
Censura
Veja como mais de 300 projetos de lei querem impedir

ações de marketing em diversos setores da economia

o final de agosto, um assunto polêmico
invadiu as redações de todo o país com
a notícia de que o presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva pretende criar o Con-
selho Federal de Jornalismo para anali-
sar o conteúdo e a veracidade das ma-

térias publicadas na mídia. O anúncio, que trouxe
à tona a discussão sobre censura no país, é uma de-
monstração de como algumas decisões governa-
mentais são capazes de influenciar diretamente a li-
berdade de imprensa e, principalmente, a comuni-
cação de um determinado setor.
Um levantamento feito por uma fonte da Marke-
ting indica que, atualmente, tramitam pela Câma-
ra dos Deputados 332 projetos de lei referentes a
algum tipo de restrição ou proibição ao segmen-
to publicitário. Com exceção das medidas relaci-

onadas à propaganda eleitoral, 48 ao todo, os se-
tores mais atingidos pelas propostas dos deputa-
dos são: bebidas alcoólicas (55 projetos em anda-
mento); setor publicitário (44 medidas que res-
tringem e/ou impõem novas regras para anunciar
produtos e serviços); veículos de comunicação
(que podem ser atingidos por 36 projetos de lei);
indústria tabagista (33 proibições contra a já res-
trita divulgação dos cigarros); e o segmento far-
macêutico e de saúde (28 propostas).
No Congresso tramitam ainda outras 20 iniciativas
referentes às campanhas governamentais, 19 relaci-
onadas aos direitos dos consumidores, além de 16
iniciativas contrárias aos anúncios de sexo, 13 proi-
bições direcionadas ao agronegócio e 12 projetos
de lei voltados ao mercado automobilístico e de
transporte.
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Os setores de telecomunicações (nove medi-
das em tramitação), internet (sete ações) e das
agências de publicidade (nove citações) tam-
bém podem ser afetados, caso alguma das su-
gestões dos deputados seja sancionada, para o
desespero do mercado anunciante. Mas mui-
tas não chegarão nem ao Senado, pois a Cons-
tituição brasileira permite que se restrinja
apenas a publicidade de fumo, bebidas alcoó-
licas, medicamentos e agrotóxicos. Por isso,
projetos de lei como o do ex-deputado Freire
Júnior (PRN/TO) - que prevê a aplicação de
pena de prisão de seis meses a dois anos a
quem fizer publicidade sabendo-se incapaz
de atender a demanda - tendem a não sair do
papel (veja quadro com propostas inviáveis
nas páginas seguintes).

corredores da Câmara,
de não proibir um produ-
to de ser fabricado, evita
o aumento do desempre-
go e a diminuição da ar-
recadação de impostos.
Já o fato de uma empresa
ser impedida de anunci-
ar, teoricamente não pre-
judica nenhum setor
econômico. "É como
varrer a sujeira para bai-
xo do tapete, porque não
anunciando a gente não
enxerga mais o proble-
ma", afirma o presidente
da Abap.

Dalton Pastore, presidente da Abap

disfarçada
De acordo com o presidente da Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade (Abap), Dalton Pasto-
re, aproximadamente 300 projetos estão tramitando
pelo Congresso Nacional. Por serem equivalentes
ou complementares, alguns deles foram apensados
em uma única proposta. "A razão para o grande nú-
mero de iniciativas limitadoras da publicidade está
relacionada à falta de conhecimento do legislador,
que ignora a importância do marketing para o de-
senvolvimento econômico e social do país."
Segundo Pastore, isso ocorre "mais por culpa das
empresas do segmento, que não divulgam os bene-
fícios gerados pela indústria da comunicação, que
movimenta anualmente R$ 31 bilhões, dos quais R$
15 bilhões são investidos na mídia." Outros R$ 16
bilhões vão para atividades como promoção, mar-
keting direto, ações de relacionamento e internet.
"Somos financiadores da liberdade de informar,
que é o esteio da democracia. Não existiria uma so-
ciedade livre e democratizada se não houvesse pu-
blicidade." Assim, a lógica que tramita hoje pelos

Para impedir o surgimento de mais leis contrári-
as à propaganda, Pastore procura mostrar ao le-
gislador que não é necessário preocupar-se com
a publicidade, que já é auto-regulamentada, com
exceção das campanhas eleitorais.
"Estamos divulgando o trabalho de entidades como
o Conar (Conselho de Auto-regulamentação Publi-
citária), que em 24 anos já julgou mais de 5 mil pe-
ças, proibiu a veiculação de 1.600 campanhas e
exigiu a modificação de inúmeros anúncios", deta-
lha Pastore, ressaltando que todas as decisões da
entidade foram respeitadas tanto pelos anunciantes
quanto pelas agências. "Quando é emitida a limi-
nar, o comercial é tirado do ar no mesmo dia."
Um exemplo recente foi a resolução do Conselho
Superior do Conar, posta em prática no dia 12 de
setembro de 2003, que restringiu a linguagem pu-
blicitária das campanhas de bebidas alcoólicas,
acabando com o desfile de caranguejos, tartarugas,
peixes e outros bichos animados nos anúncios do
setor. Com a alegação de que essas peças estavam
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direcionadas exclusiva-
mente ao público infanto-
juvenil, a entidade restrin-
giu os horários de exibi-
ção dos comerciais nos
veículos de comunicação,
Pastore informa ainda que
a Abap instalou uma estru-
tura em Brasília que presta
assessoria política e jurídi-
ca para os seus associados,
com a análise de todos os
projetos de lei que pro-
põem qualquer limitação à
liberdade de anunciar. "Te-
nho me encontrado com
parlamentares e regulado-

res para mostrar tanto o potencial desse negócio, que
está formando 151 mil publicitários, quanto o envol-
vimento social das agências asso-
ciadas à entidade, que em 2003
produziram mais de 400 peças de
trabalho voluntário."
O objetivo é reduzir a criação de
projetos de lei que não trazem
benefício à sociedade, apenas li-
mitam a concorrência e tiram a
informação do consumidor. "O
que eu não aceito é que se conti-

Schultz, consultor em direito

nue tratando o publicitário e os anúncios como fer-
ramentas a serviço do mal. Isso é velho, ultrapassa-
do, rancoroso e ignorante. Para acabar com essa
forma de pensar, estamos abertos ao debate", expli-
ca o presidente da Abap.
O consultor jurídico do Conar, João Luiz Faria Net-
to, concorda com Rastore, lembrando que a entida-
de respeita a lei, "mas somos contrários a qualquer
tipo de restrição à publicidade, porque essa não é a
forma mais inteligente de fazer uma sociedade evo-
luir." Como exemplo, ele cita a queda no consumo
de cigarros: "A redução que ocorreu em um primei-
ro momento foi gerada mais pela publicidade inte-
ligente feita pelo governo para demonstrar os males
causados pelo fumo do que pela proibição dos
anúncios por parte da indústria tabagista." Ele ob-
serva que a atuação do Conar já é suficiente para
ensinar o mercado a fazer uma publicidade basea-
da na ética. "Podemos controlar os excessos sem a

necessidade de leis."
Sem arriscar uma opinião sobre
quais dos 332 projetos de lei de-
vem ser aprovados pelo Senado até
o início de 2005, Faria Netto infor-
ma que nos próximos anos os seto-
res de bebidas alcoólicas e alimen-
tação serão os mais atingidos pelas
novas propostas. "A tendência é
mundial e procura combater a



obesidade. No Rio de Janeiro, por
exemplo, o prefeito (César Maia)
proibiu a venda de produtos alta-
mente calóricos nas escolas."
Por enquanto apenas três projetos
de lei voltados à alimentação estão
tramitando na Câmara. O mais res-
tritivo deles foi apresentado pelo
pastor Reinaldo Santos e Silva (PTB/RS) e proíbe a
venda e a propaganda nas dependências das es-
colas de ensino fundamental de goma-de-mascar,
fúrullto, bala, refresco em pó industrializado, re-
frigerante, bebida alcoólica e alimentos com mais
de 3 gramas de gordura ou 160 mg de sódio em
100 kcal do produto ou que contenham corantes,
conservantes ou antioxidantes artificiais. "Esse
tipo de projeto é elaborado para promover a so-
brevivência política dos deputados, que antes de
pedir esse tipo de lei deveriam reclamar no Co-
nar", comenta o consultor jurídico.
Outras mudanças também devem acontecer no
campo da indústria farmacêutica, que hoje re-
presenta um dos maiores alvos dos deputados.
"No futuro, precisaremos utilizar os anúncios
para ensinar as pessoas a se automedicarem, por-
que com o crescimento da população, o agrava-
mento da crise no sistema de saúde e o desenvol-
vimento da medicina não teremos mais médicos
suficientes para atender a todos." Como exem-

plo, Faria Netto cita a recente cri-
se nos hospitais ingleses, que fez
com que o governo incentivasse
a automedicação consciente.

Democracia
Mais uma medida que despertou
a curiosidade de Pastore é a que

proíbe a promoção comercial em todas as
mídias de chupetas, mamadeiras, bicos e fórmu-
las de alimentos infantis.
"A mídia deu tanta cober-
tura ao assunto que deci-
di pesquisar qual era o
volume investido pelo se-
tor em publicidade. Des-
cobri que nos últimos 20
anos não foi feito nenhum
anúncio de chupeta ou de
mamadeira na mídia."
Mesmo assim, o projeto
de lei 6915/02, do Sena-
do Federal (PLS 212/99),
foi aprovado pela Comis-
são de Economia, Indús-
tria, Comércio e Turismo,
em março de 2003.
Na mesma linha, o deputa-
do Luiz Carlos Hauly Duailibi, sócio e diretor da DPZ



Faria Netto, consultor do Conar

(PSDB/PR) apresentou uma
sugestão ainda mais abran-
gente: sua idéia é proibir a
publicidade para a venda de
produtos infantis. "E impor-
tante criar mecanismos de
proteção das crianças - alvo
constante de peças publici-
tárias, que não levam em
conta a sua vulnerabilidade
psicológica e ainda explo-
ram sua inexperiência e
credulidade, levando-as a
adquirir bens e serviços

supérfluos", alega o autor do projeto.
Para o sócio e diretor da DPZ, Roberto Duailibi,
a propaganda acaba sendo a vítima predileta da-
queles que querem restaurar a censura no país.
"Esses mais de 300 projetos são prova disso. Por
isso, somos a favor das restrições, mas não das
proibições, que antes de serem impostas deve-
riam ser discutidas com a sociedade."
O publicitário lembra que durante o período
do regime militar o setor teve grandes prejuí-
zos, mas o desenvolvimento econômico e o
aumento no nível de educação do país fez
com que algumas regras caíssem. De qualquer
maneira, sempre que ocorre uma proibição os
veículos de comunicação, que recebem uma
forte interferência na sua administração, são
os que mais sofrem - não apenas na sua conta-
bilidade, mas moralmente. "E os leitores e es-
pectadores também se tornam vítimas dessa
forma de censura."
Uma proposta do ex-deputa-
do Jaques Wagner (PTB/CE), a
PL 339/95, que está aguar-
dando deliberação de recurso
para ir a plenário, institui a
obrigatoriedade de veicula-
ção gratuita em rádio e TV de
mensagens relacionadas à
aids. Outra que está aguar-

dando um parecer é a sugestão do ex-deputado
Salatiel Carvalho (PPB/PE), que proíbe toda pu-
blicidade comercial nas TVs por assinatura.
Já o projeto de lei 3387/00, criado pelo ex-depu-
tado Eurípedes Miranda (PDT/RO), determina
que as informações contidas nos anúncios sejam
todas formatadas nos mesmos padrões e desta-
ques que a informação principal. Se aprovada, a
medida certamente mudará não só o conteúdo,
mas principalmente a forma de as agências de-
senvolverem suas campanhas.
Na opinião do consultor especializado em direi-
to publicitário Roberto Schultz, muitos desses
projetos são eleitoreiros, exagerados e hipócri-
tas. "Se a preocupação fosse mesmo com as cri-
anças, a saúde ou a moral haveria de se proibir
outras coisas, como a programação de TV, e não
apenas o comercial de um produto para o qual
o consumidor dispõe de livre-arbítrio para deci-
dir a respeito da compra."
Como conseqüência, a atividade publicitária é
prejudicada e anunciantes dos mais diversos se-
tores têm de adequar seu marketing às mudan-
ças freqüentes nas leis do país.
O fato é que tudo isso poderia ser evitado se em
vez de censurar os políticos investissem mais em
campanhas para educar e conscientizar a popula-
ção, deixando o setor da comunicação atuar livre-
mente, com suas auto-regulamentações. Enquanto
isso não ocorrer esses projetos de lei continuarão
ferindo um dos direitos previstos na Constituição
Federal: a liberdade de pensamento, criação, ex-
pressão e informação concedida ao brasileiro, por

meio do Inciso IX do Artigo 5º.
"Esses moralistas lembram os
personagens de Nelson Rodri-
gues, que na literatura eram en-
graçados, mas que na vida real
são irritantes", finaliza Schultz.
Procurados pela Marketing, a
maioria dos deputados citados
nesta reportagem não se mani-
festou sobre o assunto.
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Atentas a regras mais rígidas, áreas farmacêutica e de

bebidas lançam campanhas de conscientização

Temendo represálias tão ofensivas quanto as que o
setor tabagista tem sofrido na última década, as em-
presas farmacêuticas e de bebidas alcoólicas ampli-
am os investimentos em uma comunicação que in-
centiva o consumo responsável de seus produtos.
Este mês, a AmBev, por exemplo, está lan-
çando uma campanha contra a ingestão
de bebidas alcoólicas nas rodovias. Criada
pela SNBBnovagência, a estratégia é com-
posta por várias ações de conscientização
sobre os riscos de misturar álcool e direção
desenvolvidas na via Dutra, que liga São
Paulo ao Rio de Janeiro.
Além das mensagens educativas, que estão
sendo instaladas em 20 painéis front lights
próximos aos postos rodoviários e de ban-
ners nos pedágios, promotores distribuem
flyers e folhetos explicativos nos pontos-
de-venda da região, convidando esses es-
tabelecimentos a participarem como agen-
tes do programa. A companhia também
aposta em outras iniciativas, como a ação
"Peça o RG", que busca estimular a solici-
tação da carteira de identidade antes da venda de
cerveja a um jovem.
Já a Allergan, detentora da toxina botulínica do tipo
A, iniciou uma comunicação na mídia que, além de
orientar os brasileiros, visa comemorar os 15 anos
do Botox. A campanha, desenvolvida pela GreyZest
Direct, tem por objetivo estreitar o relacionamento
com a classe médica e o público-alvo, constituído
principalmente por mulheres com mais de 35 anos
e pertencentes às classes A e B.
Por se tratar de um segmento regulamentado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
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sa), cujas normas limitam a divulgação de medi-
camentos em geral, a agência optou por um pla-
nejamento estratégico sustentado pelos ganchos
"Faça a escolha certa" e "Fale com o seu médico
sobre a melhor escolha".

"Com veiculação prevista até novembro, os anúnci-
os institucionais estimulam o público a contatar o
serviço de atendimento gratuito da Allergan para es-
clarecer dúvidas sobre o método que previne rugas
de expressão", comenta o sócio e vice-presidente da
GreyZest Direct, Otávio Dias.
As restrições impostas pelo Ministério da Saúde
deixam o consumidor sem informação suficiente
para escolher a melhor opção na hora de realizar
esse tipo de tratamento facial. "Como Botox é si-
nônimo de categoria, muitos utilizam produtos da
concorrência sem saber e acabam culpando a
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marca quando o resultado não é satisfatório. Por
isso, estamos usando a publicidade e, principal-
mente, o marketing direto como meios para des-
pertar o debate sobre o assunto."
Esse tipo de problema ocorre em praticamente todas
as categorias de produtos tarjados, que são impedidos
de realizar qualquer tipo de comunicação com o con-
sumidor. "Os únicos que podem receber informa-
ções da marca são os profissionais de saúde. Os medi-
camentos de tarja preta não podem ser comunicados
nem para os médicos. Teoricamente, nem os farma-
cêuticos poderiam ter acesso a essas informações", la-
menta o diretor de atendimento e planejamento da di-
visão de Health Care da Mix 21, Edson Collares.
A partir deste mês, as restrições serão maiores, uma
vez que a resolução 102 (de 2001) foi revista pela
Anvisa, que determinou a proibição de promoção as-
sociada a preço no ponto-de-venda de qualquer me-
dicamento, inclusive dos chamados OTC (produtos
de venda livre). "Esse tipo de norma é feito para ten-
tar corrigir o desvio que ocorre no canal de distribu-

ição, que vende medicamento sem receita e muitas
vezes é estimulado a substituir a indicação médica
por produtos semelhantes bonificados pelos fabri-
cantes", explica Collares. "Estimativas indicam que
60% dos medicamentos tarjados vendidos no Brasil
são sem receita médica."
Em vez de colocar mais fiscais sanitários para vis-
toriar os pontos-de-venda, a Anvisa restringe a co-
municação do setor, a exemplo do que ocorreu
com a indústria tabagista. "Já nos Estados Unidos,
onde as restrições são mais brandas e a fiscaliza-
ção é mais efetiva, o setor farmacêutico lidera o
ranking dos anunciantes." Collares observa ainda
que "como aqui a sociedade não é chamada para
discutir esses assuntos, o que sobra para os profis-
sionais de marketing é uma grande limitação na
hora de desenvolver as estratégias."
Na maioria dos casos, por causa das proibições
acontece uma queda nas vendas, gerada pela ausên-
cia da propaganda na mídia. Um exemplo é a cate-
goria de medicamentos de disfunção erétil: desde
que foram impedidos de anunciar, os laboratórios,
que vinham registrando índices de crescimento aci-
ma de 30% ao mês, tiveram suas vendas estagnadas.
"Antes da proibição, o desempenho do Viagra era de
20% de aumento ao ano, número que foi reduzido
para 6% de crescimento de julho do ano passado a
julho de 2004", compara o diretor de marketing da
Pfizer, Mariano Garcia-Valino.
Segundo ele, mais de 1 milhão de pacientes tomam
Viagra no Brasil, mas os estudos apontam que cerca
de 11 milhões de homens têm o problema e não se
tratam. "Como disfunção erétii é um tabu, a comuni-
cação serve para estimular o seu portador a consul-
tar um médico."
O mesmo conceito se aplica à nova campanha
institucional que a Pfizer acaba de lançar, em
parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Batizado de Coração de Mulher, o anúncio utiliza a
atriz Christiane Torloni e temas relacionados ao
amor para informar as mulheres sobre a importân-
cia de controlar o colesterol e a pressão arterial - os
principais causadores das doenças cardíacas que
são a maior causa de morte no público feminino
acima de 35 anos.
Mariano não classifica o país como um dos mais res-
tritivos com relação à propaganda da indústria farma-
cêutica, "que no Japão não pode sequer promover
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seus produtos entre a classe médica." Mas o diretor
de assuntos corporativos da Lilly (fabricante do Cia-
lis), Devaney Baccarin, acredita que essas medidas
são autoritárias e prestam um desserviço à
sociedade. "Existem instrumentos que podem coibir
abusos e a proibição impede que a sociedade tenha
o seu direito à informação respeitado."
Na opinião da presidente do grupo Full Jazz,
Christina Carvalho Pinto, antes de reclamar, tanto
publicitários quanto anunciantes precisam acor-
dar para a nova realidade do setor. "É preciso
abandonar a consciência infanto-juvenil que to-
mou conta da nossa profissão durante muitas dé-
cadas para adotar uma comunicação responsá-
vel, que não divulgue produtos que fazem mal à
saúde, como é o caso dos cigarros."
No caso das cervejas, a publicitária acredita que o
tratamento deva ser outro, porque os adultos que
não apresentam tendência para o alcoolismo po-
dem usufruir do produto moderadamente.
Nesse caso, a restrição ocorreu porque, na ânsia de
conquistar um market share maior, as campanhas
do segmento focaram o público infantil e jovem,

com seus bichos animados e a forte exibição de glú-
teos e seios femininos. "É evidente que a analogia
entre mulheres seminuas e cerveja atinge os adoles-
centes. O adulto sabe que não é possível essa com-
paração. Que imagem de mulher está sendo passa-
da nesse tipo de filme?", questiona Christina.
A boa notícia é que parte do mercado já tem cons-
ciência que esse tipo de mensagem causa constran-
gimento no consumidor. "Temos de investir em
campanhas com linguagem adequada para cada
público, como aquele antigo comercial com Adoni-
ran Barbosa, que dizia: nós viemos aqui para beber
ou para conversar?", aconselha a presidente da Full
Jazz. Ela finaliza dizendo que "cabe ao Legislativo
legislar. Falta os deputados discutirem a questão
com publicitários e anunciantes. Isso é o exercício

Atos governamentais
Após acabar com a publicidade da
indústria tabagista, a Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (Anvisa)
parte para ofensivas contra o setor
farmacêutico. Até o final de setem-
bro, uma portaria passa a vigorar
nos pontos-de-venda proibindo
qualquer medicamento de realizar
publicidade associando o produto
ao preço. A medida revolucionou o
segmento, que usava o recurso para
atrair o consumidor por meio de
descontos. "Além de ser uma forma
eficiente de divulgação, o mecanis-
mo estimulava a concorrência e a
diminuição de preços", comenta o
vice-presidente da Associação da In-

Agora a lista de preços só pode
conter o nome da substância sem
a marca do laboratório e ilustração
que faça alusão ao produto. À
frente da fiscalização de propa-
ganda da Anvisa, a gerente Maria
José Delgado Fagundes afirma que
a medida foi tomada porque "a lis-
ta de preços passou a ser instru-
mento de propaganda até de me-
dicamentos tarjados".
As restrições ocorrem porque "a
maioria dos anúncios no Brasil in-
duz ao autodiagnóstico". Essa afir-
mação está baseada em estudo da
Anvisa feito em parceria com 14
universidades de medicina, direi-
to, farmácia e comunicação e que
durante um ano analisou o con-

dústria de Medicamentos Isentos de
Prescrição (Abimip), Aurélio Saez.

teúdo de 6 mil peças publicitárias
do setor. "O índice de irregulari-
dades, como a omissão das con-
tra-indicações, chegou a 95%." Já
na segunda fase do projeto, inicia-
da em janeiro, foi constatada me-
lhora na qualidade das peças, que
aumentaram de 20% para 79% o
espaço destinado a informações
sobre o medicamento. "Agora, a
parceria é com 20 universidades
para um levantamento regionali-
zado em todo o país."
Os resultados serão utilizados em
uma campanha de conscientiza-
ção, com lançamento previsto em
2005, para combater a automedi-
cação. "Junto com a Universidade
Católica de Brasília, estamos mon-
tando um plano de marketing e um
projeto educacional que buscam
mudar os hábitos da população."
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da verdadeira democracia."


