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Nada de apelo ao erotismo feminino, tartarugas ou bichinhos animados em horário 
nobre nem recomendações ao consumo. O Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar) divulgou as novas normas éticas com critérios mais rígidos para a 
publicidade de bebidas alcoólicas. 
 
Com as novas regras, o Conar se antecipa às diretrizes que estão sendo elaboradas 
pelo grupo técnico do governo federal para controle de bebidas alcoólicas. O código de 
ética do Conar é de 1978, mas já sofreu algumas revisões. A última mudança 
relacionada ao setor de bebidas alcoólicas completou dois anos.  
 
"Estima-se que o problema do alcoolismo atinja 10% dos brasileiros, que devem 
receber a atenção do governo, mas os 90% restantes devem ser alvos de atenção do 
mercado de publicidade", afirmou o presidente do Conar, Gilberto Leifert.  
O novo texto, que entra em vigor em 90 dias, o que ocorrerá na segunda quinzena de 
dezembro, cria regras para a publicidade das bebidas alcoólicas de forma geral e 
diretrizes específicas para os comerciais de cerveja, vinho, ices e coolers.  
 
Os anúncios, veiculados das 6h até às 21h30, deverão evitar a exploração do erotismo, 
os atores ou atrizes devem ter ou parecer maiores de 25 anos - a idade limite anterior 
era 18 anos - e não poderão apresentar qualquer imagem em que se mostre a 
ingestão da bebida. As peças publicitárias só poderão apresentar o produto, a marca e 
o slogan. As mídias externas, como outdoor, também deverão respeitar essa regra.  
 
Além disso, o Conar deixa claro que os comerciais não devem utilizar linguagem e 
recursos gráficos e audiovisuais ligados às crianças, como "animais 'humanizados', 
bonecos ou animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção de menores." 
Nos últimos tempos, alguns fabricantes de bebidas alcoólicas têm promovido 
campanhas recomendando o consumo responsável. É o caso da AmBev, a maior 
fabricante de cerveja do país. Seus executivos temem que a proibição de comerciais, 
por exemplo, possa, a lo ngo prazo, trazer prejuízo à companhia, por conta da falta de 
fidelização à marca.  
 
As empresas de mídia têm se manifestado contrários a qualquer proibição dos 
comerciais de bebidas alcoólicas, como o que ocorreu aos cigarros. Há 20 dias, a 
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) manifestou seu 
interesse ao governo. "Vemos a auto-regulamentação como o melhor mecanismo para 
o controle de eventuais excessos", escreveu o presidente da Abert, Paulo Machado de 
Carvalho Neto, defendendo o Conar como órgão para regular o mercado.  
 
De acordo com o levantamento do Ibope Monitor, as empresas de bebidas, o que inclui 
tanto as alcoólicas como as não-alcoólicas, investiram R$ 312 milhões em publicidade 
no primeiro semestre do ano, dos quais R$ 242 milhões foram destinado às emissoras 
de televisão. 
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