas, em alusão ao 
patrocínio da marca à Stock Car. A Ambev conseguiu na Justiça a proibição da comercialização 
da embalagem, alegando concorrência desleal, já que a Brahma adotou em 2010 a embalagem 
vermelha na versão da cerveja vendida em lata. No dia 16 deste mês, a Justiça do Rio de 
Janeiro deu prazo de um mês para que o Grupo Petrópolis retire do mercado a embalagem 
vermelha da Itaipava. O fabricante pediu dois meses para a retirada completa do produto das 
prateleiras e a solicitação ainda está sendo avaliada pela Justiça. Anteriormente, o Grupo 
Petrópolis tinha sofrido acusação de plágio com o lançamento da Itaipava Fest, embalagem de 
vidro diferenciada, que foi apontada pela Ambev como semelhante demais à sua versão Skol 
Beats. 
 
O Conar reuniu-se na última quinta-feira (17) pela primeira vez este ano, na qual foram 
debatidos e votados 12 processos e foi definida a suspensão de três campanhas publicitárias 
da Tim, entre elas, "Empresa Mundi". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 fev. 2011, p. 10.  


