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Rodopiando e fazendo todo mundo girar

Álcool e Publicidade. Questão polêmica. Tantas vezes discutida e tantas vezes repetida. O par 

sempre foi pauta nas discussões do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária  

(CONAR). Recentemente o site do órgão apresentou as novas restrições para a publicidade de bebidas 

alcóolicas. O grande diferencial está no modo como a famosa cláusula de advertência "Beba com 

moderação” ou “Se for dirigir não beba” devem ser veiculadas em diferentes meios, como rádio, TV, 

revista, jornal e internet. As letrinhas, minúsculas, que nem o garoto esperto da família consegue ler, 

devem agora ser proporcionais ao tamanho do anúncio.

A grande questão em torno dessa discussão encontra-se no notório conhecimento de todos de 

que a propaganda influência o consumo, e muito. Segundo artigo apresentado pelo portal de notícias 

UOL, em 02 de janeiro de 2006, não apenas adultos prestam atenção à propaganda de bebidas 

alcóolicas, crianças também. A pesquisa mostra que para cada dólar adicional per capita gasto n a 

publiciddade de alcóol em um mercado particular, os participantes do estudo bebiam 3 por cento a mais  

por mês.

A precocidade em beber está diretamente ligada à exposição de crianças às mensagens 

publicitárias de bebidas. Não é o único motivo, como aponta um artigo veiculado na Folha de São 

Paulo em 12 de julho de 2007, mas um deles. O problema, como ressalta o jornal, não se encontra 

somente no tipo de propaganda, que apela para o erotismo e sexualidade, que é condenável pelo  

CONAR, mas, sim, na quantidade de exposição.

Olhe só que incoerência de uma das cláusulas da regulamentação: proibi-se “eventuais apelos à 

sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários jamais serão 

tratados como objeto sexual”, os anúncios “não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente 

ou sugira a ingestão do produto”. Como assim? Não entendi. Ninguém entende mesmo. É pra ficar no 

combinado, só no combinado. Na hora de mostrar ao público tá liberado. Onde já se viu campanha que 

não apela pra uma mulher, ou muitas delas em uma única cena, que aparentam menos de 25 anos? O 

CONAR não deixa, viu gente, mas não conta pra ninguém.

O ministro da Saúde, grande defensor da saúde pública durante o governo Lula, no ano de 2007, 

expressou veementemente sua restrição ao consumo de alcóol, optando pela restrição a esse tipo de 



propaganda. Mas o grande molusco... Afinal, o que está em jogo não é a concorrência entre marcas, 

mas a saúde da sociedade brasileira. Em artigo da revista Veja, Roberto Pompeu, em 14 de maio de 

2008, destaca que “Não é preciso ser um profissional da saúde para concluir que o que importa não é o 

teor alcóolico, mas a quantidade de bebida ingerida.”. E é mesmo. Mas a TV, a mãe de todos, ensina 

que quanto mais melhor, mais feliz, mais sorridente...

Ainda bem que algumas medidas foram tomadas, como a Lei Seca. Mas ainda vemos várias 

pessoas se regando em bebida antes de pegarem no volante. Afinal de contas, pra que serve o CONAR, 

ou pra que serve a lei? Pra ser cumprida não? A questão não envolve somente conscientizar as pessoas, 

mas, também, uma auto-conscientização.


