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Esqueçam os seios fartos, os pernões à mostra, a micro roupa e os corpos em formato de garrafa. 
Nenhuma mulher poderá 'merecer uma cerveja' ou exagerar no uso de decotes na TV enquanto 
você aguarda o programa voltar ao ar. Isso se o projeto de lei da deputada federal Iara Bernardi 
(PT-SP) for aprovado.  
 
Nem mesmo cartazes com algum apelo sexual ou pornográfico poderão circular.  
 
Segundo o projeto, estão proibidas mensagens publicitárias que usem imagens sexuais ou 
pornográficas como atrativos nos meios de comunicação - TV, revistas, cartazes e outros. Quem 
cair em tentação estará sujeito a multa de R$ 10 mil a R$ 100 mil. A discussão no Congresso 
ainda não começou, pois o projeto ainda será distribuído às comissões, mas certamente será uma 
saia justa para parlamentares homens, que terão de colocar em discussão um dos prazeres que 
eles também desfrutam.  
 
"Existe exagero na publicidade, que usa e abusa do corpo feminino para vender produtos", 
justifica Iara, que ataca principalmente os comerciais de cerveja. "Não dá para imaginar um 
comercial de lingerie sem mostrar o corpo de uma mulher. Assim, vamos ter de usar mulheres 
gordas e feias e isso não vai vender", diz, com bom humor, Ricardo Ramos, presidente da 
Associação de Profissionais de Propaganda (APP).  
 
Para Sérgio Amado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, há um 
'defeito de origem' no projeto. "É igual tirar o King Kong do filme. Vou colocar um homem num 
comercial de lingerie?", questiona.  
 
A deputada explica que nem todos os pecados estão proibidos. Mulher de biquíni no comercial da 
Havaianas, por exemplo, pode. "Não vou achar que numa propaganda de lingerie não vá aparecer 
o corpo da mulher. Estou falando de coisas de mau gosto, abuso."  
 
"Como vamos tirar a sensualidade da mulher, uma das coisas mais bonitas da publicidade?", 
pergunta Amado. E Iara rebate: "Está faltando imaginação e bom gosto aos publicitários." Mas ele 
se defende."Tem alternativas, sem dúvida. A propaganda vai acabar inventando", diz. "Mas o 
grande prejuízo é estético. Pessoas normais gostam de ver gente bonita."  
 
Publicitários alegam que o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) já 
coíbe os abusos. "Não vi exagero em comerciais de cerveja. Se houver, funciona como 
antipropaganda do produto, porque daí vale a censura de compra do consumidor", diz Ramos. 
Além disso, ele cita o controle feito pelos clientes, publicitários e meios de comunicação. Iara não 
confia. "Como se não houvesse uma rede de interesse imensa envolvida, especialmente em 
produtos para a mulher." 
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