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Restrições à publicidade de bebidas alcoólicas serão discutidas a partir de hoje no Brasil  
 
Muda-se o nome e o rótulo, mas as campanhas de bebidas alcoólicas parecem exatamente as 
mesmas em qualquer lugar do mundo. A cerveja Guiness, da poderosa Diageo, vende uma 
sensação de "refrescância", assim como a Skol, em campanha da F/Nazca - que faz delirar com 
Skol Beats os astronautas porque desce rodopiando -, é uma pausa que refresca, assim como o 
foi a Coca-Cola nos anos 50. Uma piada, daquele humor meio sem graça dos americanos, cai bem 
com uma Budweiser. E Smirnoff, a vodca da Diageo, pode romper barreiras e fazer com que quem 
beba seja tudo o que sempre quis mesmo em ambientes sóbrios como a Ópera de Paris.  
 
E se cervejas precisam de mulheres bonitas, ou melhor, lindas, os destilados em todo o mundo 
buscam passar a sensação de poder, ser e ter. Nada que o brasileiro não conheça ou não tenho 
visto em campanhas publicitárias de Campari ou Martini. Só que, nesta categoria que jorra bilhões 
ao ano para os meios de comunicação, a inovação e o fator surpresas parecem ser uma peça de 
resistência. Tem a cara e o glamour do Festival de Cannes.  
 
Nem precisaria o Palais des Festivals de Cannes ter como cenário uma cristalina Côte D'Azur. As 
bebidas com suas variações de cores embriagaram não apenas os jurados, mas a platéia que 
lotou na manhã de ontem o famoso salão Debussy do Palais.  
 
Nem sequer a informação de que hoje tomarão posse os integrantes da comissão interministerial 
que vai propor medidas para redução do consumo de bebidas alcoólicas e a regulamentação da 
propaganda do setor no Brasil tiraram o brilho da festa. O vice-presidente de Criação da Salles 
D'Arcy, Tião Bernardi, não escondia a satisfação com os comerciais. "A qualidade é o que mais 
impressiona nesta categoria."  
 
Para um publicitário respeitado no País, que optou pelo anonimato para evitar polêmica e 
confronto com o governo Lula, medidas restritivas à propaganda de bebidas não têm o menor 
efeito, só prejudicam as empresas e os veículos de comunicação. Cita como exemplo o caso da 
Souza Cruz, que, sem propaganda, tem registrado aumento de vendas, particularmente das 
marcas Hollywood e Carlton.  
 
A comissão, criada no dia 29 de maio, por meio de decreto do presidente da República, terá 90 
dias a partir de hoje para propor novas regras para a propaganda de bebidas alcoólicas no rádio, 
televisão, jornais e outros meios de comunicação. Os fabricantes de bebidas, representantes dos 
veículos de comunicação e agências de propaganda serão chamados para participar das reuniões. 
Mas nem fabricantes nem agências de publicidade acreditam em restrições duras, no máximo 
acham que haverá limitação de horário, e, quanto aos impressos, são opção do consumidor, 
portanto consciente daquilo que está sendo veiculado na forma de publicidade.  
 
Tudo parece simples no caso das restrições, mas a indústria de bebidas, como mostra o Festival 
de Cannes, está intimamente ligada à vida das pessoas, afinal é impossível ver festa sem bebida, 
nem eventos cristãos como o Natal e menos ainda datas como carnaval e Réveillon. 
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