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A liberdade de expressão, no seu sentido mais amplo, é um dos poucos consensos 
absolutos do País: todo mundo é a favor.

Esta publicação é uma prova disso. Do empresário de comunicação ao político com-
bativo, passando por juristas e publicitários ilustres, além de executivos da área, o 
mantra é um só: no Brasil, a liberdade de expressão é inviolável.

Apesar de más línguas insistirem que não é bem assim, que o governo estaria pronto a 
“relativizar” essa liberdade, declarações do ex-presidente Lula, por exemplo, como a 
que deu no Congresso da Associação Nacional de Jornais, ANJ, em 2006, foram sem-
pre taxativas. A favor, é claro. Naquela ocasião, ele afirmou: “Sou comprometido com 
a liberdade em todas as suas dimensões essenciais. Com a liberdade de expressão, 
em seu sentido mais amplo, seu sentido cultural, por assim dizer. E, em particular, com 
a liberdade de imprensa, essa ferramenta que ajudou a criar, manter e aperfeiçoar a 
democracia moderna em que vivemos...”

Duvidar, quem há de?

A presidente Dilma também já afastou, logo no começo do seu governo, qualquer 
possibilidade de pedir ao Congresso que restrinja a liberdade de expressão. Assim, e 
até porque a Constituição do País garante que nosso pensamento é livre, não deveria 
haver grandes preocupações nessa área.

A liberdade, no entanto, para ser legítima, implica em responsabilidade. E o mecanis-
mo da autorregulamentação, operado pelo Conselho Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária – Conar, há mais de trinta anos, é um atestado de que na publicidade 
o bom senso e a ética prevalecem.

A autorregulamentação, aliás, poderia  ser adotada por outros setores da sociedade, 
ligados ou não à comunicação e à cultura. Como diz nosso amplo e diferenciado 
leque de articulistas, é uma receita de sucesso, que os leitores estão convidados a 
conferir.

GILBERTO C. LEIFERT
Presidente do Conar

Uma receita de sucesso





Sumário

Washington Olivetto  

Saulo Ramos

Roberto Civita 

Luciano Coutinho

João Roberto Marinho

Luiz Lara

Alex Periscinoto

José Antonio Dias Toffoli

Antonio Manuel Teixeira Mendes

Aloizio Mercadante

Antonio Athayde

Marcello Serpa 

7
15
25
29
35
51
57
63
71
77
85
91





7

Publicidade 
também é cultura

Washington Olivetto
Chairman e CCO da WMcCann
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No já longínquo ano de 1987, tive a oportunidade de participar da criação do co-

mercial “Valisère — primeiro sutiã”, protagonizado pela atriz pré-adolescente Patrícia 

Lucchesi, que, na época, tinha 11 anos de idade. O comercial, de um minuto e meio 

de duração, secundagem até então não utilizada em comerciais de televisão, estreou 

num espaço exclusivo do programa “Fantástico”, da Rede Globo de Televisão, graças 

à interferência de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (o Boni), então diretor-geral da 

emissora, que se encantou com a ideia do filme e liberou a existência de um break 

único para a sua primeira veiculação.

Depois dessa primeira aparição, o filme se transformou 

em verdadeira comoção nacional. Criado para seduzir 

as mulheres, o comercial conseguiu encantar tam-

bém os homens e muito rapidamente caiu na 

boca do povo. Virou tema de conversas em 

todos os núcleos sociais, começou a ser 

citado, repetido e parodiado nos mais di-

versos veículos de comunicação, vendeu 

a linha completa de produtos da Valisè-

re, rejuvenesceu a marca, ganhou todos 

os prêmios da propaganda brasileira e 

mundial daquele ano e foi até mesmo 

considerado por umas duas ou três 

“Senhoras de Santana” como peça 

perniciosa para a moral e os bons 

costumes da época.

Publicidade também é cultura

creo
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O Conar, já existente naquele tempo, foi acionado por essas senhoras que conside-

ravam uma adolescente num comercial de lingerie uma verdadeira indecência, mas 

julgou essas acusações improcedentes.  

Assim, o comercial continuou no ar com enorme sucesso, e eu, graças a Deus, não 

me transformei numa espécie de Humbert Humbert (personagem do livro “Lolita”, de 

Vladimir Nabokov) da propaganda.

No já quase longínquo 2008, a história da criação e produção desse filme foi con-

tada por mim no livro “O Primeiro a Gente Nunca Esquece”, publicado pela 

Editora Planeta.

Nele, além dos bastidores da criação do comercial, e de um posfácio escrito pelo 

Boni, estão presentes dezenas de textos  dos mais diferentes autores, como João 

Ubaldo Ribeiro, Arnaldo Jabor, Marcos Sá Corrêa, Tostão, Tutty Vasquez, Contardo 

Calligaris e Zuenir Ventura, que se utilizaram da formulação “o primeiro a gente nun-

ca esquece”, consagrada por aquele comercial, para falar de romance, sexo, jornalis-

mo, esporte, humor, economia e muitos outros assuntos.

Trata-se, portanto, de um daqueles raros e adoráveis momentos em que a propagan-

da conseguiu, além de cumprir as suas obrigações de vender produtos e construir 

marcas, atingir uma ambição mais nobre: entrar para a cultura popular do país. Fato 

que certamente não teria acontecido se o Conar tivesse acatado as reclamações das 

“Senhoras de Santana”.

Mas voltemos àquele quase já superado ano de 2008. Minha agência de publicidade, 

a W/Brasil, teve o privilégio de criar a campanha do TSE para que os brasileiros vo-

tassem com consciência nas últimas eleições.

Aceitamos a incumbência impondo duas condições: criar a campanha de graça, já 

que trabalhávamos de forma remunerada única e exclusivamente para a iniciativa 

privada; e ter liberdade de criação, fator fundamental para que pudéssemos produzir 

um trabalho de qualidade.

Assim, foram criados e produzidos (com a colaboração das produtoras Ouro 21 e 

Zeppelin) alguns comerciais que obtiveram enorme repercussão. Batendo sempre 
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na mesma tecla “quatro anos é muito tempo”, os filmes trabalharam com algumas 

metáforas audiovisuais como, por exemplo, um homem que há quatro anos tem uma 

abelha no ouvido, um outro que há quatro anos começa a sapatear em qualquer situ-

ação mais tensa, outro ainda que chora quando ouve a canção “Pour Élise” emitida 

por seu telefone celular e uma moça que começa a andar em círculos toda vez que 

se sente nervosa.

Os filmes viraram assunto em todos os lugares, provocando comentários e charges 

na imprensa em geral e paródias televisivas, como a que aconteceu em determinado 

programa “Casseta e Planeta”. Ou seja, entraram para a cultura popular.

Vistos diariamente por milhões de pessoas, foram um enorme sucesso de crítica e 

de público e despertaram, particularmente nos jovens (tidos como alienados e desin-

teressados pelo tema), um enorme interesse. Consequentemente, esses comerciais 

ajudaram na conscientização da importância do gesto de votar. Mas, obviamente — e 

por melhores que sejam —, esses filmes não foram uma unanimidade. Entre os mi-

lhões de espectadores expostos cotidianamente àquelas mensagens, detectamos al-

gumas reclamações. Uma senhora portadora de tinnitus, mal popularmente chamado 

de “zumbido nos ouvidos”, não se conformou com o filme da abelha e reclamou. Dois 

porto-alegrenses, membros do governo gaúcho, acharam que a cena da moça andan-

do em círculos, filmada na frente do Palácio da Prefeitura de Porto Alegre, poderia ter 

duplo sentido e, indiretamente, falar mal do então governo da cidade. E o filho de um 

candidato a prefeito de uma cidade do interior de Minas Gerais gostaria que o filme 

em que o personagem “Lúcio” se emociona com a música do celular fosse tirado do 

ar, porque o pai dele chamava-se Lúcio, era candidato a prefeito e, segundo ele, pode-

ria, por causa do filme, se transformar em piada na cidade e, assim, ser prejudicado 

na sua ambição eleitoral.

Pois bem: o Conar  foi acionado mas teve o bom senso de perceber que essas recla-

mações não significavam amostragem expressiva e deliberou pela alteração de uma 

única cena de um comercial, liberando todos os outros.

Essa é a missão do Conar. Criado em 1978 como ferramenta de autorregulamenta-

ção para impedir que o governo ditatorial da época instalasse uma censura à propa-

ganda, esse órgão, ao longo dos anos, vem cumprindo o seu papel com dedicação e 

bom senso. Obviamente sem ser infalível e vez por outra errando — particularmente 

quando exposto ao julgamento de questões morais, que são difíceis de analisar no 
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universo particular e praticamente impossíveis de gerar consenso quando analisadas 

em público.

Numa sociedade em que a tese do Andy Warhol de que, no futuro, todos seriam fa-

mosos por 15 minutos foi substituída por “nos anos 2000, todos serão vulgares por 

algumas horas”, num quadro social em que celebridades e “cerebridades” se confun-

dem, a missão do Conar se torna, de um lado, cada vez mais difícil e, de outro, cada 

vez mais necessária.

Entre a chatice do politicamente correto (normalmente certinho, mas coercitivo e 

sem graça) e os exageros do politicamente incorreto (muitas vezes engraçado, mas  

preconceituoso e grosseiro), existe algo que eu chamo de “politicamente saudável”, 

em que o senso de humor e a irreverência são mantidos com alegria, educação e bom 

gosto.

Preservar esse tipo de atitude é função do Conar — guardião da liberdade de expres-

são comercial —, fundamental para a democracia e o desenvolvimento econômico 

do Brasil. Na verdade, não só econômico, mas também cultural. Já que, como eu 

sempre digo, a publicidade, além de cumprir as suas funções de vender produtos e 

construir marcas, pode também atingir a função mais nobre de entrar para a cultura 

popular do país (como aconteceu no passado com “Valisère” e no quase presente 

com “TSE”), por que não preservar as condições para que, no futuro, isso aconteça 

muitas outras vezes?
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Jurista, escritor, ex-ministro da Justiça

Saulo Ramos

Liberdade de
informação e propaganda

creo
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A Constituição de 1988 já completou 22 anos e ainda não se firmou consenso sobre 

os direitos e liberdades por ela assegurados. A própria discussão sobre a maior ou 

menor extensão da liberdade é um contrassenso. A liberdade existe ou não existe. 

Ninguém pode ser livre um pouco só ou livre sob determinadas condições impostas 

pela lei infraconstitucional. Para não ser inconstitucional, a lei respeita o princípio 

consagrado pela Constituição, não o restringe, nem o submete a formas de exercê-lo, 

salvo se autorizada pelo próprio direito constitucional.

Tem havido conflito de interpretações dos comandos da lei maior, sobretudo em ma-

téria de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação em 

confronto com a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

das pessoas. Partindo da interpretação gramatical de que a Constituição considera 

invioláveis estes direitos individuais, tanto o legislador, como a magistratura, tem ad-

mitido censurar aqueles direitos, também individuais, mas de interesses coletivos. 

A matéria torna-se mais apaixonante quando, deixando essas garantias fundamen-

tais, elencadas no art. 5º, da lei maior, vamos para o art. 220, onde estão reguladas 

as liberdades da comunicação chamada social e se declara que “a manifestação de 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Nesse mesmo artigo 220, há o § 1º, dizendo que nenhuma lei conterá dispositivo que 

possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 

veículo de comunicação, “observado o disposto no art. 5º, IV,V,X, XIII  e XIV”.

Liberdade de 
informação e propaganda
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Note-se, de início, que tanto no artigo, como no parágrafo, o “observado” redigido 

pelo constituinte remete à Constituição e não à lei. Quando se refere à lei é para 

proibi-la de conter embaraço à plena liberdade de informação. O constituinte foi mais 

além: fez questão de enfatizar: “informação sob qualquer forma” no artigo e redigir 

“informação jornalística” no § 1º.

Com calma, vamos separando os comandos constitucionais. A informação sob qual-

quer forma abrange todos os tipos e espécies, processos ou veículos. Logo, abrange 

também a publicidade. Quando o constituinte quis diferenciar a comunicação infor-

mativa restrita à notícia escreveu “informação jornalística”, conforme está no pará-

grafo primeiro da norma acima citada, submetendo-a às observações contidas nos 

incisos do art. 5º,  que menciona.

Tanto é assim, que o § 4º (parágrafo é o desdobramento da matéria tratada no artigo) 

expressamente admite a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agro-

tóxicos, medicamentos e terapias, sujeita  às restrições legais “nos termos do inciso 

II do parágrafo anterior” e decreta expressamente sua permissão sob a condição de 

conter, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do uso 

daqueles produtos. 

O inciso II do parágrafo anterior permite à lei federal estabelecer meios que garantam 

à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programa-

ções de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221 (finalidades artísticas, 

educativas, informativas, culturais) e o texto continua com um expressivo “bem como 

propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao 

meio ambiente”.

A primeira conclusão que se tira da leitura da Constituição, art. 220, é incontroversa: 

“a informação, sob qualquer forma” inclui a propaganda, tanto pela distinção que 

o próprio texto constitucional faz, no § 1º, onde regula a “informação jornalística”, 

como, nos incisos e parágrafos seguintes que tratam especificamente de propaganda 

dos produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. 

A segunda conclusão é que essa propaganda foi permitida pelo constituinte equi-

parando-a a programas e programações de rádio e televisão que contrariem o art. 

221, isto é, ficam sujeitas a advertência para as pessoas e famílias se defenderem, ou 
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desligando o receptor, ou sintonizando outra emissora, ou tirando as crianças da sala, 

podendo a lei federal estabelecer horários especiais para a transmissão daqueles pro-

gramas e programações “bem como para a propaganda de produtos que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente”. 

A leitura atenta que se faz do art. 220, de seu § 3º, inciso II e seu § 4º, obrigatoria-

mente conduz o intérprete a admitir que o constituinte não quis, e nem podia, proibir 

a publicidade daqueles produtos, sujeitando-a apenas a duas “restrições legais”: a 

advertência e o horário de transmissão em rádio e televisão. Proibir não podia.

Não podia? 

A Constituição de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito adotando o capita-

lismo na ordem econômica e financeira sob os princípios da economia de mercado. 

Consagrou o trabalho humano e a livre iniciativa, assegurando a todos “o livre exercí-

cio de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei” ( art. 170 e parágrafo único), em coerência 

com o princípio fundamental da República Federativa do Brasil consagrado nos valo-

res sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, inciso IV).

A partir do momento em que o Estado permite uma ativi-

dade econômica e sobre ela cobra impostos, obrigando-a 

a respeitar as relações trabalhistas de emprego, a pagar as 

contribuições previdenciárias e outros tributos, submeten-

do seus produtos a controle de qualidade e permitindo sua 

comercialização, nasce a presunção juris et de jure de que 

a atividade é lícita e ela adquire o direito à tutela consti-

tucional completa, que inclui o direito à comunicação e 

à informação.

Não passaria pela cabeça de ninguém a possibilidade 

de o Estado permitir a produção e a comercialização 

de cocaína, mesmo se revogado fosse o Código Pe-

nal. Por quê? Porque a Constituição, no art. 5º, inciso 

XLIII, manda considerar como crime inafiançável, 

insuscetível de graça e anistia, “a prática de tortura, 

o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos”.

creo
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Os que desejam descriminalizar a maconha teriam que conseguir a alteração daquele 

inciso constitucional. Mas não se animem. Trata-se de cláusula pétrea.

Voltemos, porém, aos produtos pela própria Constituição considerados como lícitos, 
tais como o tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos, que não têm proibida a produ-
ção, nem a comercialização. Cobram-se tributos em todas as fases de suas industria-

lizações e comercializações.

Nessas condições de livre atividade econômica, tutelada pelo direito fundamental, 
a lei ordinária não pode proibir-lhes a publicidade. As restrições, para as respectivas 
propagandas, limitam-se às advertências e aos horários de suas divulgações quando 
se tratam de rádios e televisões, porque assim está escrito no art. 220, da Constitui-
ção, que as permite. Para jornais, revistas, mídia impressa, não há qualquer tipo de 

restrição.

Não se pode esquecer que, além do disposto nesse artigo sobre a comunicação so-
cial, há um comando geral, de alcance muito mais profundo, porque incluído nas ga-
rantias e direitos fundamentais, consagrado no inciso IX, do art. 5º, não mencionado 
pelo § 1º, do art. 220. Diz o comando:

“É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, indepen-

dentemente de censura ou licença.”

A comunicação aí referida é todo o gênero, incluída a que se convencionou chamar-
-se de comunicação social porque, em capítulo específico (Capítulo V) tratam-se das 
empresas que a veiculam, isto é, empresas jornalísticas e de radiodifusão, consequen-

temente incluídas no Título VIII, da Constituição, que cuida da Ordem Social.

Tanto a comunicação referida na Ordem Social, como a comunicação tutelada entre 

os direitos e garantias individuais, estão protegidas pela liberdade de expressão, que 

inclui a propaganda. É liberdade de informação, direito de todos, até do empresário 

para informar sobre seus produtos, tal qual o jornalista informa as notícias de inte-

resse da sociedade, como do público em ser informado e poder exercer sua liberda-

de de escolha, e ter informações oriundas de uma pluralidade de fontes. Notícias e 

publicidade, ambas espécies de informação, tem o mesmo tratamento da garantia 

constitucional que assegura a “informação de qualquer espécie”. Para o sociólogo, 

para o lusófilo extremista, podem haver diferenças, mas para o direito constitucional, 

tal como redigido na Constituição de 1988 do Brasil, informação inclui propaganda e 
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a publicidade está, inegavelmente, tutelada pelo direito de expressão.

O próprio constituinte usou a expressão “produtos nocivos à saúde”. Por que então 

não proibiu sua fabricação? Não se trata de argumento ad terrorem neste debate. A 

realidade é por demais evidente sob o ponto de vista estritamente técnico: o consti-

tuinte considerou aqueles produtos como integrantes do livre exercício da atividade 

econômica instituída pela nova ordem de liberdades públicas no Título VII, Capítulo 

I, da magna carta promulgada em 1988. 

Claro que pensou, em consequência, nos tributos que renderiam ao Estado. Não po-

deria, pois, e em razão das demais liberdades também consagradas por ele, a liber-

dade de expressão e informação, sob o princípio da igualdade de todos perante a lei, 

proibir a propaganda de produtos considerados lícitos, ainda que prejudiciais à saúde, 

pela permissão de sua industrialização e comercialização sob generosas cargas tribu-

tárias.

Haveria uma incoerência jurídica entre a permissão da atividade econômica e a proi-

bição de sua divulgação, pois a publicidade assegura o consumo e este sustenta a 

indústria e o comércio, a geração de empregos, os recolhimentos de impostos. Esse 

conjunto completa o funcionamento do sistema que a Constituição adotou como 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso IV). Não vejo 

como justificar a continuidade do empreendimento industrial e econômico seguido 

de proibição de publicidade dos seus produtos. Seria para proteger o povo? Cairíamos 

no terreno lamentável da hipocrisia. Fabrica-se, vende-se, mas não se faz propaganda.

A esta altura cabe salientar que o Brasil tem no uso do óleo diesel, em combustão nos 

motores de caminhão e carro, o mais grave agressor da saúde e do meio ambiente 

pelo altíssimo teor do enxofre, responsável por doenças respiratórias e cardíacas, que 

causam milhares de mortes. Na Europa, em defesa da saúde pública, o diesel é permi-

tido sob o rígido limite de 10 a 50 ppm (partes por milhão). Até 2009 todos os países 

tiveram de enxofre o máximo de 10 ppm. No Brasil a situação é catastrófica: permite-

-se a comercialização do diesel com 500 ppm em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e mais 200 cidades “privilegiadas” pela Agência Nacional do Petróleo. Nas 

demais cidades, permite-se a comercialização do diesel com até 2.000 ppm. Jamais 

vi alguém protestar contra a propaganda da Petrobrás, que fabrica esse diesel, ou das 

montadoras que industrializam os carros a diesel. Nem sequer advertência contra os 

males causados pelo enxofre para a saúde e para o meio ambiente.
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Quanto aos demais produtos, que a própria Constituição considera nocivos à saúde, 

mas permite expressamente a propaganda deles submetendo-a a algumas restrições 

(advertência e horários), não se proíbe a fabricação e a venda, mas cogita-se de proi-

bir a propaganda em rádio e televisão.

Ora, a proibição dirige-se, pois, aos veículos de comunicação para impedi-los de par-

ticipar desse setor de circulação de riquezas. Pessoas sérias, compromissadas com 

os interesses públicos, se, no debate desta matéria, invocarem a proteção da saúde 

pública tem obrigação de postular a proibição da industrialização de tais produtos e 

fechamento das indústrias que os fabricam. Mesmo que, para tanto, seja necessária 

uma reforma constitucional que exclua, da liberdade econômica, a industrialização 

de produtos nocivos à saúde. Permitida a indústria e o comércio de tais produtos, a 

proibição da respectiva propaganda é inconstitucional pois atenta contra o art. 220 

da Constituição de 1988.

Como ninguém pensará em fechar o setor da Petrobrás que fabrica óleo diesel, nem 

as indústrias automobilísticas que produzem carros e caminhões especiais para a 

combustão desse tipo de derivado do petróleo, tal como acontece com tantos outros 

produtos, legalmente fabricados e comercializados no país, a propaganda deles todos 

não pode sofrer nenhum tipo de vedação, ressalvadas as restrições limitadas à adver-

tência e horários de divulgação. 

Isso tudo se infere do conjunto de comandos constitucionais nas garantias das liber-

dades de expressão, de informação, do livre exercício da atividade econômica e, so-

bretudo, porque a Constituição consagra o direito do cidadão para acolher ou recusar 

aquilo que lhe convier quando a Constituição manda estabelecer-se a possibilidade 

das pessoas e das famílias defenderem-se contra programações de rádio e televisão, 

“bem como da propaganda de produtos” (art. 220, § 3º, inciso II).

Não se pode entender, nesses comandos, ordem para eliminarem-se programas de 

televisão e rádio ou a propaganda dos produtos. Não censura nem para a programa-

ção, nem para a propaganda. Quer a ordem constitucional que tanto a programação, 

quanto a publicidade, sejam precedidas de advertências para que as pessoas e as 

famílias possam se defender daquilo que julgarem inapropriado para o momento ou 

para as pessoas. Transfere, portanto, ao cidadão, o direito de defesa, que ele exercerá 

como quiser. À lei é defeso eliminar esse direito de defesa.

creo
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A responsabilidade como resposta:
reflexões sobre liberdade de imprensa e da publicidade

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril

Roberto Civita
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A imaginação e a competência de múltiplos talentos têm garantido para a propagan-

da brasileira o respeito e reconhecimento no mundo inteiro.

Por isso mesmo, devemos refletir sobre algumas questões que são a essência de tudo 

que fazemos, não apenas como profissionais do mundo da comunicação, mas tam-

bém como cidadãos responsáveis.

São reflexões sobre a democracia, a liberdade e a livre-iniciativa. Sobre a liberdade de 

imprensa e a publicidade. Sobre a interligação entre todas elas, seus limites, as amea-

ças que sofrem e a responsabilidade de cada um de nós nesse processo.

A democracia implica no direito de escolher os governantes sem coação, no predo-

mínio da vontade da maioria, na defesa da diversidade, dos direitos das minorias e no 

respeito à dignidade humana. Ela garante a liberdade de ir e vir, de pensar, de falar, de 

opinar, de concordar e de discordar, de fazer e de não fazer, de comprar e vender e de 

tomar decisões a respeito do destino individual.

A liberdade de manifestação do pensamento, além de se constituir num direito natu-

ral do homem, é o pressuposto básico de todas as demais liberdades: política, religio-

sa, econômica, de imprensa, de associação e todas as outras.

A alguém que começa a exercer uma dessas liberdades, torna-se cada vez mais difícil 

negar as outras. Como disse há muitos anos o grande publicitário norte-americano 

Bruce Barton: “O direito do povo de escolher livremente seus alimentos, suas roupas, 

seus livros, suas casas é a própria essência da democracia. Não é por acidente que 

em um regime totalitário não há propaganda comercial. Desde o momento em que 

A responsabilidade como resposta:
reflexões sobre liberdade de imprensa e da publicidade*



24

se permite ao povo escolher livremente a qualidade, o estilo e o tipo de artigos que 

cercam sua vida, não se pode mais impedi-lo, permanentemente, de caminhar para 

o supremo objetivo, que é a escolha de seus governantes e do seu regime de vida”.

 

Assim, para exercer e manter esses direitos, é condição indispensável que a informa-

ção também seja livre, como, aliás, garante a nossa Constituição.

Precisamos lembrar, entretanto, que a livre manifestação do pensamento e seu coro-

lário, a liberdade de imprensa, não constituem um fim em si mesmo, mas sim um meio 

imprescindível para garantir a sobrevivência de uma sociedade livre e democrática.

É igualmente fundamental levar em conta que a livre-iniciativa - associada a um bom 

sistema educacional - é a fonte principal da geração de riquezas e progresso de qual-

quer país no mundo de hoje.

E a publicidade - parte integrante e essencial das economias livres - ajuda a incentivar 

a inovação, estimular a concorrência, ampliar mercados e gerar empregos, alargando 

assim os horizontes e o futuro das nações.

Como já afirmei, inúmeras vezes, existe uma indissolúvel interdependência entre de-

mocracia, liberdade de imprensa e livre-iniciativa, o conhecido tripé que envolve uma 

das mais extraordinárias simbioses do mundo moderno.

Não custa lembrar que a democracia e a li-

berdade dependem, para se manterem, das 

informações e da fiscalização que somente 

uma gama diversificada de veículos inde-

pendentes pode assegurar.

Por sua vez, os meios de comunicação não 

subsistiriam sem a publicidade, que não 

existiria se não houvesse competição, que 

não teríamos sem um sistema de merca-

do livre, que depende - fechando esse cír-

culo virtuoso e admirável - da democra-

cia e da liberdade para garanti-lo.

creo
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Assim, a publicidade é um dos pilares da imprensa livre e independente. Sem ela, 

seria impossível manter a quantidade e pluralismo dos meios de informação que di-

vulgam ideias, defendem pontos de vista diferentes, denunciam a corrupção, estimu-

lam o debate político e assim se tornam, nas palavras de Ruy Barbosa, “as vistas da 

nação”. Sem publicidade, repito, não existiria uma imprensa vigorosa, uma imprensa 

que - sabemos todos, e os ditadores mais do que nós - é o alicerce do primado da lei 

e de uma sociedade aberta.

O principal compromisso dos meios de comunicação não é com o governo, os políti-

cos, os anunciantes, os amigos e nem com os acionistas, mas sim com seus diferentes 

públicos: os seus leitores, telespectadores, ouvintes e internautas. E com a verdade. É 

obrigação do jornalista verificar os fatos. Ser responsável. Zelar pela ética. Procurar 

manter a isenção. E - sempre - fazer o melhor de que é capaz.

Quem “elegeu” os meios de comunicação, quem lhes outorgou o direito de informar, 

criticar, opinar, investigar, denunciar, divertir e servir? De um lado, ninguém os ele-

geu (da mesma maneira que ninguém elege a igreja em que rezamos, a universidade 

em que estudamos ou o supermercado onde nos abastecemos). Do outro, todos os 

elegem a cada instante. A imprensa não é um poder estruturado, erigido institucio-

nalmente. O mercado livre, este sim, é a fábrica das eleições, usina permanente de 

opções. O mercado aberto e sem constrangimentos gera uma multiplicidade de es-

tímulos e demandas que levam à concorrência intensa e constantemente renovada. 

Esta é a eleição permanente: dia a dia, programa por programa, edição por edição de 

cada jornal, revista, canal de tevê e emissora de rádio.

É também fundamental lembrar que a imprensa não é mais o único meio de acesso 

à informação: com a chegada da internet, da digitalização de todos os conteúdos e 

da telefonia celular, a multiplicação e a pulverização dos meios mudaram tudo - e 

tomaram virtualmente impossível, felizmente, regular ou controlar a disseminação da 

informação e da propaganda.

Apesar disso, e por mais estranho que possa parecer, continuam surgindo ameaças às 

liberdades conquistadas e garantidas pela Constituição.

Um exemplo é o excesso de legislação que o Congresso Nacional tenta impor à pu-

blicidade. Tramitam hoje mais de 200 proposições para introduzir travas onde não 

deveriam existir.

creo
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São projetos que, de diferentes maneiras, buscam estabelecer restrições crescente-

mente mais rigorosas à liberdade de expressão comercial. Atenção, por favor: não são 

restrições à produção, distribuição, consumo ou mesmo à extração de carga tributária 

adicional de uma determinada lista de produtos. Não. Trata-se apenas de impedir 

que se faça a publicidade desses produtos fabricados, comercializados e consumidos 

legalmente, como se, sem a publicidade, o problema percebido deixasse de existir.

Evidentemente, não devemos - a priori - condenar toda e qualquer restrição à pu-

blicidade nem equacioná-la como tentativas de limitar a liberdade de imprensa. Há 

restrições à publicidade que fazem sentido, como - por exemplo - aquela referente à 

propaganda de cigarros adotada em praticamente todos os países desenvolvidos.

A própria Constituição estabelece que é da alçada de leis federais impor eventuais 

restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medi-

camentos e terapias.

Mas não se pode admitir que o desejo de proteger as pessoas contra si mesmas ou 

de sanear todos os males da sociedade com novas leis leve a absurdos como o da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de ter decidido, por conta própria, 

legislar sobre a publicidade de bebidas alcoólicas e de medicamentos.

O conteúdo de suas propostas é igualmente preocupante. Basta dizer que um regu-

lamento da Anvisa pretende agir sobre a “propaganda, publicidade, informação e 

outras práticas” a respeito de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura 

saturada, gordura trans etc. Outro regulamento se refere à propaganda e informação 

sobre medicamentos, “quaisquer que sejam as formas e meios de sua veiculação”.

Ou seja, temos aqui embutida tanto a limitação da publicidade como também da 

“informação”. Isso significa que “Veja” teria que submeter previamente à Anvisa uma 

reportagem sobre o Viagra ou sobre a Coca-Cola?

Certamente, ninguém deu esses poderes à Agência regulatória em questão.

Outros projetos de lei, empenhados na defesa da Língua Portuguesa, propõem que 
toda palavra em língua estrangeira venha acompanhada da expressão em português, 
tanto na mídia como na publicidade. Teríamos de estar preparados, portanto, para 
explicar palavras como “software”, “marketing” ou “sayonara” cada vez que fossem 

mencionadas.
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Há ainda projetos que proíbem a publicidade no telefone celular, a publicidade de pro-

dutos infantis e até anúncios que vêm do exterior, mesmo traduzidos. Para não cansar, 

há um longuíssimo et cetera.

Precisamos, portanto, de uma maneira melhor para encontrar o equilíbrio necessário 

entre a liberdade absoluta e a vontade de proteger todos contra tudo.

Isso exige bom senso e responsabilidade.

Para mim, a melhor resposta que já encontramos nesta frente espinhosa é aquela do 

Conar. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária já nos dá, há 30 

anos, uma esplêndida demonstração de que os publicitários, veículos, anunciantes e, 

finalmente, o cidadão, têm juízo. A autorregulação publicitária é um desses casos de 

triunfo da cultura de boa-fé, que poderia ser apresentada como um brilhante exemplo 

de convivência pacífica e democrática de interlocutores que, ao enfrentarem proble-

mas comuns ou possuírem interesses conflitantes, sentam-se à volta de uma mesa e 

resolvem suas pendências, em benefício de todos e da comunidade.

É um precedente de qualidade na gestão de conflitos socialmente relevantes que 

funciona muito bem há décadas. Por que, afinal, deveríamos trocar isso por algumas 

leis a mais? Como o país ficaria melhor com isso? Como os cidadãos em geral e os 

grupos de risco em particular – cujos interesses são frequentemente invocados – te-

riam qualquer garantia adicional que nossa experiência do Conar já não lhes dê? São 

perguntas incômodas, que merecem respostas ponderadas.

Como disse a respeito da mídia, o exercício da liberdade na publicidade pressupõe o 

reconhecimento da sua responsabilidade para com a sociedade. Quanto mais defen-

demos a liberdade - e temos que ser veementes nessa defesa -, maior o compromisso

de sermos responsáveis.

Felizmente, a grande maioria dos meios de comunicação, dos anunciantes e das 

agências brasileiras vêm dando demonstrações repetidas de que não apenas sabem 

disso como também o praticam no seu dia a dia.

Numa sociedade que ainda guarda na memória os tempos negros da ditadura e da 

censura, o futuro depende de que o exercício dessas liberdades por todos nós, como 

jornalistas, publicitários, homens de comunicação, leitores, eleitores e cidadãos seja 
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dosado pelo bom senso, pelo autocontrole e, principalmente, pela responsabilidade. 

Ainda que isso custe. Sobretudo se custar, como dizia Beuve-Méry, fundador do “Le 

Monde”. Só assim será reforçado esse círculo virtuoso da democracia, da livre-inicia-

tiva e da liberdade de imprensa - fundamental para o país melhor com que todos nós 

sonhamos.

*Este artigo é uma adaptação do histórico discurso proferido por Roberto Civita, presidente do Conselho 
de Administração do Grupo Abril, no IV Congresso Brasileiro de Publicidade, no World Trade Center, 
em São Paulo, no dia 15 de julho de 2008. Não poderia ser mais atual. 
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Economista, presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES 

Luciano Coutinho

Autorregulação 
e indústria criativa
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Terceira Revolução Industrial, capitalismo pós-industrial, sociedade da informação, 

terceira onda. Autores como Christopher Freeman, Alvin Toffler,  Manuel Castells e 

outros de variados matizes cunharam rótulos diferentes para uma só e já não tão nova 

realidade: a evolução dos sistemas de produção para um novo paradigma em que a 

geração de valor é impulsionada pelo capital intangível, o conhecimento.

Sintonizado a esse paradigma, o BNDES confere à inovação prioridade absoluta e 

reconhece a imprescindibilidade de considerar o capital intangível em suas análises 

de rating e avaliação dos projetos e empresas. Isto implica no fomento e valorização 

às atividades de inovação, P&D, engenharia e, não menos importante, aos serviços e 

“indústrias” criativas.

Nas economias desenvolvidas e nas em desenvolvimento mais avançadas, o setor 

de serviços assumiu irreversivelmente a condição de principal gerador de ocupação 

remunerada, participando de forma majoritária na formação da renda nacional, em 

proporções que variam de 50% a 70%. Tamanha importância relativa requer, obvia-

mente, muita atenção das políticas públicas. 

As indústrias criativas, sobretudo, sempre deram ao Brasil um inegável papel de desta-

que internacional. Começamos gloriosamente, em 1958, há mais de cinquenta anos, 

com a afirmação do virtuosismo do nosso futebol e com a criação da Bossa Nova. 

De lá para cá, além da música popular, a criatividade brasileira afirmou-se internacio-

nalmente na teledramaturgia, na indústria cinematográfica, na indústria da moda e, 

notavelmente, no setor de publicidade.

Autorregulação e indústria criativa
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Nesse particular, é preciso destacar a publicidade 

como um exemplo emblemático de como o país pode 

se inserir com sucesso nessa nova fase do desenvol-

vimento global. Ao lado do Reino Unido e dos Esta-

dos Unidos, o Brasil produz a melhor propaganda do 

mundo. Quem diz isso é o Festival de Cannes, princi-

pal premiação do setor, onde os três países dividem, 

desde os anos 1980, a liderança no número de Leões 

de Ouro conquistados.

A presença do país ao lado das potências 

anglo-saxônicas deve-se a uma feliz com-

binação de fatores. Nossa origem latina e 

a formação afro-mestiça certamente se 

traduzem em uma riqueza cultural versátil, 

tolerante, perspicaz que infunde criativida-

de e bom humor à nossa propaganda - tra-

ços que a tornam única. Ao lado disso, porém, há um arcabouço institucional maduro 

e estável e um muito bem feito dever de casa no plano normativo.

Nesse ponto, cabe destacar a criação, em 1978, do Código Brasileiro de Autorregula-

mentação Publicitária (Conar), primeiro órgão do tipo da América Latina. Para enten-

der a importância de uma iniciativa dessa natureza, é preciso ter ideia da dimensão do 

mercado que estamos abordando. No Brasil, a indústria da comunicação movimenta 

cerca de R$ 115 bilhões por ano. Em impostos, são mais de R$ 12 bilhões recolhidos 

anualmente.

 

Um recorte específico do mercado publicitário é igualmente revelador. No total, são 

cerca de 11 mil agências no país, que empregam mais de 27 mil pessoas e movimen-

tam cerca de R$ 11 bilhões ao ano. Isso sem levar em conta a renda gerada por um 

sem-número de fornecedores e veículos, além da educação profissionalizante, supe-

rior e técnica.

É desnecessário argumentar que — pela sua natureza de comunicação de massa — 

a publicidade requer uma supervisão regulatória capaz de evitar excessos e danos 

éticos/morais. Isso é importante sobretudo se levarmos em conta que não se trata 

creo
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de um mercado como outro qualquer. Este — o da comunicação e o da publicidade, 

mais especificamente — lida com questões caras ao Estado de Direito, como liberda-

de de expressão, o direito à informação e à proteção a setores socialmente fragiliza-

dos, como as crianças e as minorias variadas.

Dessa forma, o Estado brasileiro, cujas instituições têm se consolidado à medida que 

avança o processo democrático, está apto a atuar em favor da sociedade quando e se 

assim se fizer necessário. O país tem, para tanto, os meios legalmente constituídos, 

quais sejam: o poder legislativo, numa ponta, e o judiciário, em outra. É positivo que 

assim seja.

A grande característica que diferencia o Brasil nesse processo, porém, é a sofisticada 

e eficiente maneira que o mercado publicitário brasileiro encontrou de antecipar-se 

às demandas para agir, ele próprio, em defesa da boa propaganda. Isso significa coi-

bir preventivamente os abusos que inevitavelmente tendem a surgir em um mercado 

dessas dimensões.

A esse respeito, o Conar tem agido com eficiência, de forma que não se pode taxar 

de omissa. Em 2010, por exemplo, foram 423 processos instaurados e 231 anúncios 

sustados. A existência de um órgão desse tipo é um ganho para a sociedade, que tem, 

nele, um instrumento a mais em defesa da boa informação. Trata-se de uma experi-

ência tão bem sucedida que serviu de modelo para outros países do continente, tais 

como México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai e tantos outros.

Ademais, no presente momento, em que é imperioso refundar sob novas bases o ca-

pitalismo mundial — sob pena de que a especulação deteriore de vez a capacidade 

produtiva dos povos —, é uma constatação auspiciosa que o Conar já tenha come-

morado 30 anos de atividade.

Isso porque o exemplo da autorregulação eficaz e rigorosa é pedagógico: ele aponta 

para a consciência do mercado de que é preciso atuar sob determinadas bases, orien-

tado por parâmetros mínimos aceitáveis. É uma boa lição para um momento de crise. 

Uma crise global que é financeira, mas é, no fundo, também ética, pois só alcançou 

tamanha gravidade pela falta de seriedade e pela ausência de uma regulação preven-

tiva nas economias desenvolvidas.
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“Democracia é
liberdade de expressão”

João Roberto Marinho
Presidente do Conselho Editorial e vice-presidente das Organizações Globo
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Há valores que são absolutos: em qualquer sociedade, em qualquer continente, em 

qualquer época. Isso não quer dizer que existam em todos os lugares ou que tenham 

existido sempre; significa que devem ser sempre buscados onde não sejam uma reali-

dade, defendidos onde estejam em risco e vivenciados plenamente onde prevaleçam.  

Sem eles, o homem não se realiza totalmente. Cito apenas dois, mutuamente depen-

dentes e que nos dizem respeito de perto: a democracia e a liberdade de expressão. 

Falando de um, estarei falando do outro.

Desde a Revolução Francesa de 1789, com a Declaração de Direitos do Homem e 

do Cidadão, a liberdade de expressão está consagrada. Dizia aquele documento de 

importância histórica incalculável em seu artigo 11: “A livre comunicação das ideias 

e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, por-

tanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta 

liberdade nos termos previstos na lei”.

“Democracia é 
liberdade de expressão”*

Liberdade de expressão:
consagrada desde a 
Revolução Francesa  
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Em 1948, o artigo 19 da Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos, da ONU, dava 

nova redação ao tema: “Toda pessoa tem 

direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem inter-

ferências, ter opiniões e de procurar, rece-

ber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras”.

Em 1994, a Declaração de Chapultepec, da qual o Brasil é signatário, foi mais simples, 

mas não menos verdadeira: “Não há pessoas nem sociedades livres, sem liberdade de 

expressão e de imprensa”.

Esse pensamento clássico deitou raízes em todos nós: em mim, em vocês, nos polí-

ticos de uma maneira geral. A Constituição de 1988 estabelece amplas garantias à 

liberdade de expressão, em vários momentos. Cito aqui o mais eloquente deles, o 

inciso 9º do artigo 5º:

“É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”. 

Foto histórica: Eleanor Roosevelt apresenta 
um cartaz da Declaração que ajudou a redigir
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O presidente Lula, no Congresso da 

Associação Nacional de Jornais, em 

2006, foi muito feliz quando disse:

“Sou comprometido com a liberdade 

em todas as suas dimensões essenciais. 

Com a liberdade de expressão, em seu 

sentido mais amplo, seu sentido cul-

tural, por assim dizer. E, em particular, 

com a liberdade de imprensa, essa fer-

ramenta que ajudou a criar, manter e 

aperfeiçoar a democracia moderna em 

que vivemos.”

Apesar disso, hoje em dia temos visto muitas tentativas de relativizar a liberdade de 

expressão. Quando não vêm de segmentos francamente antidemocráticos, essas ini-

ciativas podem ser explicadas por uma propensão a ver o cidadão como alguém que 

necessita de tutela, incapaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, 

entre o ético e o sem escrúpulo.

O democrata deve ter a convicção de que, do mais humilde ao mais culto dos ho-

mens, cada indivíduo é perfeitamente capaz de guiar a sua vida e assim deve ser 

compreendido e respeitado. Todos nós somos aptos a fazer escolhas: no campo pes-

soal, no campo político, no campo social. Isso não quer dizer que façamos sempre a 

melhor escolha, pois isso depende de vários fatores, mas sim que, no momento da de-

cisão aquela nos pareceu ser a mais acertada. Os cidadãos terão tanto mais chances 

de acertar quanto mais livremente puderem se expressar e ter acesso a informação. É 

exatamente o exercício da liberdade que faz com que as possíveis escolhas se tornem 

mais consistentes, pois a necessidade de avaliar alternativas é o que estimula a nossa 

reflexão e nos permite amadurecer  a decisão.

Por esse motivo, quando aqueles que deveriam zelar pela liberdade passam a querer 

enquadrá-la, resumindo as opções de escolha, o resultado é sempre a tutela, ou seja, 

a  infantilização dos cidadãos. Considerando-se conhecedores privilegiados da moral 

vigente ou imaginando que sabem o que é o bem comum, essas pessoas acabam 

usurpando um poder que os cidadãos não lhes deram. É preciso ter em mente que 

Foto histórica: Eleanor Roosevelt apresenta 
um cartaz da Declaração que ajudou a redigir
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não há democracia com tutela e que a liberdade de expressão jamais é excessiva. Al-

guma regulamentação só se faz necessária quando alguém sem discernimento pleno 

pode ser atingido – por definição, crianças e adolescentes. Mas, mesmo nesses casos, 

todo o esforço deve ser feito para que a legislação vise, não a tutelar, mas a dar con-

dições para que pais e responsáveis possam julgar por si o que suas crianças devem 

fazer ou não.

O que vemos, porém, mais e mais, é uma sanha reguladora, em que alguns poucos 

acreditam que podem julgar por muitos. Nas mais diversas áreas.

No campo político-eleitoral, em que a livre circulação de ideias e informação é essen-

cial, as restrições ainda são expressivas.

O exemplo mais recente, e esdrúxulo, foi vivido pelos jornais “Folha de S. Paulo” e 

“Estado de S. Paulo” e a revista “Veja”. O Ministério Público entendeu que os veículos 

de comunicação, ao entrevistarem pré-candidatos, fizeram propaganda eleitoral an-

tecipada, o que é proibido. Um juiz de primeira instância acolheu este entendimento, 

apesar de a simples confusão semântica entre propaganda e matéria jornalística ser 

em si assustadora.

Uma entrevista é feita de forma crítica, de maneira a expor os pontos fortes e fracos 

do entrevistado, a confrontá-lo diante de seus erros e acertos e de tentar entender 

suas propostas. Com um único objetivo: deixar o cidadão mais bem informado. O 

objetivo da propaganda, igualmente legítimo, é convencer o consumidor (ou o eleitor) 

das qualidades de um produto (ou de um candidato). Este é o ponto: a entrevista visa 

a informar; a propaganda dá um passo a mais; quer também convencer.
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O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 

pôs fim ao equívoco, depois de mui-

to debate. Mas, em plena democra-

cia, como uma confusão assim pôde 

acontecer?

Parece uma sintonia de desapreço 

pela liberdade de expressão. Somen-

te alguém que não se dá conta do 

direito inalienável do povo à informa-

ção pode acreditar que seja possível 

ignorar toda a movimentação política 

pré-convenções.  Até mesmo porque 

toda essa movimentação faz parte 

do processo eleitoral. Acompanhar 

as idas e vindas de seus candidatos 

também ajuda o público a formar 

opinião,  pesar suas escolhas.  

Como eu disse, o que está por trás desse tipo de pensamento é a crença de que o elei-

tor é incapaz de julgar por si, de constatar se determinado candidato mente ou fala 

a verdade. E, também, de julgar se um jornal fez propaganda em vez de jornalismo e 

de puni-lo com o descrédito.

Foi preciso que a mídia impressa se visse atingida, para que muitos se dessem conta 

das restrições que há anos sofrem as emissoras de rádio e TV, restrições até há pouco 

vistas como naturais. Um erro generalizado é acreditar que, sendo concessões públi-

cas, as emissoras possam ter o seu direito constitucional à liberdade de expressão cer-

ceado pelo poder público. No nosso entendimento, não podem. Elas são concessões 

porque o espectro de ondas eletromagnéticas, por onde trafegam os seus sinais, é 

escasso. Por isso, é preciso fazer uma licitação para escolher que empresas oferecem 

as melhores condições de operação. A lei pode impor condições: tantos por cento da 

programação destinada a jornalismo, tantos por cento a produção nacional etc. Mas, 

uma vez obtidas as concessões, as empresas devem desfrutar plenamente da liber-

dade de expressão garantida pela Constituição.

creo
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Mesmo assim, as emissoras estão ainda submetidas a constrangimentos a nosso ver 
antidemocráticos. São, por exemplo, obrigadas, por lei, a chamar para debates candi-
datos de todos os partidos que tenham conquistado cadeiras na Câmara dos Deputa-
dos na eleição anterior, não importando se, no momento do debate, o partido estiver 
sem um deputado sequer.

Trata-se de uma intervenção grosseira no fazer jornalístico, pois impõe que um candi-
dato sem expressão, ao participar do debate, tenha um tratamento de notícia. Ou seja, 
tenha a mesma relevância. O curioso é que isso só ocorre em relação aos debates: na 
distribuição da propaganda do horário eleitoral obrigatório, os espaços não são iguais 

e, aos nanicos, sobram apenas alguns poucos segundos.  

Há outras restrições. As emissoras não podem emitir juízos de valor sobre candidatos, 

criticá-los ou elogiá-los.

Art. 45 Lei Eleitoral nº 9.504 de 30 de setembro de 1997

Lei Eleitoral nº 9.504 de 30 de setembro de 1997

creo
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Esta regra dá oportunidade a políticos de má-fé para que questionem na justiça qual-

quer reportagem sobre programas de governo, por mais isentas que sejam. Por exem-

plo, no decorrer da cobertura, uma emissora analisa os pontos de uma determinada 

proposta eleitoral e, depois de ouvir técnicos daquele setor, chega à conclusão de 

que a medida é inaplicável ou ineficaz. Exibir tal reportagem é uma obrigação, mas 

a emissora está sujeita a sanções, porque, ao pé da letra, ela não pode criticar candi-

datos.

Por trás disso, há um misto de proteger mais o elegível do que o eleitor, sob a justifica-

tiva, paternalista, de que o cidadão não saberá julgar se a reportagem foi feita dentro 

dos bons padrões jornalísticos.

É uma situação bem diversa da que vive a democracia americana. Peço licença para 

lembrar um episódio das primárias democratas, que traduz com perfeição o que eu 

disse aqui.

Barack Obama surgiu como uma novidade cativante no cenário político: jovem, ora-
dor brilhante, com um carisma que lembrava o presidente Kennedy. No início da cam-
panha, sem que ninguém notasse claramente, recebeu tratamento condescendente 
da imprensa de modo geral. Foi então que um humorístico, o “Saturday Night Live”, 
colocou no ar uma sátira que despertou a atenção de todos ao criticar a isenção da 
mídia. Humoristas representando moderadores de debates comportavam-se como 

fãs de Obama e algozes de Hillary.  Vamos assistir a esse trecho:

O efeito foi imediato. Num debate, Hillary disse para um dos entrevistadores: “Vocês 

viram o Saturday Night Live? Daqui a pouco vocês vão perguntar a Obama se ele 

precisa de mais uma almofada”, como veremos agora:.

A partir daí toda a imprensa americana debateu o tema. Um exemplo foi o “New York 

Times”.

O que fez então uma das criticadas, a CNN? Chamou o autor do esquete para que o 
assunto fosse longamente debatido. No fim, como fez mais dois esquetes no mesmo 
tom, o próprio “Saturday Night Live” recebeu questionamentos: estaria o programa 
sendo pró-Hillary? Como resultado, o humorístico se apressou a produzir esquetes 
em que debochava também da ação política de Hillary.

Conto esse episódio porque é um exemplo claro de como uma democracia, com 
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uma imprensa livre, tem os freios e contra-pesos necessários para lidar com possíveis 

desvios. No curto espaço de duas semanas, o assunto estava debatido e todos se es-

forçaram para demonstrar que estavam praticando um tratamento mais equilibrado 

em relação aos candidatos. Ninguém precisou apelar para a justiça e os partidos não 

denunciaram complô algum da mídia: a própria liberdade levou a um equilíbrio maior. 

No Brasil, isso seria impossível. O artigo 45 da Lei Eleitoral proíbe que emissoras 
de rádio e TV usem “trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, 
de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou 
produzir ou veicular programa com esse efeito”. Em outras palavras, durante a cam-
panha, programas de humor não podem satirizar candidatos. Qual a razão? Não en-
contro outra senão, novamente, a de que o legislador considera o eleitor incapaz de 
julgar se um programa fez humor ou fez campanha.

Em nosso país, é frequente que o Estado olhe os meios de comunicação com descon-
fiança, o que dá origem a esse excesso de regulamentação. A Lei de Imprensa, uma 
herança do regime militar, por exemplo, ainda está em vigor, em que pese a suspen-
são de 22 de seus artigos por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, STF. Deveria 
ser totalmente extinta, pois os crimes que a imprensa pode cometer – calúnia, injúria 
e difamação – já estão previstos no Código Penal, e o Código Civil permite que o 
atingido pleiteie indenizações por danos morais. Por que uma lei especial para a im-
prensa? Se é para ter uma, que seja a “lei da liberdade de imprensa”, regulamentando 
somente o direito de resposta e as indenizações por danos morais.

A Lei de Imprensa atual acaba dando espaço para que entidades com pouco apreço 

Art. 45 Lei Eleitoral nº 9.504 de 30 de setembro de 1997

*A Lei de Imprensa acabou extinta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de abril de 2009
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pela democracia se utilizem dela para tentar inibir a prática jornalística.
Recentemente, os jornais “Folha de S. Paulo”, “A Tarde”, de Salvador, e “Extra”, do 
Rio, publicaram reportagens bem apuradas com denúncias contra a Igreja Universal 
do Reino de Deus. Em represália, tribunais de todo o país foram inundados com ações 
contra os jornais, com supostos fiéis dizendo-se ofendidos em sua fé. O curioso é 
que o texto das ações era quase sempre o mesmo, não importando que o fiel fosse 
do Acre ou do Rio Grande do Sul, o que denotava clara orquestração. Os autores das 
reportagens eram intimados a estar em pessoa, na mesma hora, nos mais distantes 
tribunais, uma impossibilidade física. O objetivo dessas ações era não somente cons-
tranger os três jornais, mas servir de alerta para que outros não voltassem os olhos 
para a atividade da igreja: uma forma abjeta de impedir o trabalho jornalístico. Os 

juízes, até aqui, têm recusado as ações, classificando-as de “litigância de má-fé”.

Mas, além de lutarmos no campo jurídico, nós, jornalistas, precisamos estar unidos 

para denunciar tais manobras com veemência. Só assim ataques desse tipo serão 

desencorajados.

Às vezes, porém, cada setor, cada mídia, preocupa-se mais com as ameaças diretas 

que enfrenta e deixa de dar atenção a problemas que aparentemente atingem apenas 

outros setores. É um erro. O limite à liberdade de um é um limite para todos. 

É o caso das ameaças à publicidade. 

Um exemplo foi essa reportagem no jornal “O Globo” sobre proposta da Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária, ANVISA, de regulamentar  propaganda de alimentos.
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Talvez não haja setor mais adulto no Brasil do que a propaganda.  A prova disso é o 

Conar, uma experiência pioneira de autorregulamentação, com o objetivo de coibir 

abusos. Mas não adianta: uma certa mentalidade não consegue ver a propaganda 

como o que ela é de fato: um motor fundamental para o desenvolvimento de um país, 

que promove a competição, diminui os preços e aumenta a qualidade dos produtos. É 

ela que informa o público, tentando convencê-lo das qualidades de um bem ou servi-

ço, e é o público que, diante das muitas escolhas, conscientemente decide consumir 

aqueles que mais correspondam às suas expectativas. Mas, na visão paternalista, o 

consumidor é um desavisado que precisa ser protegido. Surgem, então, propostas de 

se proibir a propaganda: de alimentos, bebidas e um mundo de coisas.

Proibida a propaganda, acabaria a competição e as maiores beneficiárias seriam as 

empresas tradicionais do setor, que não se veriam ameaçadas nem por novos con-

correntes nem por inovações. É o público quem perderia: menos diversidade, menos 

qualidade, preços maiores. No setor de alimentos, por exemplo, se o governo tem a 

convicção de que o consumo excessivo de alguns deles não é uma prática saudável, 

seu dever é informar o público. Quando é a liberdade de expressão que está em jogo, 

sempre é assim: proibições só agravam o problema ou criam outros. É preciso confiar 

no indivíduo. Não se consegue mudar hábitos com menos, mas com mais propaganda.

O impulso de se tutelar o cidadão também acontece com um mecanismo que, na 

prática, se parece muito com a censura.

A Constituição de 1988 estabeleceu que nenhuma forma de censura teria mais vez 

em nosso país.

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
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Foi uma resposta à ditadura, quando uma minoria ditava o que os brasileiros podiam 

ou não ver em suas TVs.

Há pouco tempo, lançamos o site “Memória Globo”, uma iniciativa para dar acesso 

aos fatos que marcaram a história de nossa emissora. Ao aprovar a campanha de lan-

çamento, nos surpreendemos com o linguajar do antigo Departamento de Censura, 

que nos pareceu tristemente contemporâneo. 

Num despacho de 1972, a censura tornou imprópria para 

menores de 16 anos a inesquecível novela “Selva de Pedra”, 

de Janete Clair. O despacho justificava assim a medida:

“Pelo exposto, é notório que o tema da presente telenovela 

foge totalmente à capacidade de compreensão do mesmo.” 

O absurdo da decisão fica ainda mais evidente quando lembramos que a novela con-

tava os altos e baixos de dois apaixonados, Cristiano Vilhena e Simone Marques, 

interpretados por Francisco Cuoco e Regina Duarte.

 

Foi para evitar medidas arbitrárias como aquela que a Constituição criou o mecanis-

mo da “classificação indicativa”: as emissoras devem dizer do que trata o programa 

que está para ir ao ar, dizendo se há violência ou sexo e em que nível. Com isso, a 

creo
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Constituição baniu a censura, sem privar os cidadãos das informações necessárias 

para que possam julgar se um programa fere os seus valores ou se é adequado à for-

mação de seus filhos. É um mecanismo simultaneamente adulto e democrático.

Ocorre que, ao longo dos anos, legislações infraconstitucionais e até mesmo porta-

rias ministeriais, ao vincular as faixas etárias a horários de exibição, tornaram imposi-

tiva uma classificação que deveria ser indicativa. A diferença entre uma coisa e outra 

é abissal. A classificação indicativa trata o cidadão como adulto, como responsável. A 

emissora informa adequadamente para que o cidadão possa decidir.  A classificação 

impositiva trata cidadãos e emissoras como subalternos. Ao estabelecer os horários 

de exibição, rotula o cidadão como alguém  incapaz de fazer suas próprias escolhas. 

E classifica as emissoras como empresas  incapazes de atuar dentro dos limites que 

a sociedade deseja. 

É verdade que o Ministério da Justiça aceitou um sistema de autoclassificação. Mas 

tudo acaba sendo mera formalidade, porque duas coisas não mudaram: a imposição 

da faixa horária e a possibilidade de que o Ministério reclassifique, a qualquer mo-

mento, o programa. A emissora tem o direito de recorrer, mas este, na prática, é ape-

nas protocolar. Nos países onde a democracia não tem adjetivos, a punição só pode 

advir depois de tramitar pela esfera judicial, garantido amplo direito de defesa. Num 

país como o nosso, em que o conceito de grade é vitorioso (e adotado por todas as 

redes), ver um programa mudar de horário é um risco que nenhuma emissora pode 

correr.

E, no entanto, é o que está em vigor. Com uma agravante: os encarregados do Mi-

nistério da Justiça de aceitar a classificação dos programas ou de reclassificá-los se 

julgam sabedores do que é ou não tolerado pela sociedade, dentro de um padrão 

estreito que em tudo faz lembrar a censura. Com base em que mandato pode um 

pequeno grupo decidir se uma trama ou um personagem são ou não convenientes 

para o público? Hoje, chegamos ao ponto em que, numa novela das sete, não pode 

haver assassinatos nem por armas brancas nem por armas de fogo. Não riam, mas a 

única opção que ainda nos resta é o envenenamento. Do contrário, a coisa se passará 

assim: o assassino fará menção de pegar uma arma (sem que ela apareça) e, neste 

instante, haverá um corte. O telespectador que imagine que houve um revólver, um 

tiro, um assassinato. Não se trata de uma situação hipotética. Isso de fato aconteceu. 

Vejam essa cena de “Sete Pecados” com a Giovanna Antonelli trancada num porão, 

onde o vilão mata alguém. A cena foi ao ar editada, sem que se veja o assassinato.

Sinhozinho Malta e a Viúva Porcina: 
liberados para as oito da noite
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É evidente que uma novela das sete jamais exibiria um assassinato realista, como nos 

filmes de Tarantino, mas a restrição atual é ridícula. 

Pensem na seguinte sinopse: uma mulher inescrupulosa, viúva, é amante de um co-

ronel, fazendeiro igualmente sem escrúpulos, capaz de matar os seus desafetos. O 

casal costuma se divertir sexualmente quando a viúva obriga o coronel a se fingir de 

cachorro, para que, de quatro e ganindo, beije-lhe as mãos. Se aceita pelo Ministério 

da Justiça, uma sinopse assim só seria liberada para as 11 da noite. Mas, em 1989, 

foi uma das novelas das oito de maior sucesso: “Roque Santeiro”, de Dias Gomes, 

escrita em co-autoria com Aguinaldo Silva, divertiu o Brasil com a viúva Porcina e o 

Sinhozinho Malta. Vamos assistir.

O que hoje se percebe é que o artista sabe ser audacioso sem ser ofensivo, ser engra-

çado sem constranger, ser corajoso sem afrontar.

Há os que acreditam que sem controle rígido 

haverá abusos. Mais uma vez, repito: isso é me-

nosprezar o público e os mecanismos de punição 

da própria justiça. Além disso, não há a menor 

possibilidade de uma emissora de TV aberta ob-

ter sucesso afrontando a moral vigente. Qualquer 

coisa que ultrapasse os limites que a sociedade 

se impõe é imediatamente rechaçada pelo públi-

co. Ou a emissora se corrige imediatamente ou 

perde o público. A chave do sucesso, quando se 

tem em mente o grande público, é saber andar no 

tempo presente, nem à frente nem atrás.

O cidadão-eleitor e o cidadão-telespectador são a mesma pessoa. Se nós, demo-

cratas, acreditamos que todos estamos aptos a votar, e estamos, igualmente temos 

de admitir que também estamos aptos a julgar os programas que vemos. Emissoras 

que ultrapassam os limites de forma rotineira, quando não morrem, sobrevivem em 

nichos de audiência próxima do zero.

Quando o poder constituído parte para tutelar o público e a criação, o resultado 

nunca é bom. O risco é a infantilização do público e da programação, fenômeno que, 

Sinhozinho Malta e a Viúva Porcina: 
liberados para as oito da noite
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aliás, já presenciamos aqui e ali. Nossa teledramaturgia é um dos ativos brasileiros 

que mais fazem sucesso no exterior e nos dão um enorme orgulho. 

Por que colocar tudo isto em risco? É preciso que se diga claramente: o cerceamento 

à liberdade de expressão não ameaça apenas a audiência ou a vida financeira das 

emissoras; a ameaça mais cruel para o país é a redução da qualidade criativa de 

nossa teledramaturgia, até aqui um setor que só trouxe reconhecimento internacional 

para o nosso país.  E não são poucos os exemplos.

Se eu pudesse resumir o que disse aqui, eu diria:

Não existe democracia sem liberdade plena de expressão. É o exercício dessa liber-

dade que nos faz amadurecer como cidadãos. E são cidadãos amadurecidos, e bem 

informados, que tornam possível um país culturalmente vigoroso, economicamente 

forte e socialmente mais justo.

Todos nós, que temos consciência disto, devemos lutar em todos os fóruns, para que 

as distorções que hoje ocorrem deixem de existir.

Este artigo é uma adaptação de um outro momento histórico do IV Congresso Brasileiro de Publicidade, 
no World Trade Center, em São Paulo, no dia 15 de julho de 2008: a exposição multimídia realizada por 
João Roberto Marinho. As distorções antidemocráticas, reveladas pelo palestrante, continuam dramati-
camente atuais. 
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Propaganda, liberdade 
responsável e desenvolvimento

Publicitário, é fundador da agência Lew Lara e presidente da Associação Brasileira 
das Agências de Publicidade - Abap.

Luiz Lara
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Pesquisa do Ibope realizada em 2010 apontou que 87% dos brasileiros gostam de 

propaganda e que 67% declararam que ela tem um papel importante em suas vidas. 

Notícia a ser comemorada pelos profissionais e empreendedores do segmento, mas 

não a única.

Por exemplo: dados divulgados pelo Ministério da Justiça, em meados de 2011, 

revelam que o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas – Sindec 2010 

(conjunto de queixas acolhidas pelos órgãos de defesa e proteção do Consumidor) 

registrou naquele ano 122.662 denúncias. Sabem quantas se referiam a publicidade 

enganosa e abusiva? 2418, ou seja, menos de 2% do total.

Apesar das crises econômicas mundiais (2008 e 2011) o Brasil não parou porque a 

propaganda não parou, o consumo não parou e, portanto, a produção não parou, 

confirmando que o movimento harmônico dessa engrenagem é determinante para a 

estabilidade do país e para a felicidade dos brasileiros; representando perto de 2% do 

PIB e movimentando R$ 47,5 bilhões, a propaganda brasileira traduz na força desses 

números o seu significado como propulsora da nossa efervescência econômica.

Reconhecida e premiada em certames continentais e mundiais, acolhida e admirada 

pelo consumidor, a propaganda afirma, cada vez mais, sua condição de componente 

vital para o exercício da imprensa livre e democrática. Órgãos de imprensa com me-

nos anunciantes serão veículos com menos independência, menos altivez, menos re-

cursos humanos, menos tecnologia, enfim menos condições de atender corretamente 

os interesses dos consumidores da mídia.

Propaganda, liberdade
responsável e desenvolvimento
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Correto dizer, portanto, que é por meio das verbas publicitárias e de sua ampla diver-

sidade, que os veículos de comunicação sustentam a liberdade de expressão de suas 

idéias e, assim, exercitam uma permanente e vigorosa defesa da democracia.

Por outro lado, a sociedade brasileira tem na Cons-

tituição e no Código de Defesa do Consumidor 

suficientes marcos legais para controlar eventuais 

abusos cometidos pela publicidade. A primeira, de 

1988 e o segundo, de 1990, votados democratica-

mente no Parlamento e, ambos, instrumentos su-

periores do exercício da cidadania e da evolução 

social. Mas antes deles, desde 1980, essa mesma 

sociedade já contava, e continua contando, com o 

CONAR e o Código de Autorregulamentação Pu-

blicitária, verdadeiros super - egos da propaganda 

brasileira, não por acaso considerados uns dos res-

ponsáveis pela evolução notável dessa atividade 

no país, hoje ombreada às duas ou três melhores 

de todo o mundo.

A publicidade brasileira tem um profundo compromisso com a verdade, pois traba-

lha consciente de que não há julgamento mais rigoroso do que aquele exercido com 

liberdade pelo consumidor. Apesar do desempenho extremamente positivo das pers-

pectivas de cenário econômico de crescimento e da realização de grandes eventos, 

como a Copa e Olimpíadas, algumas ameaças pairam no horizonte.

São elas:

• mais de 200 projetos de lei que buscam limitar a expressão comercial de dezenas 

de setores anunciantes, por exemplo, interferindo com técnicas do fazer publicitário 

consagradas e ensinadas na Academia; afetando a criatividade ou o uso de tecnolo-

gia disponíveis; enfim, demonstrando desconhecer ou manter antipatia insuperável 

pela propaganda;

• agências reguladoras que exorbitam de suas funções e, teimosamente (posto que 

frustradas já em suas inúteis tentativas) insistem em produzir textos de cumprimen-

to obrigatório como se leis fossem e elas pudessem substituir o Poder Legislativo, 

único autorizado pela Constituição a legislar sobre publicidade;

Rádio no interior,
ou a informação gratuita fazendo história
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• setores minoritários que tentam impor seus pontos de vista de forma quase mes-

siânica, pregando suas cruzadas contra a liberdade de expressão comercial, como 

se ela fosse uma grande culpada pelos defeitos do mundo e não uma solução para 

alguns deles.

Não será pela via dos cerceamentos de liberdades públicas que caminharemos na 

direção de um mercado, e de uma sociedade, crescentemente maduros e saudáveis.

A propaganda comercial e suas lideranças, por suas próprias naturezas, estão perma-

nentemente abertas ao diálogo, à adequação aos novos momentos sócio – econômi-

co – culturais e apóiam e defendem a autorregulamentação publicitária e o CONAR 

como valores elevados que oferecem à sociedade brasileira, para defender a liberda-

de de expressão comercial, irmã siamesa da liberdade de expressão editorial.

Os publicitários estão convencidos que é indispensável dialogar com a opinião públi-

ca; participar do aprimoramento das relações institucionais. Zelar pela vitalidade do 

negócio e criar com responsabilidade para os milhões de brasileiros trata-se de pauta 

inafastável para nossa propaganda.

Rádio no interior,
ou a informação gratuita fazendo história
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Sócio da empresa de consultoria Sales, Periscinoto, Guerreiro & Associados 

Mordaça na publicidade infantil?

Alex Periscinoto

Com liberdade de expressão não se brinca.
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Na hora de consumir, sabe qual é a diferença entre um adulto e uma criança? O tama-

nho do brinquedo. O menino é tão apaixonado por seu carrinho com controle remoto 

que faz mil manobras, como o pai é enciumado com seu carrão com mil detalhes de 

conforto. A menina é tão ligada no tênis de grife como a mãe que também escolheu 

o seu na mesma loja pra desfilarem juntas pelo shopping. Para checar o quanto esses 

e mil outros exemplos refletem a realidade, basta olhar o que acontece na nossa pró-

pria casa, na dos vizinhos, dos amigos, parentes. Pai, avô, mãe, tia, madrinha, enfim, 

quem nunca compartilhou com uma criança o divertimento de uma compra de pro-

duto infantil que atire o primeiro cartão de crédito.

O que eu quero dizer com isso? Resposta: que o hábito de consumir das crianças é 

descendente direto do hábito de consumir dos adultos que as cercam. Ambos se rea-

limentam continuamente, pois essa mecânica é inerente ao nosso sistema econômico 

em que as empresas produzem pra vender. E, com o que ganham, geram empregos 

pagando salários para que as pessoas possam consumir, fechando assim a dinâmi-

ca do processo. Desculpe falar essas obviedades, mas elas são úteis pra perceber o 

quanto desossado de inteligência e percepção da vida real é o tal projeto de lei nº 

5921/2001, que pretende proibir radicalmente toda publicidade de produtos infantis*.

Na cabeça do ilustre parlamentar, se as crianças forem impedidas de ver anúncios 

e comerciais, automaticamente não terão mais motivação pra comprar brinquedos, 

bonecas, skates, bicicletas, games, tênis etc. Tosco, hein? E o que fazer com os apelos 

extrapublicidade como as sedutoras vitrines de lojas, as fotos de revistas, os envolven-

Mordaça na publicidade infantil?
Com liberdade de expressão não se brinca.

*O projeto é de autoria do deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), devidamente ar-

quivado ao final da última legislatura, e desarquivado, por iniciativa do próprio autor, no 

começo desta.
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tes programas infantis de tevê, os filmes com super-heróis, tudo e todos mostrando 

mil objetozinhos do desejo infantil? Eles fariam outras mordaças complementares? O 

risco, historicamente comprovado, é que quem faz uma censura faz mil, basta come-

çar. Daí o perigo dessa visão envenenada por uma ideologia dos anos de 1960 que, se 

já era caduca na época, imagine-se agora, demonizando a sociedade de consumo e 

rotulando os publicitários como gênios do mal. O equívoco do autor do projeto de lei 

não está só no autoritarismo. Mas no fato de fingir desconhecer que criança não tem 

conta em loja, não tem cheque nem cartão de crédito. E que seus pedidos de con-

sumo são atendidos por quem possui o poder econômico - os adultos. Assim, cabe 

aos pais ter coragem de dizer “não”. Mas como isso é emocionalmente sofrido, os 

parlamentares que eventualmente venham a apoiar esse estranho projeto, devem ter 

sucumbido, quem sabe, aos apelos chorosos, birrentos e pidões dos filhotes e netos, 

e acharam mais confortável terceirizar a educação infantil de consumo. E jogaram a 

canga nas costas da publicidade. Patético.

O fato é que se essa anti-lei virar realidade, ela será mais uma naquela fila imensa de 

tantas outras que, pelo radicalismo, ficam feito letra de samba de carnaval: nunca se 

sabe se pega ou não pega. Na minha opinião e desejo, não pegará. 

Primeiro porque, ideologicamente, ela agride na cara dura o direito à livre expressão 

comercial - irmão siamês do direito à livre expressão de opinião. Segundo porque, 

tecnicamente, é redundante e chegou atrasada: o Conar – Conselho de Autorregu-

lamentação Publicitária, órgão multiprofissional criado pelos próprios publicitários e 

entidades ligadas à comunicação, há muito tempo já regulamentou o assunto. Assim, 

bastaria aos nobres deputados simplesmente digitar a palavra “Conar” no Google 

e ler nos “Princípios Gerais”, Capítulo II, Seção 11- “Crianças e Jovens”, as normas 

restritivas que disciplinam a criação da publicidade infantil. Está tudo lá. E não só o 

que os parlamentares querem, mas até o que eles esqueceram de querer. Menos, é 

lógico, o garrote, a tesoura, a mordaça e a inspiração “bolivariana” do autoritarismo 

que adora proibir antes de discutir.

E que ninguém se iluda imaginando o Conar como uma instituição corporativista. 

Ledo engano. Ninguém é mais autocrítico, chato e rigoroso do que os publicitários 

para fiscalizar a publicidade. Daí a legitimidade de suas avaliações, orientações e até 

sanções quando seus pares atropelam as regras éticas. Em 2010, analisaram-se 423 

processos e 231 peças publicitárias foram reprovadas, sem choro nem vela. Muitas 

delas de grandes anunciantes e agências poderosas. Já pensou como seria social-

creo
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mente saudável se muitos outros grupos profissionais, instituições públicas e até legis-

lativos copiassem os publicitários e tivessem seu Conar pra se autofiscalizar?

Portanto, é lamentável que suas excelências tenham passado 

batido pelo farto repertório de informações e conteúdos dis-

ponibilizados pelo Conar. Se os deputados tivessem lido esse 

material, veriam que não brincamos em serviço. Muito menos 

com a comunicação dirigida a públicos tão especiais como as 

crianças e adolescentes. 

De qualquer forma não há intransigências, até porque isso não 

faz parte da nossa vocação profissional. O publicitário é, por 

excelência, um cara sempre disposto a visualizar uma questão 

por vários aspectos. Assim, deveríamos ter mais debates en-

volvendo até outros segmentos pensantes da sociedade, a fim 

de se aprofundar o tema por si só polêmico. Talvez com isso a 

gente até consiga descobrir onde está escondida a inteligência 

de se reprimir radicalmente a publicidade infantil, como se per-

tencesse à categoria de produtos socialmente estigmatizados. 

No meu modo de ver, um comercial de leite infantil não tem nada com um de cacha-

ça, apesar de ambos divulgarem bebidas. Mas, ao contrário dos parlamentares, 

minha opinião é discutível. Estou disposto, como todos os publicitários, a con-

versar o quanto for necessário. 

Mas, atenção que isto é importante: será obrigatório ter como pano 

de fundo aquele conceito do frasista mineiro Dirceu, que escrevia 

seus divertidos e bem sacados “Picles” no saudoso Pasquim: 

“Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Mas, em compensa-

ção, está numa democracia”. Esse é o ponto. Vamos concordar ou 

discordar, mas a liberdade de expressão está fora de questão. E isso 

não é só uma rima. É um valor de vida. 

creo




62



63

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Prerrogativas constitucionais 
da propaganda comercial

José Antônio Dias Toffoli
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“Não existem capitalismo e economia de mercado sem propaganda. E, por en-

quanto, não há alternativa visível a esse sistema vencedor, capaz de manter em 

movimento eficiente a engrenagem da economia global. A função principal da pro-

paganda é transformar em novos objetos de desejo os produtos e serviços criados 

pela inovação tecnológica, motor central do desenvolvimento.

(...)

A sociedade, por meio de suas instituições, tem o dever de proteger a liberdade co-

locando limites razoáveis para a propaganda, esse instrumento de enorme poder 

que usa até espaços públicos para objetivos privados que às vezes pretende ocultar.”

Gilberto Dupas, coordenador-geral do Grupo de Conjuntura Internacional (IRI-USP); 

presidente do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais (IEEI).

É fundamental abordar o direito à propaganda comercial e seus limites, diante da 

responsabilidade do Estado e da sociedade em evitar abusos e proteger o cidadão, 

especialmente o consumidor, as crianças e adolescentes, bem como em defender 

a saúde e o meio ambiente, a partir do que se encontra estabelecido na legislação 

(Constituição Federal, leis e regulamentos) e na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, STF.

Há que se iniciar essa abordagem a partir do vértice do ordenamento jurídico pátrio 

que é a Constituição Federal de 1988, que já completou mais de 20 anos de vigência.

Constata-se que o texto constitucional prevê, como fundamentos da República Fede-

rativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV).

Prerrogativas constitucionais 
da propaganda comercial*
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Estabelece também, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, a li-

berdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato (inciso IV do art. 5º).

Prevê como antídoto a qualquer abuso eventualmente cometido o direito de resposta 

proporcional ao agravo além da indenização pelos danos materiais ou morais à ima-

gem (inciso V do art. 5º).

Assegura a inviolabilidade da vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das 

pessoas.

Reafirma a liberdade do exercício de qualquer trabalho e assegura a todos o aces-

so a informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício 

profissional.

O capítulo dos princípios gerais da atividade econômica, por seu turno, baliza-se, 

dentre outros, pela defesa do consumidor e pela liberdade de exercício de qualquer  

atividade econômica.

Já no capítulo da Comunicação Social é possível identificar que as garantias constitu-

cionais conferidas aos profissionais da propaganda se assemelham às garantias con-

feridas aos profissionais da imprensa, especialmente no que diz respeito à liberdade 

de expressão e à vedação à censura prévia. 

Contudo, há restrições previstas para a área da propaganda, como se observa do in-

ciso II do § 3º do art. 220, que estabelece competir à lei federal estabelecer os meios 

legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de pro-

gramas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 

bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 

saúde e ao meio ambiente.

Por seu turno, o §4º do art. 220 da CF/88 prevê que a propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a res-

trições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que 

necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

As restrições que forem impostas à propaganda com base no §4º do art. 220 da 

CF/88 não podem ser exorbitantes, devem observar os princípios da proporcionali-
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dade e razoabilidade, visto que a Constituição Federal não vedou a propaganda de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, mas apenas possi-

bilitou a sua limitação.

Esse é o pano de fundo sobre o qual os poderes da República, 

a sociedade, os empresários do setor e a população devem se 

mover.

Havia então que se disciplinar, de forma ponderada, de um lado 

o direito ao exercício da atividade de propaganda e publicidade 

e de outro preservar os direitos da sociedade brasileira com as 

restrições previstas no texto constitucional.

Citam-se, de maneira meramente exemplificativa, leis que res-

tringem ou limitam a propaganda dos produtos que especificam:

• Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento);

• Lei nº 9.294/1996 (Restrições à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoó-

licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §4º do art. 220 

da CF/88);

• Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que, dentre direitos básicos 

do consumidor, elenca a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, preven-

do, inclusive, sua criminalização;

• Lei nº 6.360/76 (Vigilância Sanitária) que condiciona à autorização do Ministério da 

Saúde, propaganda dos produtos submetidos ao regime da lei como medicamentos;

• Decreto-Lei nº 3688/41 (Contravenções Penais), que, entre outras medidas, veda o 

uso na propaganda de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa 

confundir com moeda;

• Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que, dentre outras restri-

ções,  estabelece que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil 

não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de be-

bidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e 

sociais da pessoa e da família.

creo
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A Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, recepcionada pela Constituição de 1988, que 

regulamenta o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda, 

adéqua-se a esse perfil traçado pelo texto constitucional.

Estabelece em seu art. 17 que a atividade publicitária nacional será regida pelos prin-

cípios e normas do Código de Ética dos Profissionais da Propaganda, instituído pelo 

I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em outubro de 1957, na cidade do 

Rio de Janeiro.

A sociedade brasileira se articulou e logo após o III Congresso Brasileiro de Propa-

ganda, em 1978, criou o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, 

Conar, uma organização não governamental, que tem como principais objetivos:

a) Fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais da Propaganda;

b) Julgar denúncias de consumidores, autoridades, seus associados ou da própria 

diretoria do Conar.

As decisões do Conar são tomadas, normalmente, em um curto espaço de tempo 

e, raramente, são questionadas na justiça. O trabalho desenvolvido pelo Conar é um 

exemplo de como é possível a resolução de conflitos e divergências de forma expe-

dita pela própria sociedade, sem desrespeitar direitos e garantias dos interessados, 

evitando que o Poder Judiciário seja acionado para solucionar toda controvérsia exis-

tente na sociedade.

Trata-se de um órgão de autorregulação que funciona não só no interesse do setor, 

mas atendendo aos anseios de toda a sociedade, daí a sua credibilidade.

Outro órgão importante que fiscaliza o setor é o Conselho Executivo das Normas-

-Padrão, CENP, uma entidade criada pelo mercado publicitário para fazer cumprir as 

normas-padrão da atividade publicitária, documento básico que define as condutas 

e regras das melhores práticas éticas e comerciais entre os principais agentes da pu-

blicidade brasileira.

O CENP existe desde 1998, e tem como seu principal gestor um Conselho Executivo, 

onde têm assento 22 representantes de agências de propaganda, anunciantes, veícu-

los de comunicação e Governo Federal.



69

O Decreto Presidencial nº 4.563, de 31 de dezembro de 2002, reconhece legitimida-

de às normas editadas pelo CENP, ao modificar a redação do art. 7º do Decreto nº 

57.690, de 1º de fevereiro de 1966:

“Art. 7º  Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante contra-
tação, verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente au-
torizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, 
e respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo 
CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das 
Atas das Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 
31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas no Cartório do 1º Ofício de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, respecti-

vamente sob nº 263447, 263446 e 282131”.(NR)

O Governo Federal, reconhecendo a importância do CENP, firma em maio de 2002, 

acordo com o referido órgão para regular a forma como será feita a publicidade go-

vernamental de utilidade pública.

Em nossa perspectiva a atuação do Estado na regulamentação do setor deve ter por 

parâmetro o texto constitucional em primeiro lugar, com destaque para os dispositi-

vos apontados acima, bem como a atividade do Estado deve estar balizada pelas leis 

que regulamentam o texto da Constituição, não podendo os órgãos estatais atuar de 

forma a extrapolar os limites da lei.

Qualquer política pública inovadora – mesmo que necessária e bem intencionada - 

que procure criar limites ou regulamentação que não tenham suporte na Constituição 

ou nas leis do país só podem ser introduzidas mediante alteração normativa pelo 

Congresso Nacional e também com a devida discussão e diálogo com a sociedade e 

com o setor da publicidade e propaganda.

A intervenção do Estado deve sempre se pautar pela sua função de mediação na so-

ciedade, evitando atos de força ou de surpresa, agindo sempre dentro da legalidade. 

Agindo assim, evitam-se conflitos e desgastes desnecessários, bem como se evitam 

também demandas judiciais que possam procurar restabelecer os direitos indevida-

mente atingidos por dado setor ou segmento social.
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Em conclusão, podemos afirmar que no setor abordado, mister se faz a interação e a 

perspectiva dialógica na atuação do Estado e da sociedade, que se complementam 

na disciplina da publicidade e da propaganda a partir de princípios e normas constitu-

cionais que asseguram a plenitude e a liberdade do direito de expressão e da ativida-

de econômica; mas que resguardam, em sua devida proporção, os direitos individuais 

inalienáveis e os direitos coletivos e sociais como a saúde e o meio ambiente.

* Este artigo foi escrito quando seu autor exercia o cargo de Advogado-Geral da União 
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Superintendente do jornal Folha de S. Paulo

De rabo preso com o cidadão

Antonio Manuel Teixeira Mendes
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Um ponto de honra dos veículos de imprensa é o que se costuma chamar de “sepa-

ração Igreja/Estado”. Jargão reservado ao mundo das empresas jornalísticas, nessas 

todos sabem o que significa: cada área -  a redação e a comercial -  deve permanecer 

fiel a seus objetivos, sem nunca misturar interesses. A área editorial deve ser inflexível 

em relação ao seu princípio de independência. A área comercial deve vender anún-

cios, nunca complacências editoriais. 

No passado, quando o conceito foi explicitado formalmente em códigos de ética e 

manuais de redação, os times levaram tão a ferro e fogo suas obrigações que mal se 

falavam, como se fossem “inimigos”. Hoje, superado o temor de que o simples conta-

to represente perigo de mistura entre água e óleo, se cumprimentam e até conversam, 

ainda que às vezes seja para reclamações recíprocas: jornalistas são intolerantes com 

inovações em formatos publicitários, segundo os homens de vendas; estes teriam pre-

tensões imperialistas em relação ao espaço do jornal, segundo os primeiros.

Descontados os exageros, se a “batalha” for esta, bom para todos, inclusive – e prin-

cipalmente – para o leitor, o ouvinte, o telespectador, o cidadão. Se houver, como 

às vezes há,  um anunciante descontente porque numa edição seu anúncio casual-

mente foi inserido ao lado de uma matéria crítica ao seu próprio setor, paciência. A 

consequência pode ser a compreensível irritação desse anunciante e sua decisão de 

suspender publicidade naquele veículo, em protesto, ainda que temporariamente. Se 

o veículo for eficiente e o anunciante souber disso, um dia tudo volta ao normal. Para 

o veículo, haverá uma perda financeira, quem sabe momentânea, mas se houver uma 

carteira diversificada de clientes, não será catastrófico.

De rabo preso com o cidadão
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Agora, imagine-se um veículo que dependa visceralmente de verba de propaganda de 

governos. Empresas existem aos milhares. Governo é, em cada período, apenas um. 

Suponhamos ainda, só por hipótese, que desvarios de um governante mereçam ser 

denunciados pelo veículo. Será inevitável o cálculo: publicar e ficar financeiramente 

frágil ou optar por não atender aos interesses do cidadão.

Num país sério, que tenha uma imprensa séria, os veículos só são independentes se 

puderem sustentar tal independência, ou, em outras palavras, se conseguirem hon-

rar a “separação Igreja/Estado”. E esta separação só ocorre com verba publicitária 

diversificada. O então presidente Fernando Collor só cometeu a arbitrariedade de 

mandar a Polícia Federal invadir a sede da Folha de S. Paulo, em março de 1990, em 

reação a reportagens sobre desmandos administrativos de seu governo, porque não 

tinha em mãos a arma do boicote publicitário: menos de 3% da verba publicitária da 

Folha provinha do Governo Federal. A Folha teve, assim, a independência para de-

nunciar a violência com toda a energia editorial, tendo também o apoio de boa parte 

da mídia e de entidades da sociedade civil, o que obrigou o governo ao recuo. Está na 

essência de governos autoritários pretender ser a única voz, o emanador da verdade. 

Não há como resistir ao poder sem o contrapeso da independência financeira.

Sem independência financeira, portanto, os veículos não 

sobrevivem – muito menos a democracia. Esta se beneficia 

sempre de instituições fortes e da pluralidade. A esse res-

peito, disse o presidente americano Thomas Jefferson: “Se 

pudesse decidir se devemos ter um governo sem jornais 

ou jornais sem governo, eu não vacilaria um instante em 

preferir o último”.

A democracia ganharia muito se houvessem regras que 

obrigassem governos a usar critérios técnicos, e não políti-

cos, na distribuição da verba publicitária oficial. Informe-se 

o público de acordo com a audiência auditada por institu-

tos independentes, e não pelos belos olhos de uns e outros.

Para ter rabo preso (apenas) com o cidadão, o veículo só 

pode ter rabo preso com a diversidade publicitária. Não há 

como sustentar veículos de massa apenas por meio de as-

sinaturas, que sabidamente não cobrem seus altos custos. 

creo
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Para tanto, seria necessário subir os preços ao consumidor em tal grau que tornaria 

os veículos privilégio da elite financeira. E a sociedade precisa de informação, não 

de tutela.

Hoje os grandes temas ideológicos, que provocavam discussões inflamadas no pas-
sado, praticamente não existem mais no Brasil, ou estão confinados aos círculos par-
tidários ou acadêmicos.  Deste ponto de vista, a democracia pode ser considerada 
um tédio. Mas a intenção autoritária de governantes pode estar à espreita, sempre. 
E a tentativa de impor uma posição hegemônica pode não se dar mais por meio de 
grandes arroubos autoritários - como foi, por exemplo, a imposição do AI 5 pelo go-
verno militar -, mas por um conjunto de atos menores, cujo resultado pode ter efeitos 
parecidos. Há, atualmente, mais de 200 projetos em tramitação no legislativo que de 
alguma forma tentam tolher a liberdade publicitária. Campo fértil para a demagogia, 
“proteger o consumidor” é um discurso fácil. Muitos propositores devem, com certe-
za, estar imbuídos das melhores intenções, mas, como sabemos, de boas intenções 
o inferno está cheio. Há que se pensar grande, olhar a floresta e não apenas cada 
árvore, porque um conjunto de pequenas “boas” ações pode redundar em cenários 
qualitativamente diversos no futuro. Evidentemente faz sentido ter regras que preser-
vem crianças de publicidade inadequada para sua faixa etária. Mas não faz sentido, no 
outro extremo, tratar o cidadão como incapaz de pensar ou discernir. Há projetos que 
pretendem proibir o uso de palavras em outro idioma na publicidade (como diet), ou 
proibir a publicidade subliminar (questão absolutamente subjetiva) ou determinar a 
especificação, em anúncios publicitários, dos teores de açúcar, sal e gorduras de cada 

alimento anunciado.

São iniciativas que desmerecem e desqualificam os cidadãos, considerando-os seres 
inimputáveis. Aliás, para avaliar os eventuais excessos da propaganda, já existe o fó-
rum apropriado, que é o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publi-
citária. Como disse um grande publicitário norte-americano, Bruce Barton, “o direito 
do povo de escolher livremente seus alimentos, suas roupas, suas casas é a própria 
essência da democracia. Não é por acidente que, no regime totalitário, não há propa-

ganda comercial”.

É preciso esclarecer o público sobre o produto que lhe é oferecido? Sem dúvida. 

Mas há um delicado fio de navalha a separar o bom senso do puro exagero.  Não há 

imprensa livre sem publicidade e sem liberdade publicitária. Não há democracia sem 

imprensa livre.
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Ministro da Ciência e Tecnologia

A alma dos negócios

Aloizio Mercadante
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A propaganda é a alma do negócio. O clichê é tão conhecido quanto verdadeiro. 

Sem dúvida alguma, as empresas que conseguem usar adequadamente os meios de 

comunicação e que têm boas estratégias de marketing para os seus produtos, costu-

mam se sair bem melhor do que as que não conseguem fazê-lo. 

Obviamente, essa importância da propaganda para o êxito individual das empresas é 

historicamente crescente. Até o final do século XIX, a publicidade tinha importância 

apenas pontual e relativa, já que ainda não estavam universalmente disponíveis, na 

época, os grandes meios de comunicação de massa. Entretanto, com o surgimento 

das mídias impressas de grande circulação, num primeiro momento, e posteriormen-

te do rádio, nas primeiras décadas do século XX, e da televisão, na segunda metade 

do século passado, bem como da internet, no início deste milênio, a propaganda pas-

sou a ser vital para o sucesso comercial das empresas. 

A divulgação massiva e rápida de informações destinadas ao consumidor, caracterís-

tica básica da sociedade de consumo, passou a ser estratégia comercial fundamental 

das empresas e fator decisivo para a sua sobrevivência.

Tudo isso é muito claro. Entretanto, a questão que precisa ser discutida é se a propa-

ganda é também a alma dos negócios. Isto é, deve-se indagar se a propaganda con-

tribui não apenas para o êxito individual das empresas, mas também para o melhor 

funcionamento da economia como um todo. Com efeito, qual o impacto da propa-

ganda sobre a formação de preços? Ela repercute positivamente na qualidade dos 

produtos comercializados? A publicidade informa bem o consumidor e lhe permite 

tomar decisões adequadas ao seu bem-estar? Qual o seu impacto na estrutura da 

produção e do consumo?

A alma dos negócios
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Essas são perguntas muito complexas que não têm respostas claras e consensuais. 

Na realidade, até o final do século XIX, a teoria econômica, por motivos óbvios, não 

se preocupava com essas questões. O primeiro teórico a fazer alguma referência ao 

papel da publicidade foi Alfred Marshall. Para ele, a publicidade poderia desempe-

nhar dois papéis básicos e opostos para o funcionamento da economia. A propa-

ganda pode ter um papel construtivo, quando provê informação útil ao consumidor, 

permitindo-lhe satisfazer as suas necessidades a um custo menor. Mas, por outro lado, 

a propaganda pode também ter um papel socialmente destrutivo, ao disponibilizar in-

formações pouco úteis ao consumidor e servindo apenas para redistribuir o consumo 

de uma firma para outra. 

Posteriormente, essas intuições iniciais de Marshall foram consideravelmente desen-

volvidas por autores como Edward Chamberlin, Dorothea Braithwaite e Joan Robin-

son, entre vários outros.

Embora essas contribuições teóricas sejam muito diferenciadas, é preciso assinalar 

que, desde o início, elas produziram duas visões bastante distintas da forma de fun-

cionamento da propaganda nas economias e nas sociedades.

A primeira delas pode ser caracterizada como a visão persuasiva da publicidade. 
De acordo com essa visão, a propaganda afeta primariamente a demanda ao mudar 
as preferências do consumidor e criando a lealdade às marcas e produtos conheci-
dos. Assim, a propaganda tenderia a reduzir a elasticidade da demanda dos produtos 
amplamente divulgados. Obviamente, esse possível efeito sobre a demanda sugere 
também que a propaganda poderia elevar o preço das mercadorias, especialmente 
daquelas que tem consumidores cativos. Esse efeito de elevação artificial de preços 
ou de resistência à sua redução seria tanto maior quanto maior fosse a concentração 
da produção dos bens e da produção da informação publicitária. Poderia ser criado, 
dessa forma, um círculo vicioso: a oligopolização da produção de mercadorias e da 
informação publicitária levaria à redução da elasticidade da demanda, o que reali-
mentaria a concentração da produção e a rigidez dos preços.

Mas essa assimetria da produção, combinada com a assimetria das informações, po-
deria ter um efeito ainda mais perverso. Joan Robinson é um dos autores que sustenta 
que a propaganda poderia contribuir para impedir ou dificultar entrada de novos pro-
dutos no mercado, o que colocaria obstáculos à inovação e à competitividade geral 
da economia. Outros teóricos, como Joe Bain, argumentam também que a propagan-

da torna os mercados mais concentrados e menos competitivos.  
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Entretanto, há autores cuja visão crítica da publicidade vai muito além dessa visão 

persuasiva. Herbert Marcuse sustenta, na sua obra “O Homem Unidimensional”, que 

a manutenção das taxas de lucro e o impedimento das crises de superprodução ca-

pitalista dependem da capacidade do sistema de criar, no consumidor, através da 

propaganda, o que ele denomina de “necessidades artificiais”. Tais necessidades, 

introjetadas no subconsciente dos consumidores essencialmente pela publicidade, 

impelem a mão de obra a trabalhar além do que seria realmente preciso, mantendo 

e ampliando a lucratividade do sistema. Em sua sofisticada argumentação freudiano-

-marxista, Marcuse considera que esse é um mecanismo historicamente novo de do-

mínio extremamente eficiente, pois não é percebido como tal. 

Do outro lado do espectro teórico, encontramos uma segunda visão da publicidade. 

Trata-se da visão informativa da propaganda. Conforme essa visão, a publicidade 

incide na demanda essencialmente pela disponibilização de informações variadas e 

úteis para a escolha do consumidor. Assim, os produtos propagandeados teriam, em 

geral, demanda mais elástica, já que as informações induziriam à escolha e não à cris-

talização das preferências. Esse efeito sobre a elasticidade da demanda sugere forte-

mente que a propaganda poderia ter como consequência global a redução de preços 

e o aumento da competitividade econômica. Ademais, a propaganda, de acordo com 

essa visão, tende a facilitar a entrada de novos produtos no mercado, ao disponibili-

zar informações diversificadas e de qualidade para o consumidor, favorecendo, dessa 

forma, a desconcentração dos mercados.  

Nos EUA, tais visões distintas e antagônicas do papel da propaganda foram testadas 

por um sem número de pesquisas empíricas. Uma das mais conhecidas foi a realizada 

por Benham, sobre a indústria ótica norte-americana da década de 1960. Naquela 

época, havia estados que permitiam propaganda de óculos e outros que a proibiam, 

total ou parcialmente. Comparando a situação dos mercados desses produtos entre 

os estados que proibiam e os que permitiam a publicidade dos óculos, Benham che-

gou à conclusão que os óculos eram significativamente mais baratos nesses últimos, o 

que confirmava, nesse caso específico, as previsões dos teóricos da visão informativa. 

Outros estudos empíricos realizados em décadas posteriores também confirmaram, 

em situações específicas, que a visão informativa descrevia melhor o papel da pro-

paganda.

Houve, porém, pesquisas que demonstraram o contrário. Num estudo que se tornou 

um clássico por seu rigor, Milyo e Waldvogel, pesquisaram o mercado de bebidas al-
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coólicas em Rhode Island, pequeno estado dos EUA, que havia proibido propaganda 

de bebidas alcoólicas. No entanto, em 1996, a Suprema Corte considerou incons-

titucional essa proibição. Ao comparar os preços antes e depois do levantamento 

da proibição, os autores chegaram à conclusão que os preços médios das bebidas 

haviam subido, embora produtos específicos que haviam sido objeto de propaganda 

tivessem diminuído de preço. Obviamente, essas conclusões são mais consistentes 

com a visão persuasiva da propaganda.

Assim sendo, não há, na teoria econômica nem nas pesquisas empíricas efetuadas, 

certezas conclusivas sobre o papel da propaganda nas economias e nas sociedades. 

Tudo parece indicar que esse papel, positivo ou negativo, depende muito de fatores 

exógenos à indústria da publicidade, como as características da produção dos bens, a 

natureza da mercadoria comercializada e os comportamentos diferenciados do con-

sumidor, fatores que fogem ao controle dos publicitários.

Contudo, há um fator importantíssimo que depende do modo de operar das empresas 

de propaganda. Referimo-nos, é claro, à precisão e à qualidade das informações vei-

culadas. Como vimos, quanto mais informativa e menos persuasiva for a publicidade,  

melhor condição terá o consumidor de escolher entre produtos e mais benéfico será 

o seu impacto na economia.

É aí precisamente que entra a questão da regulamentação ou da autorregulamen-

tação da publicidade. No Brasil, o Conar criou uma experiência muito interessante 

e exitosa que impõe limites éticos à atividade e que tenta assegurar a qualidade e a 

simetria das informações veiculadas. Essa experiência deve ser valorizada por todos, 

pois demonstra a vontade do setor de contribuir para o interesse público.

Não obstante, é preciso considerar que a publicidade tem de operar para satisfazer, 
em primeiro lugar, clientes específicos. Ora, interessa à empresa, tomada individu-
almente, que a propaganda seja a mais persuasiva possível, de forma a atrair mais 
consumidores para os seus produtos. Portanto, a “alma do negócio”, eminentemente 
persuasiva, pode não coincidir com a “alma dos negócios”, que precisa ser de natu-
reza informativa. 

Por isso, a autorregulamentação, embora muito valorizada, não pode substituir inte-
gralmente o Estado. Pelo menos não em todas as circunstâncias. De fato, a omissão 
da regulação não é uma perspectiva razoável e racional para o interesse público, ainda 
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mais nesta época em que a mão invisível não anda lá muito boa das pernas. Tome-se 
como exemplo a experiência da proibição da bebida alcoólica para motoristas, medi-
da que está salvando vidas e disciplinando o trânsito, conforme o interesse coletivo. 

Embora não tenha envolvido o setor publicitário, foi extremamente eficaz e positiva.

O lugar onde são tomadas as grandes decisões 

relativas ao interesse público é o Congresso Na-

cional, instituição que congrega parlamentares 

que foram eleitos direta e especificamente para 

legislar. Mesmo com seus exageros e eventuais 

defeitos e distorções, o Legislativo é uma institui-

ção plural e aberta, que depura e decanta anseios 

específicos e os transforma no interesse coletivo 

plasmado em leis.

Sem, dúvida, o Conar pode e deve acolher as preocupações da sociedade civil, se 

antecipar às reivindicações e estabelecer limites prudenciais, de modo a preservar e 

aprimorar o princípio da autorregulação. Quando isso não ocorrer, no entanto, o Con-

gresso deve ser acionado. É instituição que tem legitimidade para fazê-lo. Obviamen-

te, o intervencionismo abusivo deve ser combatido, mas a autorregulação eficiente só 

se consolidará com ações mais ágeis e rigorosas por parte do Conar. 

O debate transparente e amplo sobre essas questões é extremamente saudável, além 

de indispensável para a democracia brasileira. Porém, assim como a propaganda é a 

alma do negócio e, quando convenientemente regulamentada, se transforma na alma 

dos negócios, beneficiando a economia e seus consumidores, o Congresso Nacional 

é a alma cívico-política da Nação. Insubstituível.
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Consultor da ANJ - Associação Nacional de Jornais

Propaganda é coisa séria

Antonio Athayde

creo




86



87

Em contato com o mundo da Propaganda desde 1977, acompanho os movimentos 

de anunciantes e agências, de diretores de marketing e criativos em busca da atenção 

do público para que, uma vez que a consigam captar, transmitam as qualidades de 

seus serviços ou produtos de maneira convincente. 

Na maior parte desse período, nossa publicidade foi movida a inflação. Com o valor 

da moeda caindo fortemente a cada mês, as tabelas de preços dos veículos mudavam 

com tamanha rapidez que parar para planejar a mídia, atividade essencial para o uso 

racional das verbas dos anunciantes, era mais do que difícil, era inútil. Daí a super-

valorização da criação diante das demais áreas das agências, já que ter o comercial 

nos veículos de maior penetração o mais rapidamente possível era fundamental. E, 

quanto mais criativo, melhor.

Depois do Plano Real, o mercado ganhou o tempo que não tinha. Ao se multiplicarem 

as opções de meios de comunicação - jornais e revistas segmentados, jornais gra-

tuitos, TV paga, internet, celulares, marketing viral -, o exercício de planejar a mídia, 

fazendo uso inteligente das verbas, se tornou muito mais complexo. 

Paradoxalmente, nosso mercado entrou numa fase que talvez possa ser chamada de 

“fase Caras” ou, quem sabe, uma “Zeca fase”.. 

Com a ascensão às diretorias de marketing de pessoas com um perfil mais sensível à 

promoção pessoal, de profissionais em busca de fotos e notas nas colunas sociais, de 

premiações fáceis, com essa maneira “Big Brother” de ser, observou-se o advento de 

uma nova moda. 

Propaganda é coisa séria*
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Celebridades artísticas e esportivas, consagradas e nem tanto, para sua alegria, passa-

ram a ser entronizadas como vendedoras de tudo. Fenômeno aparentemente conta-

giante, as ilhas de Caras e Comandatubas ganharam até as presenças de empresários 

que não se supunha pudessem ser atraídos por esse tipo de isca pós-moderna.

Ao mesmo tempo, surge um movimento que atribui à publicidade a fonte de todos os 

males da sociedade. 

O produto engorda? Proíba-se a propaganda de salgadinho! Há gente que bebe e 

dirige? Elimine-se a bebida da televisão! A automedicação está aumentando? Anvisa 

nos anúncios de remédio! As crianças se tornam consumidores precoces? Que não 

se anuncie nos programas infantis! Que simples maneira de resolver os problemas 

do país! Entre egos em chamas de um lado e fúria proibitiva, essa sanha de tutelar a 

sociedade do outro, poucos se lembram de que uma democracia pressupõe veículos 

de comunicação independentes e que essa independência está calcada, em grande 

parte, na existência de um mercado publicitário ativo e forte. 

Restrições à publicidade levarão, necessariamente, a órgãos de imprensa dependen-

tes de governos, que sempre buscarão ver publicadas matérias de seu interesse ou 

editadas de modo que os políticos apareçam como nos programas eleitorais: sob a 

fantasia e o botox dos marqueteiros. 

É nesse contexto que, atravessando um Atlântico virtual, chega a mãe de todas as 

crises. Bolsos de empresas e de consumidores ficarão mais estreitos nesta “Zeca 

hora”. Anunciar, como sempre, é preciso. Falar com o consumidor da maneira cor-

reta, contribuir para que o motor da economia que é a propaganda continue operan-

do de maneira eficiente, será fundamental. A economia de escala e a concorrência 

acirrada são armas poderosas contra a inflação e contribuem para a preservação de 

empregos. Tanto uma como outra são viabilizadas pela capacidade das empresas de 

levar informação aos consumidores. Sim, anunciar é informar.

Que haja uma profunda reflexão sobre a mania de celebridades a qualquer preço, nos 

palcos ou nas coxias. 

Essa não parece ser a melhor maneira de usar o caixa das empresas na dura tarefa de 

disputar os ariscos corações, mentes e bolsos das pessoas.
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O setor precisa aperfeiçoar seus mecanismos au-

torregulatórios, fazê-los mais conhecidos pelo pú-

blico para que por ele sejam acionados, visando 

coibir as práticas que ferem a ética. 

É evidente, e a cada eleição a população brasileira 

mostra com clareza: o povo sabe julgar as men-

sagens que lê, ouve, vê ou com as quais interage 

através dos meios de comunicação. A sociedade 

sabe escolher o que lhe convém, sem precisar de 

entidades, governamentais ou não, que lhe diga o 

que fazer ou o que comprar. 

Por tudo isso, é hora de levar a propaganda tão a sério quanto é importante seu papel.

*Este artigo foi publicado no jornal Folha de S. Paulo, em 10 de novembro de 2008. 
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Sócio-presidente e diretor de criação da agência de publicidade Almap BBDO

O Conar e a primavera em Paris

Marcello Serpa
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A liberdade é o princípio básico da criação.

Se publicidade fosse arte pura, essa seria uma verdade inquestionável. Como não é, 

tudo que criamos em publicidade deve se submeter à sociedade. Aos seus valores, à 

sua ética e aos seus humores.

Até esta linha, provavelmente todo mundo vai concordar comigo. O problema co-

meça na definição de quem deve arbitrar quais valores, que ética e a qual humor a 

propaganda deve se submeter. 

Num mundo estritamente neoliberal, seria o mercado. 

Se uma propaganda incomoda alguém, esse alguém não compra o produto. Esse 

alguém pode criar um movimento de boicote, criar blogs e causar uma dor de cabe-

ça gigantesca ao anunciante e, por consequência, à agência que, com as vendas em 

queda pela polêmica, perderia a conta na primeira oportunidade.

Pura lei de mercado: quem erra o gosto do consumidor, perde.

Num mundo mais justo, e nele eu gostaria de viver, quem deveria arbitrar é a própria 

sociedade. Usando o bom senso, a maturidade e o autocontrole, formam-se os limites 

para a liberdade criativa publicitária.

E, neste momento, quando se fala em limites, a primeira palavra que ocorre a quem 

cria publicidade é o Conar.

O Conar e a primavera em Paris
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Como profissional de criação, confesso ter uma relação de amor e ódio com ele.

Amor que se mistura com orgulho. Afinal, fomos nós, publicitários, que o criamos em 

1978, dez anos, portanto, antes da Constituição.

Ele foi criado para ser um canal que possibilita, a quem se sinta atingido ou enganado, 

pedir correção ou até a suspensão de qualquer mensagem publicitária.

E a grande verdade é que o Conar funciona: quando o consumidor reclama, imedia-

tamente o Conar abre um processo que é julgado em uma de suas várias câmaras. 

Essas são compostas por representantes de veículos, agências, clientes, assim como 

advogados e representantes da sociedade civil. Em todos esses anos, em 77% dos 

casos, os consumidores conseguiram que a propaganda fosse ou alterada ou retirada 

do ar.

Já fui obrigado a cancelar comerciais e mudar anúncios várias vezes. Tudo a um cus-

to financeiro altíssimo e, consequentemente, um grande desgaste com o anunciante.

 

Respeito, assim como todo o mercado, as decisões do Conar. Mesmo quando tenho 

certeza de que algumas dessas decisões são impostas pelo pensamento politicamen-

te correto de alguns chatos. Sempre a postos para impor seus próprios preconceitos 

à maioria.

Uma vez, chegaram duas cartas ao SAC de um de nossos clientes reclamando de 

um comercial. Durante uma reunião, alguém da sala sugeriu que tirássemos o filme 

imediatamente do ar. 

O cliente, usando seu bom senso, disse que o comercial não tinha nada, absolutamen-

te nada que pudesse ser considerado ofensivo e que isso lhe parecia ser uma questão 

de gosto pessoal. 

“Não gostei, portanto, tirem do ar.”

E para ilustrar, ele nos contou que, visitando uma de suas fábricas, ele presenciou uma 

reunião muito parecida.
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No refeitório da fábrica de 5.000 funcionários, duas cartas chegaram à diretoria pe-

dindo a retirada do suco de pitanga do refeitório. A decisão do grupo reunido seria 

rápida, fim do suco de pitanga.

Usando o bom senso, o nosso cliente perguntou ao responsável pelo refeitório quais 

opções de suco havia: laranja, melancia e limão.

Dois funcionários impondo o seu desgosto a outros 4.998 e impedindo-os de tomar 

seu suco de pitanga.

Com mais de 25 anos nessa profissão, uma certeza eu tenho: melhor o rigor do Conar 

do que estar nas mãos de leis esdrúxulas que, de tempos em tempos, são criadas para 

cercear a liberdade de informação de muitos em prol da miopia de poucos.

Só quem é míope, ou ideologicamente mal-intencionado, vê em quem anuncia cerve-

ja a intenção de fazer com que os consumidores virem alcoólatras; em quem anuncia 

refrigerantes, bolachas e chocolates, criar uma geração de obesos.

Ainda prevalece esse pensamento arcaico de que o eleitor, e portanto o consumidor, 

é um ser indefeso. Sem nenhuma capacidade de discernimento.

Uma sociedade madura dispensa a tutela paternalista do Estado. As leis são estáticas, 

mas a sociedade não. 

O Conar está sempre evoluindo, mudando e aprimorando seus códigos conforme 

essas mudanças acontecem.

Funcionando como uma consciência coletiva da sociedade, o Conar faz com que 

anunciantes e agências sejam lembrados a cada momento da sua responsabilidade 

social. 

A criação de centenas de leis cerceando a liberdade de expressão comercial das 

empresas, além de ser uma ingenuidade coberta das mais nobres intenções e sob o 

manto do politicamente correto, é um retrocesso de uma sociedade que quer evoluir, 

respeitando sim limites éticos, mas sem jamais ameaçar a liberdade de expressão.

A propaganda existe para criar, diferenciar e fortalecer marcas. Procura persuadir, 

convencer e informar o consumidor. Para que ele possa escolher. 
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Um exemplo simplista disso é uma velha história contada há gera-

ções por publicitários: estava um cego numa rua de Paris sentado 

diante de um chapéu em que as pessoas podiam jogar suas moe-

das. Horas e horas se passaram sem que ele recebesse um mísero 

Euro. Até que um publicitário, ao passar por ali, escreveu numa 

tabuleta atrás do chapéu do ceguinho: “Hoje é primavera em Paris 

e eu não consigo ver”. Em poucos minutos, o chapéu estava cheio 

de moedas.

É isso que a propaganda faz: diferencia, criando uma relação 

emocional com quem passa, o ceguinho da tabuleta de todas 

as outras dezenas de ceguinhos de Paris.

E o papel do Conar nessa história? Retirar a 

tabuleta no caso do cego enxergar ou se não 

for primavera em Paris.
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