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CERVEJAS EM DEBATE Paula Ganem

A novela em torno da legisla-

ção da publicidade de cervejas

ganhou novo capítulo na últi-

ma terça-feira (13). O ministro

da Saúde, Humberto Costa,

propôs alterações no texto da

medida provisória 118, entre

"elas, a inclusão de artigo que

só permitiria publicidade de

qualquer tipo de bebida alcoó-

lica, nos meios TV e rádio, en-

tre 22h e 6h.

Atualmente, bebidas com até

13 graus de teor alcoólico (cer-

vejas, vinhos e a linha de ices)

são liberadas, desde que não

sejam endereçadas ao público

menor de 18 anos. Acima des-

sa graduação, a lei determina

veiculação entre 21h e 6h.

"Embora já tenhamos tido al-

guns avanços, é preciso inten-

sificar o debate sobre a propa-

ganda de álcool, que no Brasil

ainda é pouco restritiva", justi-

ficou o ministro.

Em resposta à proposta de

Costa, o Sindicato Nacional da

Indústria de Cerveja

(Sindicerv) divulgou nota es-

clarecendo sua posição.

Segundo o comunicado, "o sis-

tema legal em vigor - composto

pela Lei 9.294/96 e pelas nor-

mas voluntárias do Conar

(Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária),

está em perfeita sintonia com a

realidade de diversos países,

nos quais há o entendimento de

que não é justo tratar da mesma

forma bebidas com baixo e com

Com restrição, campanhas da Antarctica e da Skol podem ficar fora do horário nobre

alto teor alcoólico".

Ainda segundo a nota, a ques-

tão do abuso do álcool é com-

plexa e "culpar a propaganda

seria um desvio de foco, além

de uma forma simplista e inefi-

caz de lidar com o assunto".

O superintendente do sindica-

to, Marcos Mesquita, critica a

maneira como a questão está

sendo debatida. "Um assunto

que afeta hábitos de consumo

de grande parte da sociedade

deveria ser abordado de forma

ampla. O que seria possível se

estivéssemos debatendo um

projeto de lei. O prazo de vota-

ção de uma medida provisória é

muito curto para que seja feito

da melhor maneira", diz.

Anualmente, são consumidos

8,4 bilhões de litros de cerveja

no Brasil. E alterar a legislação

sobre a comunicação desse pro-

duto é tocar no nervo exposto

de uma indústria de outros

grandes números.

Só no ano passado, esse merca-

do investiu R$ 580 milhões em

publicidade e faturou R$ 14,5

bilhões, crescimento de 16% a

mais que em 2001.

Para o presidente da Lew,Lara

(agência que por sete anos

atendeu a Schincariol), o exe-

cutivo Luiz Lara, novas restri-

ções sobre a publicidade de

cervejas podem afetar um mer-

cado que já sofre com a econo-

mia e prejudicar fortemente

também os veículos de comu-

nicação. "É a verba publicitá-

ria que garante que eles te-

nham rentabilidade para inves-

tir em programação", explica.

Lara acredita também que a

publicidade da bebida é res-

ponsável no cumprimento das

recomendações do Conar, in-

clusive ao trazer a advertência

"aprecie com moderação".

Toda essa discussão, no entan-

to, por enquanto é baseada

apenas na hipótese de modifi-

cações da legislação: ainda não

existe previsão de se a proposta

de Humberto Costa será ou

não aceita.

Fumo - A proposta de aumen-

tar as restrições em torno da

publicidade de bebidas foi fei-

ta pelo ministro da Saúde ao

relator da medida provisória

118, deputado Miguel de

Souza (PL-RO). A MP foi edi-

tada poucos antes do GP Brasil

de Fórmula l, para revogar um

efeito da Lei Federal 10.167.

Em 1999, o brasileiro gastou

R$ 8,3 bilhões com a compra

do produto. No ano passado,

foram R$ 8,6 bilhões e a ex-

pectativa para 2003. Os núme-

ros correspondem a 145 bi-

lhões de cigarros por ano.

Conforme o vice-presidente da

Souza Cruz, Milton Cabral, as

restrições sobre a publicidade

acabaram contribuindo para o

crescimento do mercado ilegal,

que hoje representa 1/3 do

mercado total de cigarros no

país. "Perdemos em capacidade

de comunicação e, por conse-

qüência, não temos como cha-

mar a atenção do consumidor

sobre produtos ilegais".


