
Venda e propaganda de bebidas: mais restrições 

Grupo interministerial quer álcool longe de escolas; controle deve ser maior em mercados. 

Lígia Formenti 

A proposta federal de regulamentação da propaganda e da venda de bebidas alcoólicas deve 
ganhar contornos finais hoje. Dois pontos polêmicos, a restrição da propaganda e a proibição do 
patrocínio de eventos culturais por empresas de bebidas, deverão tomar conta dos debates.  

O grupo interministerial criado em maio para discutir regras para o setor deverá acertar os 
detalhes de uma minuta de projeto de lei, que será submetida ao ministro da Saúde, Humberto 
Costa, e, posteriormente, enviada ao Congresso. Mas, para o coordenador da equipe, o diretor do 
Programa de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Delgado, é praticamente certo 
que se decidirá pela restrição à propaganda durante o dia. "Não sabemos ainda o horário que a 
transmissão será liberada: 21, 22 ou 23 horas. 

Mas certamente deverá ocorrer a proibição."  

 

A idéia já foi criticada por representantes das empresas de cerveja - os principais prejudicados. 
Hoje, fabricantes de bebidas com teor alcoólico mais elevado já sofrem restrição de horário para 
veiculação de propaganda.  

Entre os argumentos dos fabricantes de cerveja está a alteração das regras feitas pelo Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentação de Propaganda (Conar).  

As novas diretrizes poderiam, por si só, resolver o problema, avaliam os empresários (leia nesta 
página).  

O governo pretende ainda proibir o patrocínio de eventos esportivos e culturais. Mas haveria uma 
regra de transição e a restrição só passaria a valer em dois ou três anos, como ocorreu com o 
cigarro. Embora estivesse prevista há tempos, a proibição passou a valer somente este ano. 
"Temos de criar mecanismos severos para evitar o acesso e o incentivo ao consumo entre 
crianças e jovens", defendeu Delgado. "E isso necessariamente passa pela restrição da 



propaganda." Os dados de violência, acidentes de trânsito e dependência no País são uma 
justificativa de peso, avaliou o coordenador.  

Pesquisas - O padrão de uso da bebida é outro alvo do governo. Hoje, a maioria dos dados vem 
de pesquisas com grupos de dependentes. "Temos o jovem, que entra em confusão em festa, que 
bate o carro. Precisamos ter a dimensão exata do problema." A idéia é realizar um estudo em 
todo o País.  

Essas informações podem embasar outra proposta do grupo que, por enquanto, deverá ser 
descartada: o aumento dos impostos sobre bebidas. Além de desagradar a setores do governo, a 
idéia esbarra em um forte argumento: há dúvidas se, com o aumento dos preços, o consumidor 
não seria levado a comprar bebidas de pior qualidade e maior concentração alcoólica.  

O grupo vai propor ainda o aumento de regras para a venda, incluindo um controle dos 
supermercados nos locais específicos para bebidas. Na avaliação do coordenador, a medida 
poderia ser útil para impedir menores de idade de adquirirem o produto. Há também a sugestão 
de proibir a venda em locais até 300 metros distantes de escolas e hospitais e dentro de 
faculdades. Para aumentar a fiscalização, será proposto que funcionários da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária passem a ter essa atribuição.  
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'Alguns colegas já chegam bêbados à aula'  
ROSA BASTOS  

Jovens que costumam beber duvidam da eficácia da restrição para menores de 18 anos  

 Perto do Colégio Fernão Dias, em Osasco, onde Maeve Ferreira Vasconcelos, de recém-
completados 18 anos, cursa o colegial, há vários barzinhos. "Às vezes, alguns colegas já chegam 
bêbados na aula", conta. Ela também gosta de beber, mas na balada. "Aí, tomo bastante. Não 
acho legal ir assim para a escola. Você não aproveita, fica disperso, o rendimento cai."  

Luciana Selvaggio, da mesma idade, não acha que a solução é proibir o uso de bebidas para 
menores. "Eles pedem a qualquer um que esteja passando para comprar. Eu mesma comprei", 
diz. "E eu já pedi", revela Diego César Alves Monteiro, de 17, que bebe desde os 15. "Comecei 
com bebida forte. Eu gostava de tomar porre, encher a cara. A primeira vez que chapei foi com 
pinga."  

Segundo eles, a maioria dos jovens na faixa dos 13 aos 16 bebe "para ficar doidão, bem louco". 
"Eles misturam refri com pinga e vodca barata, tomam qualquer coisa", conta Luciana. "Eu já fiz 
isso!", lembra Monteiro. E conta que, sexta-feira à noite, colegas seus do colegial da Faap matam 
aula para "encher a lata". Hoje, regenerado, ele toma cerveja só de vez em quando, "para 
relaxar, pensar na vida". Luciana acha besteira "beber só para ficar bêbado". "Mais tarde, vão ver 
que isso não tem graça."  

Para ela, muitos colegas bebem porque são tímidos, têm vergonha de se aproximar das garotas.  

'Raciocínio' - Ontem, não era sexta-feira nem nada e estava até um pouco frio. Mesmo assim, 
quatro estudantes de Física da Universidade de São Paulo (USP) tomavam cervejas em um bar da 
Rua Maria Antônia. Entornando copos sem parar, Nelson de Oliveira, de 25 anos, o mais animado, 
levou na gozação a nova política do governo sobre bebidas alcoólicas. "Se ficarem bem na frente 
vai ser bom porque a gente nem precisa passar pelo arroz, pelo óleo. Pega e sai, sem perda de 
tempo", comentou, sobre a venda em locais separados, nos supermercados.  



Estavam ali porque na cantina da faculdade só servem bebidas depois das 17 horas. Curioso é que 
Oliveira e os colegas estudavam enquanto bebiam. "Beber estimula o raciocínio, facilita o contato 
humano, expande as idéias, aumenta a fluência."  
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Empresas apostam em publicidade para incentivar consumo responsável  
Carlos Franco  

A indústria de bebidas já tinha começado a adequar suas campanhas publicitárias às regras mais 
rigorosas para o setor, em discussão no Congresso. Em março, a AmBev, líder do segmento de 
cervejas com as marcas Skol, Brahma, Antarctica e Bohemia, lançou várias campanhas sobre 
consumo responsável.  

A primeira a ir ao ar, criada pela agência F/Nazca, mostra um casal numa discoteca. O rapaz bebe 
cerveja. Ao sair com a namorada, que só tomou refrigerante, ele entrega as chaves do carro a 
ela. Para encerrar, a frase: "Beber redondo é beber com responsabilidade." Líder de mercado, 
com 33% das vendas, a Skol continua veiculando campanha similar. Nela, um rapaz negro 
mostra, por meio de gestos, que está bebendo.  

Depois, faz o sinal para um táxi. A principal crítica dos que querem uma legislação mais rigorosa 
para a publicidade de bebidas está nos acidentes automobilísticos. Com as mudanças, a indústria 
imagina estar alertando seus consumidores para o problema.  

O Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), temendo que medidas mais drásticas 
possam tirar seu poder de vetar ou de suspender campanhas, criou regras duras para o setor. 
São respostas ao que se discute no Congresso e no governo federal, como a proibição de modelos 
com menos de 25 anos e do uso de animação ou recursos lúdicos na propaganda.  

O primeiro personagem a ser aposentado foi a tartaruga da Brahma. O mascote do 
pentacampeonato mundial de futebol conquistado pelo Brasil acabou sendo deixado de lado pela 
AmBev. O mercado de bebidas alcoólicas movimenta por ano R$ 21 bilhões no País. Desse total, 
R$ 8 bilhões saem da cerveja, líder disparada do segmento.  

Ao todo, os brasileiros bebem 8,5 bilhões de litros de cerveja por ano. Mas o consumo por pessoa, 
de 48 litros por ano, está abaixo dos 97 litros bebidos no Reino Unido e dos 123 litros tomados 
pelos alemães.  
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