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Frente ao questionamento em

torno da propaganda de bebi-

das alcoólicas, o mercado pu-

blicitário tem pelo menos um

bom motivo para brindar: o

for talecimento do Conar

(Conselho Nacional de Auto-

Regulamentaçao Publicitária).

Com a revisão e o endureci-

mento das regras referentes aos

produtos da categoria, a enti-

dade conseguiu tomar as ré-

deas da situação e garantir que

a auto-regulamentaçao do se-

tor fosse vista com bons olhos

em Brasília.

Segundo uma fonte do P&M,

o lobby no Congresso foi tão

bem feito que esvaziou os tra-

balhos do Grupo Técnico

Interministerial (GT1) no que

se refere à questão da publici-

dade das cervejas e cia. "Agora,

a expectativa é de que o grupo

ratif ique as medidas já propos-

tas pelo Conar", diz a fonte.

Os representantes do Conar

preferem não se pronunciar

sobre os trabalhos do grupo,

enquanto eles estiverem em

andamento.

Criado pelo governo federal

em maio a fim de discutir no-

vas alternativas para o setor, o

GT1 adiou a apresentação de

seu relatório final. E, segundo

a assessoria do coordenador

do grupo, Pedro Gabriel

Delgado, não tem data marca-

da para apresentá-lo. As pro-

postas do Conar, porém, não

são poucas e entram em vigor

a partir do próximo dia 15

(mídia exter ior) e 31 de de-

zembro (rádio e TV). Incluem

o fim do uso de personagens

animados e a participação em

comerciais e anúncios de pes-

soas que pareçam ou sejam

menores de 25 anos.

"Associadas nossas discorda-

ram de pontos apresentados

pelo Conar, mas nos adaptare-

mos", diz o superintendente

do Sindicerv (Sindicato

Nacional da Indús t r ia da

Cerveja), Marcos Mesquita.

"O mercado se sente muito

bem representado pela entida-

de", complementa.

Advogado da Associação

Brasileira de Agências de Publi-

cidade, Paulo Gomes de Oli-

veira Filho acrescenta que as

normas podem ser mais efica-

zes do que as normas legais, "as

qua is muitas vezes desconhe-

cem as peculiaridades dos seto-

res produtivos".

Nos bastidores, a tomada de

dianteira por parte do Conar é

tida como, senão uma garan-

tia, pelo menos um indicativo

de segurança para quem traba-

lha com esse mercado, que só

no ano passado investiu

R$ 580 milhões em publicida-

de. E leva a crer que o gover-

no pode abandonar a idéia de

proibir a publicidade de cer-

vejas e ices no horário "nú-

cleo", entre 6 e 21 horas.


