Segunda-feira, 23 de setembro, 2013 Brasil Econômico 15
Adriano Machado/Bloomberg

ENERGIA

Eletrobras vai comprar 50% de uruguaia
A Eletrobras informou que está negociando a compra
de participação de 50% na Rouar, empresa criada sob a
legislação uruguaia e que tem foco em instalação de parques
geradores de energia eólica. Segundo a estatal brasileira,
as negociações também envolvem a implantação do chamado
“Projeto Rosendo Mendoza”, de 65 megawatts. Reuters

Andreia Machado

Renan Ferraciolli, do Procon, questiona o resultado da pesquisa e a lentidão do Conar

Gilberto Leifert, do Conar, alega que o número de anúncios para crianças é pequeno
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Publicidade infantil volta ao foco
Conar lança estudo que minimiza volume da propaganda para esse público. Procon e Instituto Alana discordam
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O Brasil caminha
em um sentido
harmônico.
O volume
massacrante
(de publicidade
infantil) que muito
se alega é algo que
não se confirma”

Gilberto Leifert
Presidente do Conar
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ra a modernidade dos mecanismos nacionais de controle e autorregulamentação do mercado em
comparação com outros países,
principalmente europeus, também foi revelado. Ambos serão encaminhados para o Congresso nesta semana. Na quarta-feira passada, o PL 5.921, que estava parado
desde 2009, foi enfim aprovado
na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática
(CCTCI) da Câmara. Agora, ele seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já próximo
das apreciações em plenário.
Para o Instituto Alana, que debate a formação das crianças, os
argumentos apresentados pelos
publicitários não passam de uma
cortina de fumaça.
“Essa é uma pesquisa absolutamente falha e não acrescenta nada na discussão. É só para jogar
fumaça”, dispara Isabella Henriques, diretora do Instituto Alana,
que há tempos luta pela criação
de mecanismos mais eficientes
de controle da publicidade infantil no Brasil.
“São mais de 700 mil peças publicitárias e somente 7% são voltadas para as crianças? Quem minimamente vê televisão sabe que isso não é verdade. A propaganda
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Em resposta ao projeto de Lei
5.921/2001, que na semana passada deu um novo passo no Congresso rumo a restrição da publicidade infantil, o Conselho Nacional
de Autorregulamentação (Conar)
e a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) apresentaram na última sexta-feira dois estudos em
defesa da liberdade e do auto-controle do mercado.
Através de uma pesquisa encomendada para o Ibope, Conar e
ABA argumentam que a publicidade direcionada às crianças é pequena. E em alguns casos, quase
irrelevante. Sob recorte temporal
de 11 de dezembro de 2012 a 10 de
janeiro deste ano, o estudo apontou que os comerciais veiculados
para o público infantil não chegaram nem a 1% do volume total de
anúncios da TV aberta.
No caso da TV fechada, considerando sete canais infantis, o
percentual foi 7,5% dos mais de
700 mil anúncios contabilizados
no pré e pós-Natal. Foram consideradas três categorias: comerciais com foco em criança (produto e mensagem dirigido ao públi-
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co infantil), comerciais com foco
em adulto (o produto pode até ser
para crianças, mas é ofertado aos
pais), e comerciais com crianças
protagonistas (cujo produto é voltado para os adultos).
“O Brasil caminha em um sentido harmônico. O volume massacrante (de publicidade infantil)
que muito se alega é algo que não
se confirma”, justifica Gilberto
Leifert, presidente do Conar. Um
outro documento, que aponta pa-

de um brinquedo pode até ser direcionada para a criança, assim como o carro é para o adulto. Mas e o
anúncio do salgadinho de pacote?
E o hambúrguer? E os refrigerantes? É para adulto, mas provoca diretamente a criança”, completa.
No Brasil, a propaganda é regulada pelo Código de Autorregulamentação Publicitária do Conar, pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código de Defesa do Consumidor. “Peça para a mamãe” ou

“

São mais de 700 mil
peças publicitárias
e somente 7% são
voltadas para as
crianças? Quem vê
televisão sabe que isso
não é verdade. É para
adulto, mas provoca
diretamente a criança”
Isabella Henriques
Diretora do Instituto Alana

“compre para não ser bobo” são alguns dos imperativos de uso proibido, assim como a utilização de dispositivos de linguagem que atentem contra os bons costumes.
Perguntado sobre o tema, Renan Ferraciolli, assessor chefe do
Procon de São Paulo, pondera: “A
criança tem predileção para colocar em um canal infantil ao ligar a
televisão. Um adulto que acompanha a programação de qualquer canal infantil percebe que as propagandas, obviamente, são voltadas
ao público infantil”.
Ferraciolli ainda questiona a postura de quem acompanha e regulamenta o setor. “Na avaliação do Procon, o Conar infelizmente não tem
atuado como deveria. Ao proibir o
merchandising de produtos infantis em programas para esse público
(decisão anunciada em fevereiro
deste ano), o Conar evoluiuum pouco. O que não quer dizer muita coisa, já que não existe restrição para a
venda de produto infantil em programa de adulto. Acontece que somente depois de 20 anos do Código
de Defesa do Consumidor é que o
Conar decidiu aceitar a legislação”.
Leifert garante, no entanto,
que o Conar atua sob a prerrogativa de defesa da liberdade dentro
da Lei e da Ética.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Empresas, p. 15.

