
Cerveja tem um graaande lobby 
 
Se a cerveja não tivesse tanto anúncio exibido nos meios de comunicação, você beberia menos? 
Diminuiria o consumo da bebida entre adolescentes? Foi pensando numa resposta positiva que o 
senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), relator da Comissão de Assuntos Sociais, propôs, no 
início do ano, a proibição da propaganda de cerveja das 6h às 22h, como já acontece com os 
destilados.  
 
Depois do feriado de Páscoa, o senador deve se debruçar sobre a proposta e sobre outras 
análogas que existem no Senado, a pedido do Ministério da Saúde. “São 150 projetos de lei que 
buscam a restrição da publicidade e que nos preocupam”, diz Marcos Mesquita, superintendente 
do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Preocupa porque se algum deles for aprovado, 
pode representar o desemprego de um setor onde trabalham 130 mil pessoas.  
 
“Esse é um mercado que investiu R$ 1 bilhão entre mídia, promoção e eventos. Quando tira isso, 
milhões de empregos são cancelados, tanto em agências, meios de comunicação e indústria”, 
atesta Sérgio Amado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Ele cita que 
o mercado publicitário movimenta R$ 15 bilhões por ano e que é responsável por quase 90% da 
receita dos veículos de comunicação. “O impacto de uma restrição a comerciais de cerveja será 
pelo menos o dobro do gerado pela restrição à publicidade de cigarro.” Segundo pesquisa, quatro 
marcas de cerveja estavam entre os 50 maiores anunciantes na TV de janeiro a outubro de 2002. 
A Kaiser investiu R$ 100 milhões e a Ambev, que detém as marcas Antarctica, Brahma e Skol, R$ 
150 milhões. “O impacto sempre vai existir, mas, como aconteceu com o cigarro, o mercado 
acaba se moldando”, assegura Ricardo Ramos, presidente da Associação de Profissionais de 
Propaganda. “É um retrocesso com efeitos danosos para a economia do País.”  
 
Para Mesquita, os efeitos serão sentidos a longo prazo, porque o consumo não será afetado de 
imediato, mas os lançamentos estão fadados ao fracasso de vendas. O setor tenta se articular 
para que essas medidas sejam discutidas. “Há uma idéia de que o consumidor é vítima da 
propaganda. Entendemos o contrário: ela é uma arma para exercer a decisão de consumo.” 
Segundo Mesquita, os mecanismos de controle do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar) e a Lei 9.294/96, que restringe propaganda de bebidas com teor alcoólico 
acima de 13 graus, são suficientes para evitar os abusos. O lobby é grande. O País é o quarto 
maior fabricante de cerveja e o sétimo em consumo, com média de 50 litros por habitante por 
ano. “Creio que o projeto não passa. É espuma”, aposta Ramos. 
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