
Sem apelo sensual, verão deverá ser bem comportado  
 
Indústria de cerveja se adapta às novas regras para a publicidade de bebidas alcóolicas  
 
O verão deste ano será comportadíssimo. Pelos menos no que se refere às campanhas 
publicitárias que eram as mais quentes da temporada, a de cervejas. Ontem, diversas agências de 
publicidade procuraram dissecar as alterações promovidas pelo Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar) no seu código e que restringe apelos sensuais, uso de 
animação e de modelos aparentando menos de 25 anos nas campanhas de bebidas alcoólicas, 
especialmente cervejas, vinhos e drinques prontos (ice). Ou seja, ingredientes com os quais 
agências como a F/Nazca, Almap/BBDO, Bates e, agora, a Fischer com Schin, recorreram para 
aumentar e garantir vendas das principais marcas de cerveja do País como Skol, Brahma, 
Antarctica e Kaiser, se valendo de beldades, como Daniela Cicarelli, e da famosa tartaruga, do 
ousado siri e, por último, do avestruz.  
 
De acordo com um respeitado publicitário, responsável por campanhas memoráveis do setor de 
bebidas, essas restrições vão igualar as campanhas brasileiras às americanas. Naquele país, o uso 
de animação já havia sido vetado em campanhas de cigarros e bebidas desde os anos 80, quando 
a marca de cigarros Camel usou um camelo em animação que fez sucesso com as crianças. "O 
problema é que teremos uma publicidade certamente mais 'clean', embora empresas como a 
AmBev já viessem adotando em campanhas como a de Skol Beat a linguagem do consumo 
responsável", diz o publicitário.  
 
O Conar estuda, ainda, o prazo no qual as campanhas teriam de se integrar às novas normas, 
mas a tendência é de que não ultrapasse 90 dias e, portanto, atingiria as campanhas de verão, 
com exceção daquelas que acabam de ser aprovadas ou estão em processo de produção.  
 
O Conar decidiu também que, para esclarecer dúvidas quanto à necessidade de se aparentar mais 
de 25 anos, será exigido das agências, nesse caso, os contratos com modelos, com as carteiras de 
identidade. Quem tiver menos de 25 anos terá a participação em comerciais vetada. (C.F.)  
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