
Mercado defende propaganda livre 
por Kelly Dores 

Adefesa pela liberdade de anun-
ciar produtos e serviços dentro 

dos preceitos de autorregulamen-
tação publicitária do mercado bra-
sileiro tomou conta dos debates da 
Comissão "Liberdade de expressão 
e democracia". O presidente do 
Conar (Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária), 
Gilberto Leifert, foi incisivo ao 
atacar as tentativas de regulações 
e de restrição à livre propaganda, 
independente do segmento. O exe-
cutivo criticou os "adversários" da 
publicidade e do próprio mercado 
e defendeu a autorregulamenta-
ção, mesmo em setores delicados, 
como o da publicidade infantil, o 
de medicamentos e o de bebidas 
alcoólicas. 

"A regulação defende uma falsa 
ideia de restrição à liberdade de in-
formação. O consumidor não pode 
sofrer bullying pelo que escolher 
consumir ou por ser uma minoria. 
Bullying é a intolerância, o mau 
humor e o politicamente correto, 
que restringem a liberdade e a cria-
tividade", disse Leifert. 

Entre os pontos criticados pelo 
presidente do Conar estão as atitu-
des da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), "que tenta 
impor sérias restrições" à publici-
dade de medicamentos e a de ou-
tros produtos, tanto que a medida 
foi contestada pelo TGU (Tribunal 
Geral da União), que impediu que 
a regulação da vigilância sanitária 
fosse válida. 

Além do setor farmacêutico, a 
restrição à divulgação de bebidas 
alcoólicas e à publicidade infantil 
também foi criticada. "A tentativa 
de regulamentação da publicidade 
contraria a tendência do exterior, 
que pede mais autorregulamenta-
ção do mercado. Qualquer produto 
lícito pode ser anunciado desde 
que siga a autorregulamentação e 
algumas regras", enfatizou Leifert. 

A relação indissociável entre a 
liberdade de expressão e a demo-
cracia foi outro ponto de destaque 
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Roberto Civita, 
da Abril, e Carlos 
Ayres Britto, 
do STF: defesa 
por conciliar 
liberdade com 
responsabilidade 

O presidente do Conar tam-
bém lembrou sobre a tentativa de 
proibir a participação das crianças 
em publicidade. "Essa é a tese que 
está sendo defendida e pressio-
na o Congresso Nacional. Se isso 
acontecer, vamos ter um retrato da 
família brasileira distorcido, sem 
crianças", pontuou Leifert. O exe-
cutivo finalizou com o conceito de 
que o caminho é reforçar a educa-
ção e informação, destacando que 
a autorregulamentação é uma for-
ma evoluída para a sociedade. "Is-
so para que o estado não invada as 
liberdades públicas". 
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do painel, que contou com a par-
ticipação de Roberto Civita, presi-
dente do Grupo Abril. Ele lembrou 
que a Constituição Federal garante 
a liberdade de expressão e o acesso 
do povo à informação, ressaltan-
do, porém, que tanto anunciantes 
como veículos de comunicação e 
agências de propaganda precisam 
ser responsáveis. "As empresas 
precisam ser responsáveis pelos 
produtos que fabricam, a mídia 
pela informação que veicula e as 
agências pela criação e divulgação 
das campanhas", ressaltou Civita. 

Para Civita, a liberdade fun-
damental assegurada pela Cons-
tituição aumenta a responsabili 
dade dos comunicadores e "isso 
também vale para a propaganda". 
Segundo o presidente do Grupo 
Abril, o papel do Estado é garantir 
a liberdade de expressão e também 
zelar pelo bem comum. "Já temos 
inúmeros exemplos de empresas 
que adequaram seus produtos e 

serviços, tornando os alimentos 
mais saudáveis, por exemplo", con-
textualizou. 

Fazendo um contraponto, Lei-
fert afirmou que dentro do consen-
so de que a liberdade de expressão 
pressupõe responsabilidade, quem 
cometer excessos responderá por 
isso. Ele reforçou que existe certa 
confusão entre propaganda, pro-
duto e consumo. Falou também 
que se o Estado reconhecer que 
existe excesso de sódio em alimen-
tos, por exemplo, é o caso de dis-
cutir a questão com os fabricantes 
para se chegar a níveis toleráveis e 
não restringir a propaganda. 

"Propaganda não tem excesso 
de sal, açúcar, gordura trans ou 
sódio. A ideia simplista de resol-
ver questões sanitárias por meio 
de decretos e leis é demagógica. Se 
o consumo de álcool é nocivo, não 
adianta tirar o anúncio se o produ-
to continuar sem controle no pon-
to de venda", exemplificou. 

DIREITO 
O presidente do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), Carlos Ayres Brit-
to, também participou do debate 
falando sobre a necessidade das 
pessoas se comunicarem e de co-
mo a Constituição aborda o tema 
da liberdade de imprensa, assegu-
rando esse direito. "A comunicação 
social se liga umbilicalmente à de-
mocracia. Nesse contexto demo-
crático, tudo se explica em termos 
de liberdade de imprensa. Por isso, 
quanto mais se fortalece a impren-
sa mais se robustece a democra-
cia", disse Britto. 

Lembrando que "não é pelo te-
mor do abuso que se vai proibir o 
uso", o ministro concluiu dizendo 
pensar que caminhamos para uma 
sociedade que fará jus à Constitui-
ção, "conciliando liberdade com 
responsabilidade". 

Por fim, Dalton Pastore, presi-
dente do ForCom (Fórum Perma-
nente da Indústria da Comunica-
ção), apresentou as teses que fo-
ram levadas para aprovação (veja 
nesta página a conclusão final) e 
reforçou que o V Congresso con-
corda na existência de uma indis-
solúvel relação entre democracia e 
liberdade de expressão. 

Colaborou 
Felipe Collins Figueiredo 

Gilberto Leifert, do Conar: autorregulamentação é uma forma evoluída para a sociedade 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, ano 45, n. 2402, p. 30, 4 jun. 2012.




