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A B S T R A C T

The advertising ethics has been analyzed under
companies' and agencies' perspective. Little has been found in
what the consumer's view is concerned.

This thesis aims to analyze the consumers' opinion
respecting TV ads, under the light of the natural right, the Code
of Consumer's Defense and the Code of Advertising Self-Regulation
in Brazil.

Theexploratory study serves as foundation to future
studies, which are becoming urgent and necessary, considering the',
ethical formation of a huge young population in the country.
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A B S T R A C T

A ética na propaganda tem sido analisada do ponto de
vista dos anunciantes e das .agências. Pouco, no entanto, se
encontra no tocante à ótica do consumidor.

A presente tese tem como objetivo analisar a opinião
dos consumidores a respeito de comerciais veiculados na
televisão, à luz do direito natural, do Código de Defesa do
Consumidor e do código de Auto-Regulamentação Publicitária.

o estudo exploratório serve de base para estudos
ulteriores, que se fazem necessários e urgentes, tendo em vista·a
formação ética de um enorme contingente de jovens existentes no
País.



- VII -

í N D I C E
I - INTRODUçAo........................................... 1

1.1 - Delimitação do Tema............................ 6

1.2-0bjetivodoEstudo ; 7

11 - REVISAo DO CONHECIMENTO

1 - Introdução ····· 8

2 - A ~tica na propaganda............ 10

2.1 - Distorção e Embelezamento da Propaganda..... 11

2.2 Informativo: o lado Bom da Propaganda . 16

2.3 - Efeitos Invisíveis da propaganda............ 22

2.4 - Propaganda e o Consumidor: críticas e Estudos 30

2.5 - Conclusão ;····· 36

3 - A ~tica na Empresa ou Negócio. .................... 38

3.1 - ~tica Segundo Executivos e Gerentes... 39

3.2 - ~tica da Personalidade e ~tica do Caráter... 42

3.3 - O Novo Estágio de Pensamento.......... 51

3.4 - Ética, comportamento e Ação................. 51

3.5 - Conclusão ··· ..· 56

4 - Códigos e Aspectos Legais....... 58

5 - Direito Natural e a Ordem Natural....... 61

5.1 - Direito Natural e Direito Positivo....... 61

5.2 - Fundamentos do Direito Natural 62-A

5.3 - Bem, Mal e a Lei Moral Natural 62-D



- VIII -
III - ANALISE DA PESQUISA

1 - Metodologia da Pesquisa 1 63

1.1 - Fundamentos da Metodologia 63
1.2 - Trabalho de Campo: Pesquisa 65
1.3 - Comerciais Analisados 67
1.4 - Questionário................................. 68

1.5 - População e AmOstra........................... 69
1.6 - Instrumentais e Análises... .................. 71

2 - Aspectos Metodológicos 73
2.1 - Discussão em Grupo 73
2.2 - Fontes de Informação......................... 74
2.3 - Discussão em Grupo: Resultados Obtidos 76

3 - Sinopse das Propagandas de TV pesquisadas 81
4 - Anál ise dos Dados Coletados........................ 9O

1.0 - código e Consumidores 90
1.1 - Decência · 90

1.2 - Ofensa Religiosa 94
1.3 - Denegrindo Imagem '.'................ 94
1.4 - Crianças e Jovens ··· 94
1.5 - Conclusão ······· 96

2.0 - opinião do consumidor e a Ordem Moral 97
2.1 - Valisére - Primeiro Sutiã 98
2.2 - Brastemp - Lavadora e secadora 102
2.3 - Relógio orient lOS



- rx -
2.4 - Hope - Calcinhas e sutiãs 110
2.5 - cardal - Casal ~ o ••••••••• o o. 113
2. 6 - calças NO "............ 115

2.7 - Ducha Lorenzetti .. 0 •••••• 0 •••••••••••••••••• o 118
2 • 8 - Boka - Loka ··· 121

2.9 - Revenda Florença 123
2.10- Bardhal - Proal.............................. 126
2.11- Roupas Tobi 128

2.12- Caloi I, rI e III 130
2.13- Tang I e 11 ······ 133

IV - CONCLUsAO ;. ·.············· 136

v - BIBLIOGRAFIA ··.·········· 142

VI - ANEXOS ··.··········· 15 O

Anexo nO 1 - código de Auto-Regulamentação Publicitária 151

Anexo nO 2 - Código de Defesa do Consumidor ............ 174

Anexo nO 3 - Código de Ética da ABEMD .................. 176;

Anexo nO 4 - projeto de Lei nO 5.209, ~e 1981 -Ruy Côdo
Regulamenta a profissão de Publicitário ... 179

Anexo nO 5 - Pesquisa HcCann-Erickson Somos Todos
Iguais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187



MAURO NEVES GARCIA

A ~TICA NA PROPAGANDA VEICULADA
EM TELEVISAO SEGUNDO A ÓTICA DO
CONSUMIDOR

Tese de Doutorado apresentada à
Escola de Administração de Empre-
de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas para obtenção do Título de
Doutor em Administração

Orientadora FrofA. DrA. Maria Cecilia Coutinho de Arruda

sAO PAULO
1993 página 1



A €tica nas Propagandas Veiculadas em TV segundo a ótica do
Consumidor

I - INTRODUÇAO

o ponto fundamental do trabalho centra-se na concepção dos
consumidores sobre a ética na propaganda, já que são eles os
alvos almejados pelos profissionais de propaganda quando criam
campanhas promocionais.

Paralelamente, o estudo levará em consideração a concepção
de marketing no que tange ao atendimento das necessidades e
desejos do consumidor, além de incorporar as mais recentes
preocupações ligadas a responsabilidade social das empresas com
as conseqüências futuras de suas ações à sociedade como um todo.

Numa atitude secundária, também vai considerar a
propaganda frente ao código Brasileiro de Auto-Regulamentação
Publicitária e o Código de Defesa do Consumidor, valendo-se para
tanto da opinião dos consumidores sobre os comercias por eles
analisados.

A concepção de ética vai se pautar na revisão bibliográfica
efetuada, abordando os mais diferentes enfoques que analisam a
ética na propaganda e a ética na empresa ou negócio.

No que diz respeito a ética na empresa , um dos tópicos da
revisão bibliográfica, o destaque recai sobre os seguintes
aspectos ética no comportamento de executivos, ética da
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A ~tica nas Propagandas Veiculadas em TV segundo a ótica do
Consumidor

personalidade e ética do caráter, ética como justificativa da
ação e ética convencionada.

A postura assunida por este estudo não se aterá a visão de
ética vinculada a concepção Behaviorista, j á que ela acaba se
enveredando pela rais da manipulação ou condicionamento das
pessoas e dos profissionais.

A complexidade e dificuldade em analisar todas as peças de
uma campanha de propaganda, fizeram com que a nossa preocupação
recaísse sobre um dos mais significativos aspectos da campanha,
que é a propaganda veiculada em televisão, mesmo porque é o meio
de comunicação, depois do r ádfo , que alcança o maior número de
espectadores.

Além disso, ela apresenta um poder de influência maior do
que os outros meios de comunicação utilizados na divulgação das
mais diversas peças promocionais de uma campanha.

Isso se deve ao fato do seu poder de influência contar com a
combinação de imagens, sons e cores que, por serem previamente
criadas para persuadir, passam conceitos quase completos .:
diminuindo sensivelmente a possibilidade do público decodificar a
mensagem sem ser influenciado pelos elementos que motivaram a
estruturação do comercial criado.

Especificamente no caso do Brasil, onde o número de
analfabetos e semi-albetizados é muito elevado, a interferência
das propagandas no comportamento das pessoas deveria merecer um
cuidado muito especial, principalmente das instituições ou órgãos
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A ~tica nas propagandas Veiculadas em TV segundo a ótica do
Consumidor

vinculados a ética e a moral, procurando interferir em toda ação
que pudesse afetar negativamente a sociedade como um todo e,
principalmente, aproveitar da ignorância de homens e crianças.

o rádio, apesar de estar sujeito aos mesmos efeitos citados,
apresenta uma vantagem a favor do consumidor, à medida que
permite às pessoas atingidas o exercício da imaginação e
criatividade, pois não se tem a imagem que inibe a possibilidade
das pessoas criarem em suas mentes um-quadro próprio da mensagem
passada.

A mídia impressa, por sua vez, exerce um poder de influência
ainda menor, mesmo porque o hábito de leitura do brasileiro é

influenciado por dois elementos:
. metade ou mais da metade da população brasileira é analfa-

beta ou semi-analfabeta.
o baixo poder aquisitivo da população brasileira, com mais
de 30 milhões de pessoas sem condições de sobrevivência e
grande parte dos demais com baixo potencial de consumo,faz
com que o máximo de tiragem da mídia imprensa atinja a
cifra de 1 milhão de leitores.

Assim sendo, a mídia impressa representa uma cobertura
pequena do mercado e atinge, basicamente, pessoas com maior poder
aquisitivo e níveis de escolaridade mais elevados do que a média
da população como um todo. Além disso, o poder de influência
dessa mídia acaba sendo menor em função de um maior discernimento
e conhecimento de seus leitores.
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A ~tica nas Propagandas Veiculadas em TV segundo a ótica do
Consumidor

É em função dessas colocações que o estudo da propaganda de
televisão assume um papel importante para ?nálise e consideração,
principalmente ao se considerar as tendências do próprio
marketing em buscar o encantamento do consumidor.

Paralelamente, deve ser lembrado o cenário dominante nas
duas últimas décadas do nosso século, que afetou

significativamente o comportamento dos profissionais de
propaganda a medida que a recessão e a competitividade aumentaram
sensivelmente, refletindo uma situação exatamente oposta ao que
aconteceu nos anos sessenta e setenta, especialmente no Brasil.

Esse periodo que antecedeu a época de competição e recessão,
foi marcado por atividades de promoção que nunca foram postas à

prova em função da favorabilidade do mercado, permitindo que
qualquer ação promocional encontrasse aprovação do anunciante,
pois o anunciante acabava, de qualquer forma, vendendo seus

produtos e, aparentemente, tudo parecia ir bem.
Contrariamente a essa situação, as duas últimas décadas

estão sendo marcadas por uma competitividade impar no mercado:
brasileiro. A situação adversa tem feito com que todos se tornem
mais criticos e devam respeitar de fato o consumidor, pois não
cabem mais ações sem fundamentação empirica que possam ser
encobertas pela favorabilidade do mercado.

Analisar a propaganda sob a ótica do consumidor
principalmente frente a uma situação adversa, torna-se duplamente
importante, pois, ao mesmo tempo em que ocupa um espaço vazio do

página - 5



A ttica nas propagandas Veiculadas em TV segundo a ótica do
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ponto de vista acadêmico, dará oportunidade de se conhecer qual a
concepção do consumidor, especialmente num momento em que ele se
torna a peça chave para o sucesso das empresas.

Alguns estudos ou pesquisas, realizadas com o intuito
comercial - institutos 'de pesquisa e agências - não tiveram a
preocupação de avaliar a opinião do consumidor quanto ao que ele
acha ético ou não-ético na propaganda.

Ao buscar-se o conceito de propaganda ética na opinião do
consumidor, sem dúvida alguma, está se criando a possibilidade de
se fazer um estudo que tenha uma maior profundidade, permitindo
identificar os principais valores defendidos pelo consumidor e
fornecer subsidios para que se chegue a uma concepção mais
compatível com a sua maneira de pensar.

o presente estudo, por outro lado, criará a possibilidade de
se estabelecer uma fronteira entre o que deve ou não ser
considerado como ético aos olhos do consumidor, procurando
definir elementos para que novos estudos possam acontecer e
trazer subsidios mais significativos.

1.1 - Delimitacão do Tema

~ diante dessas considerações, até então feitas, que o
presente estudo assume importante relevância, já que seu objeto
de estudo encontra-se numa área bastante nebulosa pelos aspectos
qualitativos envolvidos, que o torna mais estimulante ainda.
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Portanto, o tema da tese fica assim qelimitado:

" A dt.ica nas Propagandas Ve.icu1adas ell/ re1ev.isâo Segundo a

dos consua: dores "

1.2 - Objetivos do Estudo

1- AVALIAR A OPINIAO DOS CONSUMIDORES SOBRE ALGUNS COMERCIAIS
VEICULADOS EM TV E COM SOLICITAÇAO AO CONAR PARA SAIREM DO,
IDENTIFICANDO-OS COMO tTICOS OU NAo.

2- VERIFICAR AT~ QUE PONTO OS COMERCIAIS ANALISADOS RESPEITARAM
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O DA AUTO-REGULAMENTAÇAO
DA PROPAGANDA.

3- BUSCAR SUBsíDIOS SOBRE TABUS OU PECULIARIDADES CULTURAIS DA
SOCIEDADE TRATADOS PELOS PROFISSIONAIS DE PROPAGANDA,SEGUNDO
A OPINIAO DOS CONSUMIDORES.

4- OBTER ELEMENTOS, CONSIDERANDO A OPINIAO DOS CONSUMIDORES,PARA
QUE SE POSSA TER UMA IDtIA DA ADOÇA0 DE UMA POSTURA VOLTADA

PARA O MERCADO.

Página - 7



--
A Ética na Propaganda Veiculada em TV segundo a ótica do

Consumidor

II - REVISAO DO CONHECIMENTO

:

1 - Introducão

O presente capitulo procura mostrar os estudos no que diz
respeito a Ética e a Propaganda, valendo-se de uma concepção
vinculada tanto à Propaganda quanto com a ótica dos Negócios,
também serão considerados algumas pesquisas e/ou estudos que
procuram mostrar a opinião do consumidor sobre a propaganda.

A preocupação com a ética ligada aos negócios está vinculada
à função da propaganda como uma organização voltada a prestação
de serviço, considerando que seus profissionais - os responsáveis
pela criação da propaganda são as peças fundamentais da
empresa, juntamente com executivos e empresários, pois sobre seus
ombros é que recai a responsabilidade de tomarem decisões éticas
e, por conseguinte, do negócio.

A exposição centrar-se-á em dois sub-tópicos: Ética na'
Propaganda e Ética-nos Negócios que serão assim subdivididos:
. Ética na Propaganda

- Introdução
- Distorção e Embelezamento da propaganda
- Informativo: o lado Bom da Propaganda
- Efeitos Invisiveis da Propaganda
- propaganda e o consumidor: criticas e Estudos
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Ética dos Negócios
- Introdução

>

_ A Ética segundo Executivos e Gerentes
_ Ética da Personalidade e do Caráter
- O Novo Estágio do Pensamento
- ttica ação e comportamento
- Conclusão
A revisão do conhecimento, base fundamental para que se

compreenda o estado da arte do assunto estudado, assim
organizado, permitirá uma visão mais ordenada e seqüencial,
fornecendo subsidios para o capitulo seguinte.

t mister destacar, em vista da crescente preocupação com o
comportamento ético que assola o mundo, que as várias posturas e
estudos abordados neste capítulo não esgotam o assunto, porém
mostrou-se adequado às finalidades do estudo proposto, fornecendo
as bases necessárias para sua concretização.

Paralelamente, lembrando que se trata de uma pesquisa
exploratória, onde se procúra colher opiniões do consumidor
quanto ao que deverá ser considerado ético ou não, o autor
procurou valer-se de elementos que pudessem corroborar para o
desenvolvimento de seu trabalho.
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2 - A atica na Propaganda :

A propaganda, provavelmente, é um dos assuntos mais
controvertidos em marketing e, além disso, todos os dias ela é
fruto de debates e discussões nos meios de comunicação, e por
políticos, pesquisadores ou estudiosos.

Na organização da coletânea de textos feita por BoI, Crespy,
stears e Walton, os autores destacaram os assuntos que julgaram
melhor retratar a ética na propaganda, lembrando que os artigos
não esgotam o assunto. Na seqüência, serão abordados os textos
por eles destacados, dando a cada um seu devido destaque segundo
os propósitos do presente trabalho. (2)

A ética na propaganda será abordada, nesta parte, calcada em
posições que, ao mesmo tempo, são contrárias e complementares,
destacando num primeiro momento a distorção da propaganda como
algo natural e necessário.

Num segundo momento, contrapondo-se à visão que privilegia
o lado ou função persuasiva, mostrará a dimensão informativa como
boa e, numa oposição ao primeiro moemnto, a persuasiva como má.

(1) BoI, Jan Willem, et aI. Readinqs in Marketinq Ethics. Mas-
sachusetts: Ginn Press, 1991 p.65-145. [ serão abordados, em
especial, os artigos de Theodore Levitt, Paul c. santilli e
Richar W. pollay]
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Finalizando e , em parte, colaborando com o segundo momento, a
propaganda será vista a partir de várias críticas que levarão a
escapar da visão racionalista, que defende o lado da informação,
para os efeitos invisíveis da propaganda, tão pouco pesquisados
de forma sistemática e objetiva.

2.1 - Distorcão e Embelezamento da Propaganda

A distorção da propaganda,comumente vista como problemática,
será abordada neste tópico como algo necessário e até positivo,
tendo seu defensor um dos mais conhecidos especialistas em
marketing, Theodore Levitt.

Levitt lembra que os americanos consomem bilhões de dólares
em propaganda e muito pouco disto é porque eles querem. " Para
qualquer lado que viramos, a propaganda cai sobre nós como uma
orgia de sons e sinais para induzir-nos a fazer alguma coisa que
normalmente não faríamos ou a fazê-las diferentemente. Esse
maciço e persistente esforço aumenta o ruído comercial nas parcas.
24 horas do dia. Isso tem provocado uma reação tão previsível
como inev1tável : muitas pessoas querem o ruído diminuído ou
acabado". (2)

(2) Levitt, Theodore, The Morality (7) of Advertising. in:
Readinqs in Marketing Ethics. Massachusetts: G1nn Press,
1991. p. 67-76
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o aumento da competitividade na luta pelos dólares dos
consumidores, além de oferecerem mais de cem produtos novos por
semana, fez com que os homens de propaganda não tivessem cumprido
os limites da credulidade e produzissem insatisfações sobre seus
exageros e verdades. Levitt aponta que, nesse contexto, só

anúnc.ios classificados, feitQs por amadores, presumivelmente

contenham fatos sólidos e não mascarados. Paralelamente,

suspeita-se que todo o resto se.ia completamente falso ou

sistematicamente distorcido.

o ataque à propaganda vem de todos os setores, entretanto,
alguns estudos ( 3 ) mostram que as pessoas mais contrárias com
a propaganda são, precisamente, aquelas de maiores salários, cuja
afluência é gerada pelas próprias indústrias que geram os
anúncios. Revelam, esses estudos, que apenas umpequenogrupo de

pessoas está preocupada coma presença constante da propagandaem

suas vidas, além de mostrarem que a distorção e a decepção são os
elementos que mais incomodam a maioria das pessoas.

Esse descontentamento encorajou os senadores Philip Hart e
Willian Prosmire a patrocinarem a proteção do consumidor e a

(3) Ver Raymond A. Bauer ; Stephen A Greyser, Advertising in
Americai The Consumer View Bostoni Division of Research,
Harvard Busines School, 1968. e Steiner, Gary A. The
people Look at Television. New Yorki Alfred A. Knopf Inc,
1963
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legislação sobre a verdade na propaganda." As pessoas, eles

d.izem, querem menosperdas e mais fatt?s sobre as coisas que

compram. Eles querem descrição e não distorção, e algum

al.ívio para o constante, agudo e vulgar ru.ídd'. Nesse sentido I

Levitt acha que a legislação parece apropriada, já que a ação

natural da competição parece não funcionar ou, pelo menos, não

muito bem. (4 )

Procurando não negar que distorções e exageros existem na
propaganda, Levitt se propõe a argumentar que embelezar e

d.istorcer são propósitos da propaganda legitimados e socialmente

desejados; e que a ilegitiJlJidade na propaganda consiste sasent:e

na falsificação COJlJintenção de roubo.

Para estabelecer o limite entre o que é verdade ou mentira

na propaganda, Levitt associa-a com arte e literatura,
ressaltando que a atividade cOJlJercial tOJlJaessencialmente as

mesmasliberdades COJlJa realidade e a literatura comoo artista,

exceto que no cOJlJérciosuas criações são chamadasde propaganda,

desenho industrial ou embalagem.
Sua justificativa repousa sobre o fato de que, comona arte,

o propósito da propaganda é influenciar a audiência cr.iando

ilusões, s.íJJJ.bolose implicações que prometeJlJmais do que pura

funci onalidade.

(4) Levitt, Theodore. The Morality (1) of Advertising ... p.67
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Lembra, também, que o comércio usualmente enfeitam seus
produtos para sugerir uma reabilitação e serem mais agradáveis de
serem vistos. A propaganda, então, leva tudo isso ao consumidor

através de embalagens atrativas, "slogans", descr1ções e

canções,dentre outras. Destaca que os potes gregos, por exemplo,
eram usados para carregar líquidos, mas isso não explica porque
eles eram decorados com linhas graciosas e elegantes, e com
desenhos em preto e vermelho. Eles mãnufaturam suas coisas como
arte decorativa.

A comunicação, através da propaganda, da poesia, ou qualquer
outro meio é: uma conceituação cr1ativa que exp11ca uma

experiência ind1reta em uma11nguagemsimbó11ca. Então, ela não

pode ser a coisa real que se fala, pois toda comunicaçãoé de

maneira 1nev1tável umdepartamento da realidade.

Ninguém, para Levitt, se satisfaz com a natureza crua, como
no dia da criação, e está satisfeito em ver exatamente o que é
mostrado a olho nu, como os classificados. Fundamenta sua posição
lembrando que o propós.ito áe toda arte - e a.f a propaganda ti

enca.ixada- é alterar a realidade, embelezar, aumentar e melhorar

o que a natureza cr.iou para, então, apresentá-la para a

human.idade.
A idéia básica de Levitt visa mostrar que o homem necessita

do embelezamento das coisas e o consumidor acaba se recusando a
decidir por pura funcionalidade operacional. Na verdade o
consumidor não escolhe comprar um produto em particular, ele
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escolhe comprar uma expectativa que o ajude a resolver um
problema de sua vida, lembrando que em situações normais deve se
julgar a utilidade de um produto antes de comprá-lo. Ressaltando,
ainda, que o consumidor escolhe um ob.ieto ou produto baseado em

promessase não emexperiências.

Os anúncios e as embalagens, na verdade, descrevem
inteiramente o produto para o consumí dor, na sua mente o produto

acaba tornando-se uma complexa abstração que é a concepção da

perfeição ainda não atingida pela experiência. Apontando que sem

distorção, embelezamento e elaboração a vida seria

desinteressante e a existência ainda pior.

A questão da desonestidade, abordada por Levitt recai
sobre a descrição poética, ressaltando que ela não tem a

pretensão de ser a realidade. Paralelamente, coloca que o mesmo é
feito pela propaganda em padrões mais elásticos, já que ela é o
símbolo da aspiração humana. Propagandae descrição poética não

são coisas reais, nempretendem ser e nem são aceitas comotal

pelo público. Assim, a eJesonestid8de ou ilegitimidade d8

propaganda consiste somente na falsificação com intenção

fraudul ent:«, (5)

A finalização desse artigo acaba sugerindo UO/8série de

medidas, associad8s ao direito positivo, que visem elimin8r o

aspecto desonesto e ilegftimo da propagand8, alé/JIde tornti-18 uma

(5) Levitt, Theodore. The Morality (1) of Adyertisina ... p.76
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visão embelezadadas coisas. Porém procura contrapor-se à postura
de certos cr.íticos que apontamou destacama propaganda comoalgo

'.
enganoso, prejud.icial e imoral.

2.2 - Informativo: o ladQ Bom da propaganda

A propaganda na sociedade, geralmente, tem duas funções
básicas: informação e persuasão. O lado informativo já foi
esgotado pelos defensores da prática da propaganda ao promoverem
informações sobre os produtos, serviços e preços, permitindo ao
consumidor fazer escolhas razoáveis. O persuasivo é colocado

pelos cr.íticos como sendo a função dominante. Entretanto, para
santilli, saber que a propaganda não só informa as pessoas sobre
a validade do produto mas também persuade-as a comprá-lo, não
cobre exaustivamente a natureza da propaganda, pois ela tem
outras importantes funções. (6)

Em primeiro lugar, a propaganda reforça um conjunto de
instituições econômicas e pratica ou provê uma espécie de.

entretenimento. Há, entretanto uma pequena dúvida de que a
importância racional para sua existência, como ferramenta do
marketing de negócios, repousa na habilidade de informar e

(6 ) Santilli, Paul C. The Informative and Persuasive
Advertising: A Moral APpraisal~arketing Ethics.
in Marketinq Ethics. Massachusetts: Ginn
Press, 1991 p. 124-131.

Function of
in Readinqs
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persuadir. Em segundo, as funções informar e persuadir da
propaganda não são claramente demarcadas çomo prática das outras
formas de retórica, coisas como: "sales-talk", discurso político
e conselhos de pais, que têm qualidade informativa e persuasiva.

Entretanto, o propósito de Santilli é fazer uma análise
moral limitada dessas duas funções, abstraídas do "back-ground"
social e histórico no qual elas devem aparecer.

Reportando-se a Leiser, Santilli destaca que ele coloca de
um ponto de v.ista utilitário a determinação de quando a

propaganda é moralmente boa ou má. Como a maioria dos
intelectuais, Leiser está seguro sobre a sedução atrativa das
propagandas e marcas, considerando comoimoral as propagandas que

estimulam um querer para as coisas que as pessoas não necessitam

ou para as quais são, positivamente, danosas para elas. No caso
contrário, às colocações anteriores, as propagandas são morais.
Então, não é o estilo ou conteúdo da propaganda que a faz imoral,
mas o produto sendo promovid~ e a existência de uma necessidade
para esse produto por uma parte do público-alvo. A base da'
postura de Leiser quanto à propaganda boa ou má pode ser
observada no quadro dado a seguir. (7)

(7) Leiser, Burton. Beyond Fraud and Deception: The Moral Uses
of Advertinsing. Chicago: A Paper presented at the
University of Chicago Mellon Foundation, Letures Series:
socio-Ethical insues in Business, Feb. 6, 1978. Reprintedin thomas Danaldson and Patricia Werhane (eds.), Ethical
in Business. Printece-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
1979, p. 59-66.
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Quadro nQ 01

Propaganda Boa e Má segundo Produtos

Necessários e Não Necessários

Função da Propaganda
Essencial
Necessário

Danoso
Não-Necessário

Informação Boa Má

persuasão Boa Má

Procurando avaliar quando a moralidade na propaganda

pretende informar menos, ou tão bem quanto persuadir, Santilli

destaca que as informações sobre os bens e serviços para as

pessoas é moral. Entretanto, contradizendo Leiser, ele aponta que

certas informações são passíveis de danos pessoais e sociais,

pois são imorais como no caso da luta, escravos no trabalho e

notícias discriminativas. Portanto, a propaganda deve informar,'
-

comconsciência, se as coisas são benéf.icas ou não.

Estabelecendo uma diferença entre desejos e necessidades,

visando levantar dúvidas quanto à validade da postura assumida

por Leiser, Santilli diz ser o desejo uma emocão e a necessidade

coisas ob; eti vas.:.. Aponta que a determinação de uma necessidade

chama por um exame racional do biológico, social, religioso,
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educacional, realidade artística, para os muitos tipos de
necessidades dos seres humanos.

o preenchimento das necessidades não é inteiramente matéria
da razão, mas também de desejos e querer. O desejo é afeéivo/ não

é racional e nem preced.ido do conhecimenéo enquanéo a necessidade

~ Como conseqüência, Santilli questiona como poderiam os homens
de propaganda restringir suas mensagens para aqueles que
realmente necessitam, já que toda propaganda é direcionada para o
público em geral. E pergunta aéé que ponéo as genufnas

necessidades das pessoas podem ser deéerminadas pelos homens de

propaganda, e se elas só são possíveis de serem conhecidas apenas
por aqueles que são capazes de entendimento racional.

procurando fornecer, então , um esquema que pudesse definir
o que seria uma boa ou má propaganda, Santilli, usando
aparentemente as mesmas variáveis de Leiser, define a seguinte

posição:

Quadro nQ 02

Essencial Não Essencial
Funções Necessário Danoso

Informação Boa Boa
( exceto ( exceto
crianças) crianças)

persuasão Má Má
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Aprimorando, segundo sua concepção, o modelo de Leiser,
Santilli acabanegandoa possibi1.idade da:persuasão na propaganda

ser moralmente boa, .o que era possível no esquema de Leiser, e
posiciona-se frontalmente contrário à postura assumida por Levitt
ao achar que a propaganda deve ser embelezada e distorcida.

Para ele, portanto, todas as formas persuasi vas de

propaganda são imorais/ mesmoque a.iudema supr.ir necessidades

reais. Contraria, assim, a base utilizada por Leiser para
identificar o que seria moral e imoral na propaganda.

Conseqüentemente, afirma que todas propagandas informativas

são morais/ mesl/Joque os produtos se.ial/Jbons ou ruins, pois com a
qualificação que obtêm da informação, os consumidores têm meios
suficientes para não serem feridos pela propaganda.
complementando essa colocação, afirma que a experiência sugere

que possuir conhecimentoraremenre é danosopor si só.

A ressalva, feita em seu esquema às crianças, tem como
elemento fundamental preservar seu desenvolvil/Jento integral, não

as ferindo. Essa preocupação, segundo Santilli, deve acontecer
mesmo quando as informações são reais ou moralmente boas, já que
nem toda verdade pode ser di ta se quel/Jas recebe não possui

dsscerrumeneo suf.ic.iente para entendê-las.

Na verdade, a posição assumida por Santilli, saindo da visão
utilitária usada por Leiser, fica similar às pessoas que acabam
incorporando toda a critica dos anos sessenta feita ao marketing
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e, especialmente, à propaganda. É uma postura s.imilar à visão

extremista daqueles que vêemna propaganda o perigo de a.busar e~

explorar o consumidor desprotegido/ que se esvaziou para alguns

desses cr.íticos com o surgimento da legislação de defesa e

proteção do consumidor, ou seja, com leis vinculadas ao direito
positivo.

Existe, entretanto, um ponto comum entre Leiser, Levitt e
santilli, o direito positivo. Porém Levitt e Leiser aceitam a

função persuasão, apesar de se valerem de argumentos diferentes,
e santilli acaba negando a persuasão, e permanece numa posição
diametralmente oposta.

Assim, segundo Santilli, a propaganda/ para ser moralmente

defend.ida/ dever.ia ser livre de todas as propriedades atrativas e

coloridas - exatamente o que é defendido por Levitt - , ou seja,
reduzida a umsistema semelhante aos classificados de Jornais e

às páginas amarelas. Afirma, também, que isso pode soar estranho,
mas não há razão para que a economia pudesse se ferir, pois as
pessoas poderão ainda fazer coisas para vender e pessoas pode~

-necessitar ainda de coisas e comprá-las; além disso, a própria
propaganda ainda poderá existir.

Finalizando, Santilli lembra que, se alguma empresa falir,
será porque ninguém a escolheu e porque ela não foi capaz de
atrair os consumidores. Assim, coloca que não se deve preocupar
com isso, pois está claro que n.inguéllJnecess.itou do que a empresa

tinha para oferecer e/ então/ ela não dever.ia ex.ist.ir mesmo.
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2.3 - Efeitos Invisíveis da Propaganda
J

Calcado numa revisão de autores americanos que escreveram
sobre o caráter cultural da propaganda, representando campos
acadêmicos com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas,
apesar de poucos terem profundo conhecimento sobre propaganda e
marketing, pollay procura as idéias vindas de múltiplas fontes,
incluindo:
a) Psicólogos - que vêem a propaganda como fonte de aprendizagem
ou condicionamento, com resultados cognitivos e afetivos;
b) sociólogos - enfatizando o papel modelador da propaganda e seu
impacto no comportamento social dos consumidores;
c) Antropólogos - vendo a propaganda como rituais e símbolos,
encantamentos que dão significado para objetos e artefatos;
d) Educadores questionando a influência da propaganda no
desenvolvimento das crianças;
e) Especialistas em comunicácão _ - que vêem os anúncios como,'
propaganda e questionam seu papel sobre a mídia de massa; e
f) Outros Especialistas_ - como filósofos, teólogos, cientistas
políticos, economistas e lingüistas dentre outros, vendo a
propaganda sob a ótica de suas especialidades e procurando
mostrar seus efeitos nos consumidores.
Defende que as crft.icas à propaganda vêllldos que foca1izalll o

pape1 socia1 e a defesa daque1es que focalllseus estudos no pape1
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econômico. pollay procurou saber se a propaganda ajuda ou impede
o pensamento racional; se há como redirecionar ou alterar as
aspirações das pessoas ou se ela canaliza e propõe emoções; e se
há possibil idade de se ter acesso em como ela possa alterar os
valores morais dos indivíduos. Afirma que esses aspectos levantam
dúvidas sobre os valores sociais da propaganda. (8)

Brincar com emoções" simplificando situações humanasreais

em estereótipos" explorando a ansiedade e empregando técnicas

intensivas de persuasão e manipulação"são idéias que MacBride
(9) lembra, da mesma forma, que muitos outros críticos, que se
baseiam no materialismo do consuao . apontam que a propaganda

emprega táticas de comunicação ocultas" brincando com emoções"

maximizando apelos e minimizando informações" trivializando e

eliminando considerações objetivas. Geralmente 'acabam reduzindo

homens"mulheres e crianças ao papel de consumidores irracionais.

Lembrando que tais alegações não são diferentes das
conseqüências não intencionais da propaganda, pollay reporta-se a
um estudo realizado pela National Science Foundation (10), que

(8) pollay, Richard W. The Distorced Mirror:Reflections on the
Unimtemded Consequences of Advertising. in BoI, Willen J.
et aI. Readings in Marketing Ethics. Massachusetts: Ginn
Press, 1991, p. 77-109.

(9) chair, UNESCO, communications Problems, citado por pollay,
ibid. p.58
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enfoca os efeitos da propaganda listando os possíveis resultados
para encorajar o comunicador a sair dos abusos,deixando o cinismo
e o estereótipo. concluindo que o efeito positivo da propaganda
foi o desehvolvimento de grupos de consumidores que sabem
consumir, ou seja, cidadãos socializados como consumidores.

Muitas são as razões oferecidas para explicar os efeitos das
propagandas, para Pollay são relevantes os seguintes aspectos ou
características da Propaganda:
a) Persuasiva - leva mensagens em muitos canais de comunicação;
b) Repetitiva - reforça a mesma idéia ou semelhante severa e
intensamente;
c) Profissionalmente Desenvolvida - calcada em todas as pesquisas
necessárias,conseguidas para aumentar a probabilidade de atenção,
compreensão, retenção e impacto comportamental; e
d) Dirigida ao Público_ - cada vez mais a propaganda é dirigida
para uma audiência que é fonte tradicional de influência na
cultura, família, igreja e escola.

o mito da imunidade pessoal, onde as pessoas consigo mesmas:
se acham imunes à propaganda, general.izou-se numa atitude que vê
a propaganda como sendo de pouco valor para qualquer pessoa.

(10) Research on the Effects of Television Advertising on
Childrenj A Review of Literature and Recommendation for
Future Research. washington, De: NSF.
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segundo MaLuhan e Fiore essa visão parece consistente,
principalmente, devido a banalidade de muitas propagandas. (11)~

A propaganda, para Pollay, opera com sucesso apesar dos
cínicos, virtualmente aqueles que se sentem suficientemente
sofisticados para serem imunes. Ressalta, também, que a imunidade

é mais respeito próprio do que compreensãodas implicações das

infl uénci as da propaganda.

A propaganda de início deixa sua marca na roupa, maneiras,
gostos e hábitos alimentares. Cedo ou tarde, como aponta Bell,
ela começa a afetar padrões mais básicos como autoridade
familiar, papel dos jovens e crianças como consumidores
independentes, padrão moral e os diferentes meios de sucesso na

sociedade. (12)
Um exemplo interessante é dado por Gossage ao tentar mostrar

que a propaganda cria e nomeia tabus. Ele fala do mau hálito e
suor, dizendo que eles sempre existiram como coisas individuais,
porém com a propaganda virou um tabú para as pessoas. (13)

(11) MaeLuhan, M. ; Fiore, Q. The Medium Is The Message: An
Inventory of Effeets. New York: Random House, 1967.

(12) Bell, D. The cultural contradictions of Capitalismo N.Y.
Basie Books, 1976.

(13) Gossage, Howard Luck. The Gilded Bough: Magic Advertising ,
in The Human Dialogue:Perspectives on Communication. Floyd
W. Matson and Asheley Montagu, eds, New York : Free Press ,
1967, p. 363-370.
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o efeito da propaganda, para Leymore pode ser visto no
simbolismo que a propaganda cria, pois os problemas das pessoas

'.

são resolvidos com uma simples resposta, não compram a coisa mas
a imagem que criaram para ela. Chama atenção para que quanto mais

confusa, ans.iosa e incerta for a sociedade, mais forte será o

estrago provocado pela propaganda.

A propaganda está criando uma relação da criança com valores

distorcidos do que são homens,mulheres, vida e fam.í.lia. segundo
Mannes estão se treinando crianças como consumidores e lembra
que, com certeza, não se .lhe estão educandocomopessoas. (14)

Pollay chama a atenção para a colocação de McBrite,no estudo
sobre os efeitos da propaganda da UNESCO, ressaltando que não

pode dizer que os efe.itos da propaganda não sejam benéficos,

porém é errado assumir que e.les se.iamcomp.letamentebenéf.icos.

A propaganda, para Dollard, segundo manifesta, o faz sentir-
se miserável. O impacto mais fundamental pode ser que induza as

pessoas a se conservaremprodutivas a fim de manter o consumo,e

traba.lhar como ob.ietivo de comprar. (15)

"Propaganda ajuda a desenvolver uma espécie que é a meta do
sistema industrial. Então, se não houver uma propaganda de massa

(14) Mannes, M. But will It Sell ? New York
p. 32

Lippincott, 1964

(15) Dollard, J. Fear of Advertising
ger, V. The Role of Adyertising
307-317.

in Sandage, C.H. ; Frybur-
,eds, IL: Irwin, 1906 pp
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que acompanhe a administração da demanda, o crescente .interesse

das pessoas emadqu.ir.irem os bens ser.ia {eduz.idd'. Isso, segundo

Galbrai th, traria d.if.iculdades para o s.istema snâuscrs a.t, porém

Pollay faz questão de lembrar que .isso não .inval.ida a .influênc.ia

sobre a personal.idade e valores das pessoas. (16)

Os problemas que podem surgir, segundo a forma como se usam

as coisas materiais, são de.decisiva importância, os fatores

intangíveis que chamamos de caráter. Pollay chama a atenção para

não se presumir, simplesmente, inocência na influência do

caráter, já que a propaganda ag.indo apenas visando seus próprios

f.ins e semnobres metas, é e deve ser vista COJllO.unare.l,

A despreocupação da propaganda com suas influências passa

pelos aspectos importantes que ela afeta, ou seja, o aprendizado

e a religião, especialmente quando ela não se preocupa em ter

metas sociais ou responsabilidade sobre sua influência.

Paralelamente, a troca de sentimentos das pessoas emrelação

às co.isas leva à reif1.·cação do objeto e à simultânea objetivação

das relações pessoais, e acabam sendo a manifestação desse

materialismo. Como conseqüência, observa-se os seres humsnos

serem trados COJllOob.ieto, e suas mentes acabaJll ficando tão

pequenas que são incapazes de pensareJllpor si só.

Essas colocações acabam indo de encontro com a posição de

(16) Galbraith, John Kenneth. The New Industrial state. Boston:
Houghton Hifflin, 1967, p 219
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Santilli - abordada no item anterior -, pois tais considerações

acabaram levando-o a rsrmer-se na função informativa e considerar
'.

a persuasiva comoimoral. Da mesma forma, procurando fugir dessa

visão trágica da propaganda, Levitt termina por aceitar a função

persuasiva comonecessária à propaganda. Entretanto, ele esqueceu

de considerar as influências invis.íveis da propaganda nas

pessoas, aspecto que acabou ganhando atenção de Pollay.

Fronn, por outro lado, coloca que todos os métodos usados

pela propaganda são essencialmente irrac.iona.is, eles não têm nada

a ver com as qualidades de merchandising e removeme matam a

capacidade crítica do consumidor, comoa hipnose do ópio. Eles

dão ao consumidor umacerta satisfação pelas suas qualidades de

sonho como nos cinemas, mas ao mesmo tempo aumentamseu

sentimento de pequinês e falta de poder. Corroborando I assim, a

postura de santilli ao optar pela informação como função que

torna a propagandamoral. (17)

A complementação feita por pollay procura mostrar que a

imagem da propaganda, mesmo que fosse imitação, requer algum,

esforço talvez frustante e uma aceitação a prior i de uma

desvalorização das próprias experiências de vida.

A propaganda, conforme pollay mostra, corrompeos valores da

sociedade, frustra as pessoas, desrespeitam a privacidade das

(17) Fromm, Eric. To Have or To Be? New York: Holt, 1976 P 110
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pessoas/ induz a mudanças cul ture:s, subet itui valores/ afeta os

padrões de decência pública. Ela fez com que a palavra não mais
I

oferecesse um campo confiável, criou incompatibilidade entre
ensinamentos seculares e religiosos. Contradiz valores que a
educação procura ensinar, parece subverter a moralidade quando
julgada da perspectiva do humanismo secular liberal, e e s cimu.l s

a inve.ia e a competição/ tornando o homem ent i=soars I,

t certo que as abordagens e estudos analisados por pollay
estão muito mais para uma visão totalmente voltada para o

dire.i to positivo, pautado-se no controle da propaganda, ou
transformando-a numa mera lis~a de produtos, posições abordadas
por Levitt - de certa forma- e por santilli.

Paralelamente, pollay chama a atenção para o fato de a
propaganda haver surgido na virada do século, quando muitos

aspectos estavam em fluxo, como: urbanização, expansão

industrial, mobilidade geográfica e de "status", quebra da
família, aumento na literatura e educação, entre outros.

complementa essa visão ao aceitar que a propaganda se
desenvolve paralela a uma série de outras ~udanças, ressaltando
que se torna impossfve1 determinar as verdadeiras causas de tudo

o que tem a intenção de inf1uenciar o comportamento e o

pensamento do homemmoderno. Lembra também que o reconhecimento
dessa compleXidade histórica, não invalida o contínuo papel

cultural da propaganda.
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Reconhece, também, a riqueza das várias contribuições, mesmo
que a maioria se.ia mu.ito mais pensamentos e hipóteses, do que

f

conclusões, e busca estimular esforços entre as mais diferentes
ideologias, visando fazer com que todas essas contribuições, que
constituem o maior marco da propaganda, possam se calcar mais

numaobservação mais ind.ireta e mediata, do que direta.

Sua concepção, apesar de .'ter se pautado nas mais diversas
críticas à propaganda, não enveredotrÓpe Io lado do racionaLismo e

nem para o lado contrário, o de aceitar a distorção como
necessária e desejável.

2.4 - Propaganda e o Consumidor: críticas e Estudos

A propaganda e outras formas de comunicação em marketing
acabam sendo os aspectos mais visíveis do marketing. Muitas das
crfticas dirigidas ao marke'éing centram-se nas a'éividades

promocionais ou de comunicação, que foram lançadas por
"parlamentares, advogados de consumidores e público em geral. Urna:

forma de resumir ou simplificar essas -críticas foi elaborada
por Webster (18), destacando:

a comunicação faz com que o consumidor compre coisas que não
goste

(18) Webster, J. W. Aspectos Sociais do Marketinq. São paulo:
Editora Atlas, 1983
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comunicação criou valores materialistas na sociedade, não
suficientes como objetivos para uma política nacional e estilo de
vida pessoal

comunicação fornece formações inadequadas ao consumidor
o poder da comunicação leva à redução da concorrência. cria

preços elevados e reduz o bem-estar do consumidor
. a comunicação é, muitas vezes, aborrecida e de mau gosto.

Paralelamente, alguns dos críticos acabam por ressaltar um
aomporcementio eesenca aIment:e racional do consumidor, o que também
acaba por não refi et ir a melhor forma das empresas se comunicarem

com seus respectivos mercados, como observado anteriormente nos
itens anteriores deste tópico, ética e propaganda.

Num estudo efetuado por Giacomini, ele desenvolveu uma
pesquisa que pudesse ajudar na otimização do negócio da
propaganda. Captou um clima negaé.ivo enrre publiciéários com

relação à defesa do consusu dar. "Esses profissionais temiam o
assunto porque, na verdade, a publicidade vinha causando certos
danos à sociedade. Então, tentei saber que danos eram estes". (19)',

O estudo identificou scr.ibucos negaéivos nas propagandas de
brinquedos; nas propagandas que usavam a mulher pe.ioraéivamenéej

não havia preocupação ecológica e quem anunciava preço baixo eles
não eram tão baixos assim. Eram portanto anúncios preocupados tão
somente com a venda.

(19) Giacomini, Gino F. O Consumidor e a propaganda. Propaganda
a.34, n.429, fev.esp. 1990, p.3S-37 [Tese Doutorado ECA/USP]
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o estudo revela uma série de aspectos sobre como: a
propaganda tem prejudicado, enganado ou mentido aos consumidores,
além de criar ansiedade nas crianças e venderem produtos
prejudiciais.

Apesar do estudo ter mostrado um lado positivo, a
credibilidade da propaganda, Giacomini lembra que o mesmo não se
pode dizer quanto à ansiedade que gera nas pessoas, revelando um
lado preocupante ou que deveria merecer atenção por parte dos
homens de propaganda, ou seja:
· para 61,8% dos entrevistados a propaganda prejudica quando cria
ansiedade nas crianças;
· a propaganda prejudica quando engana, apontada por 46,85% dos
pesquisados;
· foi vista como prejudial por 46,8% quando usa apelo sexual; e

47,7% rejeitaram o anúncio de produtos prejudiciais.
Procurando trazer subsídios para os publicitáriOS, Giacomini

lembra que para eles criarem campanhasque empolguemo consum.idor

bras.ileiro, segundo sua pesquisa, eles deveriam se preocupar mais,

com o me.io ambiente - defendido por 70,95% -dos respondentes - e
mostrar, em segundo lugar, o que o produto tem de bOJIIe ruim,

apontado por 65,9% dos respondentes.
Uma outra pesquisa realizada entre os dias 13 e 17 de maio

de 93 pelo CEPAC, com mais de dois mil entrevistados, avaliou o
grau de confiança dos brasileiros nos serviços públicos,
instituições e diversos grupos profissionais. Além de revelar a
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disputa entre políticos e empresários na liderança da descrença,
a novidade foi a baixa confiabilidade da propaganda.

A ressalva feita por Rubens Figueiredo Filho, diretor do
instituto e coordenador da pesquisa, lembra:"propaganda pode ter
sido entendida pelos entrevistados como qualquer esforço de

comunicação, inclusive político, não se restringindo à

publicidade de produtos". (20)
Uma síntese dos resultados da pesquisa, destacando a

confiança dos respondente retratas:

Quadro nQ 03
Em quem se confia sempre
Instituições/profissões Percentual

Correios
Igrejas
professores
Médicos
Bancos
Sindicatos
Imprensa
Televisão
Justiça
Propaganda
Deputados/Senadores
Empresários.

64
50
44
34
28
24
22
20
19
10

9
9

Fonte: CEPAC

(20) Blander, M. Pesquisa: Grau de Confiança dos brasileiros.
Imprensa. jul. 1993, p. 81 [Rubens Figueiredo filho coorde-
nador da pesquisa e diretor do instituto CEPAC] .
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"A credibilidade da propaganda está embaixa no Brasil. Só

10!J das pessoas earedi tam inteiramente nas mensagens que recebem
através de anúncios. Dois terços da população confiam muito pouco
- ou não confiam absolutamente nada - no que vêem nos intervalos
comercias dos programas da TV ou lêem, ao lado das notícias, em
j ornais e revistas. Entre -doze diferentes instituições, a
propaganda só ganha e, mesmo assim, praticamente no olho
mecânico - dos políticos e empresários". (21)

Em matéria, Um Eco Retumbante para a Mentira~ Enio Mainardi
comenta que as pessoas não acreditam na propaganda, ele destaca:
"... é impossível negar que existam anúncios COJIIpromessas tão

exageradasque não sabemos como alguém teve a coragem de colocar
no ar". (22)

Enio continua dizendo que o problema é que ao verem uma

propaganda enganosa, as pessoas acabam achando que todas as

outras tambémsão.

Ele, completa sua idéia, e mostra que o outro ponto que
:

justifica a queda da confiança na propaganda está nos'
veiculos,apontando: "Os anúncios mais mentirosos são veiculados

pelos órgãos eJ/Jcr.ise f.inanceira. E isso ajuda a convencer as

pessoas de que há JIIu.ito ma.ismentiras no ar'.

(21) Blander, Mário. Pesquisa: Grau de confiança ... p. 80
(22) Mainardi, Enio. Um Eco Retumbante para a Mentira. Imprensa

jul. 1993, p. 82
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completa dizendo que o outro aspecto está ligado ao fato do
.Brasil, por muito tempo, não ter tido um código de ética.

Finalmente aponta como um outro aspecto a falta de controle sobre

a propaganda, ressaltando que há mentira na propaganda e no
produto, e que, diante disso, rião se tem condição de saber at~

que ponto se está criando ou não uma propaganda enganosa.

Arremata sua colocação destacando: ".Propaganda pode ser para o
bem ou para o mal. A publicidade ajuda a criar um eco retumbante
para a mentira. É como uma concha acústica. ~ um instrumento
odiado porque reverbera uma mentira". (23)

Pesquisa realizada pela Gerp Marketing Research & Co. ,sobre
como os telespectadores do Rio encaram os comerciais de TV,
revela que a polêmica começa quando se discute a credibilidade

dos enüac ios televis,ivos, pois metade dos telespectadores não

acredita neles (24). Dentre ~s outras conclusões, destacam-se:
. metade dos telespectadores (50%) acham que as propagandas de
televisão usam cenas de nudez"e sexo de forma apelativa.

47% dos telespectadores pensam que a ausência de modelosnegros

é uma bruta demonstração de racismo nos comerciais que passam na
televisão.

(23) Hainarde, Enio. Um Eco retumbante ... p. 82
(24) Curry, Andréa. Como os Telespectadores do Rio Encaram os

Comerciais. Jornal do Brasil. 9 mar. de 1993. [ Pesquisa
realiza pelo Gerp Harketing Research & Co.].
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. metade dos entrevistados, 50% , tem certeza de que a propaqanda

pre.iudi ca e enqana o consumidor.
"

anúncios mais honestos, que digam sempre a verdade é a

reivindicação de 30% dos telespectadores.

Esses estudos e opiniões que refletem a realidade

brasileira, são subsídios importantes para que se possa conhecer

ou ter uma idéia da r eLevânc í a e preocupação com o papel da

propaganda, não somente em conformidade com os códiqos de

requ.lamentação, mas também com relação a aqui.lo que o consumidor

acha ou pensa da propaqanda, especialmente quanto ao fato dela

ser ética ou não, preocupação deste trabalho.

2.5 - Conclusão

É importante notar, através das colocações feitas sobre a

ética na propaganda, que nenhum dos autores retratados nesse

tópico se preocupou em utilizar algo que pudesse lhes dar um

ferramental de análise com maior profundidade, capaz de dar',
-

suporte à preocupaçio de se o bem é necessário ou não; se

realmente se está criando ou não uma necessidade; se a informação

seria realmente a função mais importante da propaganda; se a

persuasão, juntamente com uma legislação, impedisse os abusos;

e/ou se a complexidade da mudança dificulta saber, pela

simultaneidade de vários fatores provocadores de mudanças, qual a
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verdadeira causa e que efeitos realmente poderiam ser

identificados.
Todas essas dúvidas, com certeza, poderiam ser dirimidas em

grande parte se esses estudiosos pensassem na ordem moral

natural, que reflete o d.ireito natural subjacente na sociedade

humana, independentemente do tempo ou momento histórico

contemplado.
por outro lado, no que tange à propaganda brasileira e à

opinião do que pensa o consumidor do Brasil, os estudos não

chegam a pautar-se numa abordagempreocupada com a ética e mora1

e passam a apontar críticas que acabam sendo z.rans.it or.i ss: e

seculares, também não visualizadas à luz da ordem natura1 ou

direi to natura1.
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3 - A $tica na Empresa ou Negócio

A ética nos negócios não se restringe somente aos princ.ipais

execut ivos: A ética envolve toda a organização e, dependendo de

corno ela torna decisões e se relaciona com seus funcionários,

fornecedores, clientes e a sociedade corno um todo, reflete os

padrões éticos defendidos e usados no dia-a-dia.
Os executivos e profissionais ligados aos negócios de urna

organização, independentemente, dos valores, pressupostos ou

paradigmas, devem respeitar a ética subJacente em todo ser

humano, conforme destaca Covey~ "existem princípios básicos para

urna vida proveitosa, e que as pessoas podem conquistar o

verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprende a

integrar esses princípios a seu caráter básico".(25)

A utilização da ética está, cada vez mais popular e comum

entre as empresas. Vários estudos têm sido desenvolvidos nesse

sentido, especialmente quando as empresas passam por vários

problemas reflexo da economia como um todo e do mercado.

Cada pessoa ou cada profissional, deve ter um equilIbrio

entre o que ele é e aqu1lo que ele faz, deve manter coerência,

caso contrário, não estará de bem consigo mesmo e não estará

sendo coerente com seus paradigmas.

(25) covey, stephen R. Os sete Hábitos das Pessoas Muito Efica-
~. 7. ed. São Paulo: Best Seller, 1989, p. 17
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Assim, tanto um publicitário de criação quanto o dono de uma

agência e os demais prof.issionais, a ela ligados, devem

desenvolver seu caráter e buscarem esse equ.il.íbr.io .interno. Porém

isso deverá ocorrer com qualquer profissional, independentemente

da área que ele atue.

3.1 - Ética segundo Executivos e Gerente

Ao enfocar-se a ética nos negócios nos deparamos com uma

dificuldade, pois não é fácil encontrar um posicionamento frente

à variedade de significados atribuídos às palavras homem de

negócios e ética~pois significam coisas diferentes para pessoas
diferentes (26). Baumhart sugere a seguinte definição: Homemde

Negócios é qua.lquer pessoa que participa no trabalho de

planejamento/ organização e direção com o objet.ivo de fornecer

bens ou serviços que .lhe dêemlucro (27) .
Ética, por sua vez, é algo que não podemos simplesmente

apontar para alguém e dizer ~e aquilo é ético, pois trata-se de

uma palavra abstrata. A definição do que é ou não ético excede as
fronteiras semânticas, possibilitando a provocação de uma

discussão visando o por quê.

(26) Para obter maiores informnações sobre o assunto, procurar
Ryan, Leo V. The Many Meaning of Business. Catholic
Business Education Review, outono 1993, p. 5-9

(27) Baumhart,Raymond S. J. Ética de Negócios. Rio de Janeiro:
Expressão e Cultura, 1971. p. 35

página - 39



A Ética na Propaganda Veiculada em TV segundo a ótica do
Consumidor

A definição de uma ação como ética ou não requer uma

comparação entre a ação analisada associada com uma norma de

conduta, além disso, existem diferenças honestas de opinião sobre

o que é essa norma e que principios derivam da mesma. Uma outra

fonte de discordância é o caráter relevante de um certo princípio
para uma ação especifica.

Em sua pesquisa Baumhart (28) procura classificar as

opiniões dos executivos em três categorias: aaf ecive s, sub.ietivas

e ob.ietivas/sub.ietivas. "O objetivo significa uma resposta que

se refere a algo externo ao individuo que responde; subjetivo
significa algo que é interno ou pessoal para o depoente.

Baumhart, visando facilitar a interpretação de sua pesquisa,

passou a definir alguns termos básicos, ou seja:

ÉTICO - TUDO QUB BSTÁ BM CONPORMIDADB COM OS PRINCÍPIOS DB CONDUTA HUMANA: DB ACORDO COM O

USO COMUM, OS SBGUINTES TERMOS sre MAIS OU MBNOS SINÔNIMOS DB ÉTICO: MORAL, BBM, CERTO, JUSTO,

HONESTO.

ÉTICA - O BSTUDO DA MORALIDADB DAS AÇÕBS .HUMANAS; PORTANTO OS MODBLOS PARA BSSAS AÇÕES.

PADRÕES ÉTICOS - PRINCÍPIOS OU IDEAIS DA CONDUTA HUMANA.

MORALIDADE - A PROPRIBDADB DB UMA AçAo POR MBIO DA QUAL BLA SB HARMONIZA COM UMA NORMA DE

CONDUTA HUMANA

(28) Baumhart, Raymond S.J. Ética em Negócios ... p. 37 e 42
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Existem considerações sobre o que os estudantes pensam sobre

o homem de negócio. Urna delas, colhida pela Universidade Purdue,

indica que um quarto dos alunos concordaram com a idéia de que as

empresas buscam lucro ac.imade tudo, sem interessar pela forma.

Ira ma.ior.ia das organ.izações comerc.i a.is e

.industr.ia.is têm por obretuvo fazer todo o d.inhe.iro que

puderem / sem lhes .interessar saber a quem ferem".

(29)

Essa colocação é complementada com o que destacou Peter

Drucker em seu artigo publicado na Harvard Business Review, (30)

intitulado: "Is Business Letting Young People Donw", ou seja:

"Oque choca os .Jovens graduados das uruvers tdeâes é que os

execut.ivos de alto n.ível não se sentem no dire.i t:o, e mu.ito

menos compel.idos / a atuar de acordo com as suas

corrsc.iénc.ias ... "

A idéia de consciência, como se pode perceber em Covey, Nash

e Brown (31),é comparada com a formação do caráter, reflexão e

(29) para maior esclarecimento consulte: Purchasinq Week, 3 jul.
1961, p. 10

(30) puplicado em nov/dez 1965, p.54
(31) Autores que serão abordados ao longo deste tópico.
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equilibrio, buscando a ação não passiva das pessoas, mas

almejando a mudança de paradigmas ou pressupostos.

Num primeiro momento, apesar de Baumhart estudar a ética dos

negócios, achamos que sua forma de abordar o problema poder.ia se

revelar umdos referenciais para o nosso estudo, pois o homem de

propaganda não deixa de ser um executivo que trabalha numa
empresa prestadora de serviços e que busca conseguir resultados

satisfatórios para seus clientes e à própria agência.

o trabalho de Baumhart, ao colher opiniões dos empresários e

executivos sobre o que seria ético nos negócios, poderá até ser
uma das l.inhas a ser seguida para o estudo dos consumidores e

suas respectivas op.in.i ões sohre o que é ético ou não nos filmes

de propaganda.
Levando em consideração que a diferença do enfoque dado por

nosso estudo repousa na opinião do consumidor, do que ele acha

ético ou não-ético na propaganda de televisão, é possivel que
esta seja uma das formas de analisar e avaliar o aspecto ético

defendido pelos consumidores.

3.2 - Ética da Personalidade e Ética do Caráter

A Ética do caráter, considerada a base do sucesso, envolve

coisas como: inteqr.idade, Justiça, paciência, diliqência, modéstia

e a regra de ouro, fazer aos outros o que desejamos que nos
façam. A Ética do Caráter ensina que existem principios básicos
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para urna vida proveitosa, e que as pessoas só podem conquistar o

verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a

integrar esses princípios a seu caráter básico (31)

A Ética do caráter, segundo Covey, pouco depois da Primeira
Guerra Mundial, deslocou-se para o que ele chama de ética da

Personalidade. Destaca que o sucesso tornou-se mais uma

decorrência da personalidade, da imagem pública, atitudes e

comportamentos, habilidade e técnicas que lubrificam o processo

de interação humana.
liA ética da personalidade tinha dois caminhos básicos: um

deles é o das técnicas nas relações públicas e o outro uma

atitude mental positiva. Parte desta filosofia se exprime através

de máximas por vezes válidas, como: Sorrisos conçu.is zam mais

amigos do que caras feias e A mente humana pode conqu.is car

qualquer coisa que cons.iga conceber e acred.itar ". (33)

Continuando, Covey, alerta que outras práticas da abordagem

personalista eram claramente manipuladoras, quase enganosas,

encorajando as pessoas a utilizar técnicas que levassem os outros

a gostar delas, ou a fingir interesse pelos "hobbies 11 alheios

para arrancar o que pretendiam, ou a usar o poder do olhar

ou a intinidação para abrir caminho no mundo.

(32) Covey, Stephen R. Os Sete Hábitos das Pessoas muito Efica-
zes. são Paulo: Best Seller, 1989, p. 17)

(33) id , ibid.
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Um dos defe.itos básicos da Ét.ica da Personal.idade, tentar

modif.icar as at.i rudes e os comportamentos exteriores não adianta

muito o longo prazo,se deixamos de examinar os paradigmas básicos

a partir dos quais estes comportamentos e atitudes são gerados.

(34)
Covey lembra que a ét.ica da personal.idade pode ser utilizada

e funcionar na maioria das .interações humanas de curto prazo,

criando uma impressão favorável nos outros, através do

charme,envolvimento e interesse forçado nos passatempos alheios.

"Não é difícil aprender técnicas simples, rápidas, que costumam

dar certo em s í tuaçõe s específicas. Mas estes aspectos

secundários não possuem valor permanente nos relacionamentos a
longo prazo. No final, se não ex.ist.ir umaprofunda J.'ntegr.idade e

uma força moral incr.msece, os desaf.ios ex.istentes na v.ida farão

com que a verdade.ira mot.ivação venha à tona" e o fracasso no

relacionamento substituirá o sucesso efêmero conseguido.
Fazendo relação com a percepção, reportando-se a figura da

moça e da velha - tradicionál nos livros sobre percepção - ,,

Covey fala de paradigmas e destaca o quanto eles podem

condicionar nossas percepções.
A palavra paradigma, segundo comenta, vem do grego e, em sua

origem, era um termo científico, porém atualmente é usada

(34) ibid. p. 28
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comumente para definir um modelo, teoria, percepção, pressupostos
ou modelo de referência. De um modo geral,lIé a mane.ira como vemos

o mundo - não no sent.ido v.isual / mas s.im em termos de

percepção/ compreensão e rnt erprecscãcr, (35)

Ao valorizar os paradigmas Covey procura destacar a

importância e o poder da mudança de um paradigma, reportando-se a

Thomas Kuhn - em seu memorável livro The Strucuture of Scientific

Revolutions. "Kuhn mostra corno praticamente todas as revoluções

no campo da pesqu.isa c.iencrrrcs começaram em rupturas com a

trad.iaâo, com o modelo ant.igo de pensar e com velhos parad1'gmas'.

( 36)

Nem toda mudança de paradigma ocorre para o bem, pois a

própria mudança da Ética do Caráter para a Ética da Personalidade

acabou provocando um afastamento das raizes que realmente nutrem
a felicidade e o sucesso verdadeiro. Contudo, é bom lembrar que a

mudança de parad.igma/ quer nos leve a direções pos.it.ivas ou

neastivee, nos conduz de uma v1'são de mundo a outra. Assim,

nossos paradigmas, corretos ou incorretos, são a fonte dos,

comportamentos e atitudes e de nosso relacionamento com os
outros. (37)

(35) ibid. p. 22
(36) ibid. p. 29

( 37) ibid . p. 3 O
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liA Ética do Caráter se baseia fundamentalmente em que

ex.istempr.inc.ípios governando as atividades humana ,leis naturais

para o relacionamento humano que são tão reais/ .imutáve1·s e

1'ndiscut.íveis quanto a Lei da Gravidade no plano físico". (38)

Destaca que a realidade obj etiva se compõe de princípios que

governam o progresso e a felicidade dos seres humanos, leis

naturais que se entrelaçam, formando o tecido social de todas as

comunidades civilizadas da história, abrangendo as raízes de cada

urna das instituições e familias que sobreviveram e prosperaram.
A validade desses princ.ípios, ou leis naturais, torna-se

óbvia para as pessoas que examinamcomprofundidade e refletem

sobre os ciclos da história social. Tais princípios vêm à tona de

tempos em tempos, e o grau de harmonia e respeito que os membros

de urna sociedade demonstram por eles levam esta sociedade para a
estabilidade e a sobrevivência, ou então para a desintegração e

destruição.
Esses princ.ípios estão presentes em todas as reLiç.iôe«

importantes e duradouras, ass í.m como nos sistemas éticos e

filosof1'as soc.te i« importantes. São evidentes por si mesmos e

podem ser adotados por qualquer indivíduo. Ao que parecem eles
existem dentro de todos os seres humanos, independentemente do

( 38) ibid . p. 32
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condicionamento social e da lealdade a eles, apesar de poderem

ser obscurecidos pelo condicionamento ou abandono. Covey se
refere, por exemplo, aos princípios:

. Imparcialidade - ao partir do qual se desenvolveu toda noção de

justiça e eqüidade - apesar de existirem amplas diferenças na

definição e modo de se conquistar a imparcialidade, há uma

consciência quase universal do conceito.

Integridade e Honestidade são os que criam as bases da

confiança, fundamental para o estabelecimento da cooperação e do

crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo.
Dignidade Human~ - princípios demonstrado na Declaração de

Independência dos Estados unidos "Sustentamos que estas

verdades são evidentes por si: todos os homens foram criados

iguais, e dotados, por seu Criador, de determinados direi tos

inalienáveis, entre os quais se encontram a vida, a liberdade e a

busca da felicidade". (Covey, 1989, pgs. 34 e 35)

de Servir - ou a idéia de dar contribuição

da Qualidade - ligado á idéia de excelência

do Potencial_ - ligada à idéia de que temos a capacidade de

evoluir e crescer, aprimorando nossos talentos.
de Crescimento ~ que está bastante ligado ao de potencial, com

a decorrente necessidade dos princípios da Paciência, Educação e

Encorajamento.

(39) ibid. p. 34-35
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"Princípios não são práticas. Urnaprática é urna atividade ou

ação específica" .(40) Isso significa que urna prática pode

funcionar numa situação ou circunstância, mas não funcionará,

necessariamente, em outra. Assim, enquanto as prát.icas são

espec.íf.icas para s.ituações, os pr.inc tp.ios são verdades profundas,

fundamenta.is, cUJa apl.icação é un.iversal. Servem para famílias,

indivíduos, casamentos e organizações de todos os tipos. Quando

as verdades são interiorizadas (verdades profundas), como

hábitos, elas dão às pessoas a força para criar uma vasta gama de

práticas capazes de lidar com as mais diferentes situações.
Os princípios, para Covey, não são valores, uma quadrilha

pode compartilhar alguns valores, mas eles estão violando um dos
princípios fundamentais já apontados. "Os pr.inc.íp.ios são gu.ias

para a conduta humana/ CUJOva.lor permanente fo.i comprovado. Eles

são fundamenta.is. E.les são .ind.iscutíve.is/ po.is em sua essênc.ia

são claros." (41)
Uma das sugestões de Covey, visando mostrar a natureza

evidente dos princípios, propõe que reflitamos sobre a tentativa

absurda de se tentar viver uma vida eficaz baseada em seus
opostos. v puv.ido que a.lguémcons.idere ser.iamente a parcialidade/ o

srdi L, a vsIeee, a inuti.lidade/ a med.iocr.idade e a degeneração

como fundamentos só.lidos para a felicidade e o sucesso

duradourdi . (42)

(40) , (41) e (42) ibid. p. 35
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Quanto mais nossos paradigmas estão próximos aos princípios

e leis naturais, mais precisos e funcionais eles serão.

paradigmas corretos causarão um impacto incomensurável em nossa

eficácia pessoal e interpessoal, muito mais do que qualquer

esforço dispendido na ~udança de atitudes ou comportamentos.

Existe um princípio de crescimento e mudança, isto tanto

para pessoas quanto para organizações. É .impose.ive! cortar,

violar ou ignorar o caminho desse processo que leva e70

deeenvo.Lv.iment:o,po is coatrar.is a nat ureee e as tent ati vss de

carter cam.inhosó resul t;amem desapont;amentoe frust;ração.

Paralelamente, ninguém consegue fingir por muito tempo, pois

será descoberto algum dia. Podemos fazer pose ou enganar um

estranho ou um colega, fingindo, contudo a maioria de nós sabe a

verdade, no que se refere ao que somos lá no fundo e a maioria

das pessoas com quem convivemos e trabalhamos também sabe esta

verdade.
"Tenho visto as conseqüências das tentativas de encurtar

este processo natural com freqüência, no mundo dos negócios, onde,

executivos buscam adquirir uma nova cultura, com produtividade
maior, qualidade, moral alta e satisfação dos clientes através de

discursos convincentes, sorrisos forçados e intervenções

externas, ou então através de fusões, aquisições e jogadas

amigáveis ou não para assumir o controle de outras empresas. Mas
eles ignoram o c1.ima de desconfiança produzido por t;ais

manipulações. Quando estes métodos dão errado, eles procuram
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outras técnicas da Ética da personalidade que funcionem,
.içno.rando e v.i01ando, durante todo o tempo, os pr.inc.íp.ios e

processos natura.is em que umacultura conf.iável se base.ia". (43)

Com referência a esse aspecto é interessante lembrar que o

market.ing, em suas concepções mais adiantadas e em prática no
mundo pelos homens de negócios, vemse preocupando commu.ito ma.is

do que sat.isfazer dese.ros e necess.idades do alient:e, ele v.isa o

seu "encantamento". Para tanto/ a aonescrdede, s.incer.idade e

conf.iança são peças fundamenta.is, haja visto os novos

instrumentais utilizados pelos homens de negócio como: parceria,

negociação, qualidade de atendimento, produto potencial etc.
covey ressalta que há necessidade de se procurar entender o

processo com mais substância, sem aspirinas e band-aids. É

preciso solucionar os problemas crônicos que estão na base e se
concentrar nos princípios que fornecem resultados a longo prazo.

Assim, quanto ma.is as pessoas se concentram nas soluções ma.is

ráp.idas para resolverem seus problemas agudos e al.iv.iar a dor/

ma.is esta at.itude contr.ibu.ira para p.iorar o caráter crôn.ico dê!

s.ituação. (44)

Um dos exemplos de que certas atitudes desse tipo, tidas

como "milagreiras" ou que dêem resultados de curto prazo, que se

(43) ibid. p. 38

(44) ibid. p. 41
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manifestaram em mui tas empresas e não somente no Brasil, foi a

tentativa desesperada de reduzir custos para conseguir manter a

participação e a margem de lucratividade utilizada por muitas

organizações, independentemente de seu porte.

3.3 - O Novo Estágio de pensamento

Os Setes Hábitos das Pessoas muito Eficazes tratam de um

novo n.íve1 de pensamento/ de uma abordagem centrada nos

princ.íp.ios e baseada no caráter/ quem vem de dentro para fora e

se volta a eficác.ia pessoal e interpessoa1.

A expressão de dentro para fora significa começar pela

personalidade I ou, melhor ainda I pelo íntimo: os paradigmas, o

caráter e as razões. Mostrando que as pessoas que pretendem

conquistar a confiança de outras devem ser confiáveis. Essa

abordagemde dentro para fora privilegia umprocesso conr.inuo de

renovação baseado nas leis naturais que governam o crescimento e

progresso humanos. É só com ela que se terão soluções e sucessos

duradouros. (45)

3.4 - Ética, Comportamento e Ação

A ética tem sido associada ao bom comportamento, porém essa

ênfase trai o real poder da reflexão. Isso, na verdade, não se

(45) ibid. p. 44
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relaciona com uma perspectiva ética da conduta humana. O

comportar-se bem pode se referir mais à etiqueta ou talvez a uma

ét.ica negativa de não fazer nada errado, revelando que as pessoas

mantiveram-se longe de encrencas. A ação se refere a pessoas

estabe.lecendo a .legis.lação certa. (46)
A critica feita por covey à ética da personalidade, procura

mostrar que deve existir uma visão de longo prazo, pois

estariamos usando medidas paliativas, já que na sua concepção não

se pode encurtar caminho. Ele ressalta a superficialidade das

ações, o que vem de encontro à visão de Marvin T. Brown, pois ao

di ferenciar ação de comportamento, procura ressa.ltar a

necessidade de não se usar a 'ética como .linguagem da "campainha"

(47) .
A idéia da campainha, apesar de não ser cognominada desta

mesma forma por covey, está vinculada com a psicologia

Behaviorista, defendendo que as pessoas não podem agir, apenas

reagir. Na verdade, nessa concepção, o condicionamento soc.ie.l do

homemdetermina as respostas áos est.ímu.los ext-ernos; para mudar a

resposta, basta mudar os estimulos, através do reforço negativo e

positivo, que poderá levá-las a fazer o que é certo.

(46) Brown, Marvin T. Ética nos NegÓcios. são Paulo
Books, 1993, p. 14-15

Makron

(47) ibid. p. 15-16

página - 52



A Ética na Propaganda Veiculada em TV segundo a ótica do
Consumidor

Assim, como ressalta Brown, umapessoa bem comportada faz o

que é certo devido ao condic.ionamentoprév.io e não por dec.isão
.

sua, e, apesar dos Behavioristas falarem a cerca de valores, eles

não exporem o Porquê de uma decisão ser de uma forma e não de

outra.

Tal postura vai de encontro à critica de Covey, quando fala

da Iim.itação da ét.ica da personal.idade e aponta a ét.ica do

caráter como uma forma de mudança .interna, não fruto de

treinamento, de estimulos através de palavras de ordem e/ou de

expressões falsas (estereotipadas como sorrir I agradar, fingir

interesse etc.)

A ética, na concepção de Brown, justifica a ação, em vez de

explicar o comportamento, "uma expl.icação determ.ina o que causou

tal comportamentcl', ao passo que a ".fust.if.icat.iva mostra que

pr.incfp.ios ou valores o ator usou ao fazer sua escolha". Revela,

assim, a riqueza de se explorar o porquê da escolha de uma

alternativa, pois o homemva.i além da d.ireção do que ele .fá fez e

na d.ireção do que deverá ser fe.i to.

"A moderna ética filosófica baseia-se na pressuposição de

que você não pode decidir o que deve fazer a partir do que faz.

Tomar tal decisão implica falácia naturalista - a falácia de

assumir que só porque algo é/ então deve ser". (48)

Surge dessa concepção a idéia de se distinguir o que é e o

(48) ibid. p. 17
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a regra de ouro, para citar um dos exemplos defendidos pelos

autores que abordaram sobre a ética nos negócios.
Grandes empresas de porte internacional e com grande poder

de influência, na atual conjuntura, passaram a ter que respeitar

seus parceiros e até concorrentes, estabelecendo parcerias

estratégicas com eles (57).

! um momento histórico que marca, como diria Covey (58), a

adoção de medidas duradouras e não paliativas ou de curto prazo.

A propaganda não poderá ficar fora da busca de uma ética

organizacional e muito especialmente seus clientes, os

anunciantes. Isso fica evidente já que a agência encontra-se

entre o veículo, o anunciante e o consumidor, sendo a

responsável pela forma de comunicação de seus clientes, e não

podendo contrariar suas respectivas posturas éticas.
Uma abordagem interessante, apesar de não assumir uma

análise mais profunda é defendida por Brown (59), especialmente
quando ressalta a importância dos executivos explorarem o porquê

das decisões, expondo seus valores e conhecendo os de seus,

colegas, o que acaba levando à definição de uma ética para o

negócio.

(57) Lewis, Jordan. Aliancas Estratégicas: Estruturando e Admi-
nistrando Parcerias para o Aumento da Lucratividade. S.P. :
Pioneira, 1992, p. 21-25

(58) Covey, Stephan R. Os Sete Hábitos ... p. 27-28
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4 - Códigos e Aspectos Legais

A propaganda no Brasil, apesar da sua existência não ser das

mais recentes, não existia até 25 anos atrás qualquer tipo de

regulamentação legal que disciplinasse os anúncios e os

profissionais pagos para elaborá-los e agenciá-los.

Mesmo assim existiram algumas formulações que serviram corno

marco de um esforço para, com o passar do tempo, dar origem à

legislação atual, que passou a vigorar a partir de 1965.

A primeira tentativa disciplinadora dos anúncios aconteceu
no ano de 1941, já que a atividade não era mais concebida corno

apenas arte ou truque de publicar anúncios de qualquer maneira

( 6 O) •

o Decreto-Lei nQ 4.113 de 14/02/1942, passou a regulamentar

a forma específica com que deveriam ser tratadas as propagandas

de médicos, enfermeiros, casas de saúde e estabelecimentos

congêneres de preparados farmacêuticos. Isso surgiu para que se

colocasse fim a alguns abusos na propaganda de remédios,

destacando: declaração de cura feita por leigos, dísticos ou
artifícios gráficos indecorosos ou contrários à verdade na

(60) Oberlander, Ricardo Augusto. Propaganda. Ontem e Hoje. Rio
de Janeiro, 1980. [Dissertação de Mestrado Escola de Comu-
nicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro ]
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exposição dos fatos e promessas de recompensas. Após essa medida

o medicamento só poderia ir para as farmácias após licenciados e

com exigência de trazerem estampados em suas embalagens os

dizeres: venda sob prescrição médica. Aos infratores eram

impostas multas.
No Estado Novo, 23 de fevereiro de 1949, um grupo formado

pelas principais agências de propaganda em funcionamento no país,

firmou um convênio que estabelecia normas para o seu

funcionamento, inspirado na prática da propaganda americana.
Desse convênio saiu a idéia de criação da ABP-Associação

Brasileira de Propaganda.
A década de 50 foi marcada pelo surto de crescimento

brasileiro e também da propaganda. Esses anos de mui to

entusiasmo, contagiou os publicitários que se viram compelidos a

não mais retardar a realização do I Congresso Brasileiro de

Propaganda, que aconteceu no Rio de Janeiro nos dias 29,30 e 31

de outubro de 1957. Dentre os objetivos do Congresso estava o de

criar um código de ética profissional, capaz de servir como
paradigma da cultura e solidariedade da classe publicitária.

Como conseqüência disso, em 21/07/61, por uma iniciativa do
deputado federal Almino Afonso, o proj eto de lei que dispunha
sobre o exercício da profissão de publicitário, recebia o nQ3.291
Após muitas discussões (*), o projeto foi transformado em Lei nQ

(*) cópia de uma das versões do Projeto de Lei, ver anexo nQ 4
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4.680, em 18/06/65. Numa tentativa de excluir o Estado do

controle da propaganda, em 30/03/1978, foi aprovado o Código

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, apresentado no

IIIQ Congresso Brasileiro de Propaganda. Posteriormente. em junho

de 1983, o Conar publicou a 4ª edição (*) do Código de Auto-

regulamentação Publicitária, contemplando as mudanças ocorridas

em 1980, 1981 e a de 23/12/1982, estando entre elas a alteração

que modificou o nome de Comissão de Auto-Regulamentação

Publicitária para Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária.

Mais recentemente, através da Lei nQ 8.078 de 11/09/90, rtos

direitos e garantias. A seção de número III, que mais nos

interessa, trata da Publicidade. (**)
A ABEMD, Associação Brasileira de Matketing Direto, criou

um Código de ttica que todo o associado deve obedecer em suas

operações. Ele envolve cinco capítulos sendo que o primeiro diz

respei to as ofertas e a propaganda direta. (***) A instituição

visa evitar atitudes desonestas e fraudulentas, no Marketing

Direto. Isso porque ele vem assumindo um importante papel junto a

empresas que trabalham com nichos específicos de mercado.

(*) ver anexo, cópia do Código do Conar versão 1983 - anexo nQ1

(**) ver anexo, cópia do Código de Defesa do Consumidor, Lei nQ
8.078 de 11 de setembro de 1990 - anexo n2 2

(***) ver anexo, cópia do código de ttica da ABEHD - anexo n2 3
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5 - Direito Natural e a ordem Moral

5.1 - Direito Natural e Direito Positivo

Há uma confrontação entre os que defendem o direito natural
e os que os negam e defendem o direito positivo. Gómez Pérez (61)
aborda a questão destacando a importância e a negação do direito
natural, mostrando que a importância do direito natural é
evidente, pois eles são devidos ao homem pelo simples fato de ser
homem. "Assim ... todos os homens têm direito à vida, ao alimento,
à integridade física à educação, etc. Chamam-se também

direitos fundamentais, ou simplesmente direitos humanos" (62)
Entretanto, ele coloca que, desde há muito tempo, tem havido

correntes doutrinárias contrárias ao direito natural, negando a
sua vigência. Para eles todos os direitos são positivos, ou seja,
produto de um acordo, consentimento ou consenso entre os homens.

Desta maneira, o hOJ/lemteria direito à vida só porque a sociedade

conseguiu pôr-se de acordo para o conceder.

(61) Gómez pérez, Rafael. Problemas Morales de la Existencia Hu-mana. Madrid: Editorial Magistério Espanhol,1980, p.205-210

(62) ibid. p. 205
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Procurando destacar os argumentos que servem de base para a
negação do direito natural, Gómez Pérez (63) aponta, entre
outros, os seguintes:

- não é possível saber em que consiste a natureza humana e,
muito menos, dilucidar-se se é algo estável ou imutável;

é um suposto direito que não está vigente por si só;
- muitos dos chamados "direitos naturais" têm sido negados ao

longo da história e também têm sido violados sem que acontecesse
nada de especial.

Paralelamente, Gómez Pérez (64), em conformidade com Luno
Rodrigues (65), ressalta qu~ esses argumentos, contrário ao
direito natural, não se mantêm e destaca os seguintes aspectos:

- é possível saber, racionalmente e de um modo simplesmente
natural, o que é a natureza humana: o homem como ser racional e
livre, com uma série de exigências naturais: alimentação, casa,
trabalho segurança, vida etc. E isto deu-se em todos os tempos e
continua a acontecer;

a vigência do direito natural está clara, mas como uma
realidade moral, quer dizer, como algo dirigido à liberdade, algo
que o homem deve cumprir, embora não gostei

(63) Gomez Pérez, Rafael. Problemas Morales .... p. 205
(64) ibid. p. 206
(65) Rodrigues Luno, Angel. Libros de Iniciación Filosofica.

Madrid: Ediciones Universitad de Navarra, 1987, p. 93-95
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- o não cumprimento do direito natural não significa que ele não

exista ou estej a vigente; quer dizer simplesmente que não foi

cumprido, que se desenvolveu uma atividade antiética, imoral. Por

outro lado, uma lei positiva não deixa de ser lei pelo fato de

que alguns ou muitos não a cumpriram. Paralelamente, os

principais prece itos do direi to natural foram recolhidos pelo

direito positivo.

"Pode-se e deve-se dizer mais: uma lei positiva que

esti vesse contra o direi to natural não seria lei, porque seria

injusta. Por exemplo, se um Estado ordenasse, como lei, a morte

dos anciãos, essa lei seria injusta; não haveria obrigação moral

de a cumprir; é mais, haveria obrigação moral de não a cumprir,

porque se trataria de uma lei contrária ao direi to natural,

áquilo que os homens têm direi to pelo simples fato de serem

humanos". (66)

5.2 - Fundamentação do Direito Natural

Ver o homem como um animal que evoluiu, um indivíduo que,

por azar, chegou a ser o que é e a dar-se conta de que é útil -

diferenciando-se dos outros animais - , fica conveniente falar de

direitos naturais ,para que possa haver uma certa ordem na

(66) Gómez pérez, Rafael. Problemas morales .... p. 207
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sociedade. Gómez "tende,Pérez essa consideraçãoPara

inevitavelmente, a considerar corno direito só o direito positivo

que, em cada época,possa ser visto corno mais útil e conveniente".

(67)

Um exemplo, citado pelo mesmo autor, comenta sobre a

tentativa dos nazistas, no processo de Neuremberg, em calcar-se

no direito positivo para defendê-los, alegando que limitaram-se a

cumprir as leis vigentes de um Estado soberano e reconhecido

internacionalmente. No entanto, a condenação desses réus

inclusive à morte - se deu com base na expressão "crimes contra a

humanidade", que ou não queria dizer mui to ou era um imp1 ícito

reconhecimento do direito natural.

"Se com o termo Humanidade se trata apenas de indicar

milhões de pessoas, isso só não bastava para criar um direi to

"supra-estatal". Porque se esse direi to não existe num país ...

também não podia existir num número "n" de países. No entanto,

por cr.imes cont re a humen.idede podia se entender cr.imes cont rs a

ns turees humsna, cont re o que tem o homem po.r nat ureea., Neste

sentido estava-se a afirmar o direito natural". (68)

Ver o homem não corno um produto do azar, senão que é criado

pelo Autor da Natureza, por Deus; Deus,ao criar o homem, deu-lhe,

corno próprios, corno de cada um, esses direitos naturais, escritos

(67) Gómez Pérez, Rafael. Problemas Mora1es .... p. 207-208

(68) ibid. p. 207
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na própria natureza humana. Assim, cada homem tem o dever de.

respe.i tar os d.i re.i tos dos out ros homens, de recol111ecer o que llles

é devido por ns cureee .

Frente a essa concepção, Gómez Pérez lembra que j á fora

defendida por pensadores gregos, romanos e depois ao longo de

toda história, permite denunciar as situações de tirania, de

opressão e de injustiça, porque se opõem a Ul1S di re.i cos que o

homemnão recebe da sociedade, mas de Deus. Porém deve-se lembrar

que essa consideração não é de cunho religioso, nem muito menos,

foi inventada pela Igrej a Católica e, mais atualmente, também

defendem essa fundamentação do direi to natural pessoas que não

professam nenhuma religião.

"A ordem jurídica e a ordem moral coincidem em que ambas têm

por obj eto os atos humanos. Mas a ardem mo.raI re rere+se a todos

os s tos humanos (internos e externos) e a ardem Jur.fdica s~ ar

que t émrelação com outirem, .is t:o é, aos s tos exz errros , Por 1.SS0,

todos os s tos Jur.fdicos são mo.rais (bons ou maus), mas nem todo

os s tos mare.is são Jur.fdicos " .

Uma ordem jurídica justa tem que ser moralmente correta,

caso contrário é provável que na sociedade se produza conflitos.

"Os melhores pensadores de todos os tempos têm defendido a tese

de que uma boa ordem moral é a melhor e mais indispensável

condição para que exista uma eficaz ordem jurídica". (69)

(69) López Pérez, Rafael. Problemas Morales .... p. 209
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Na verdade, o direito, numa medida cada vez mais crescente,

tem se limitado a castigar corno delitos só aqueles que poderiam

causar danos a terceiros, à segurança pública e ao ordenamento do

Estado. (70)

5.3 - Bem, Mal e a Lei Moral Natural

S~ há urna norma moral objetiva para o homem, este terá de

vê-la em si mesmo, pelo testemunho da própria razão. A

consciência de qualquer homem julga segundo a máxima: tem que

fazer o bem e ev.itar o ma.I, Entretanto·, segundo Gómes Péres , o

homem pode se equivocar no que considera bom e mau e dá corno

exemplo um suicida, que de acordo com sua concepção sua decisão

lhe parece boa. (71)

A duvida que fica, então, é a questão o que é bom e o que é

meu -e çuem âecerm.inarâ .isto. Para Gómes Péres isso irá depender

de corno iremos ver o homem, ou seja, se o homem for visto corno

sendo só matéria e sem alma a resposta é clara, pois será ele

mesmo quem irá determinar. Porém se o homem for corisiderado corno

social, segundo acordo variável, ajustado ou implícito a moral

será considerada corno sendo algo relativo, mutante e renovável,

assim corno a concepção de bom e mau variará.

(70) ibid. p. 209
(71) Gómez Pérez, Rafael. Introdución a la Etica Social. Madrid:

Ediciones RIALP, 1987, p. 64-65
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Se pelo contrário, se mantém que o homem é criatura de Deus

e que, portanto, deve ser similar a Ele, corno escreveu Platão, se

reconhece com facilidade que urna série de ações são

intrinsecamente más. Esse é, para Gómes Péres, o preceito da lei

natural, permitindo saber que matar, mentir e roubar, por

exemplo, violam o preceito da lei moral.

A grande vantagem do preceito da lei moral é que, por ela,

se chega, com significativa convergência de critérios entre todos

os povos e a qualquer tempo, ao que o sentido comum identifica

corno mau. E esses são os preceitos da lei moral natural.

Um outro caminho eficaz, nesse sentido,é a chamada regra de

ouro, ou seja: não queira para os outros aquilo que não queres

Dentro dessa concepção, chama-se direito natural a mesma lei
para ti.

moral natural daqueles aspectos que implicam na existência de

outros homens. Assim, ao direi to de um corresponde, nos outros

homens, o dever de respeitá-los, já que o direi to natural é o

germe dos direitos humanos. (72)

Por sua vez, os direitos humanos são assim chamados porque

correspondem ao homem pelo simples fato de sê-lo, pois são

naturais, pessoais e imprescritíveis. Porém quando se afirma que

(72) ibid. p. 65-66
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invioláveis, mas que sua desobediência, ainda que seja freqüente,

são, também, invioláveis, não quer dizer que de fato sejam

é imoral.

Gómes Péres destaca que nas enunciações habituais dos

direitos humanos é possivel encontrar elementos para o fundamento

do direito natural e, portanto, da lei moral natural.

Continuando, lembra Pérez na lista que se segue, por

exemplo, nota-se que todo o direito tem a lei moral natural por

trás, ou seja, uma declaração sobre o que se considera bom. (73)

direito à vida desde o momento da concepção

direito à integridade pessoal;

direito aos meios necessário para a vida: alimento, moradia

vestuário, descanso, assistência médica;

direito à seguro pessoal em caso de enfermidade, invalidez,

velhice, desemprego;

direito à boa reputação;
direito a buscar livremente a verdade, manifestá-la e difundir

livremente as próprias opiniões;

direito a exercer uma profissão:

direito a uma informação objetiva;
direito a poder adorar a Deus e a professar sua religião em

local privado ou público;
direito a eleger o estado de vida que prefere;

(73) ibid. p. 66-67
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direito dos pais a manter e educar aos filhos;
direito à possibilidade de trabalhar;
direito a um justo salário;
direito à propriedade privada dos bens;
direito a um salário justo;
direito a reunir-se e associar-se;
direito a conservar ou mudar de residência;
direito a intervir na vida pública;
direito à segurança jurídica, segundo normas objetivas e

iguais para todos.
Para Gómes Péres, a observação desses direitos, deixa claro

que, se fosse moral não cumprir os preceitos da lei natural: não
matar,não roubar,não mentir etc. , praticamente, seria impossível
que os direitos humanos tivessem algum tipo de validade.
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III - ANALISE DA PESQUISA

1 - Metodologia da Pesquisa

1.1 - Fundamentos da Metodologia

o presente estudo está ligado a identificação da opinião dos
consumidores frente a propaganda veiculada em televisão. Além
disso, confronta a opinião dos consumidores com o Códigos de
Auto-Regulamentação da Propaganda e de Defesa do Consumidor.

O estudo estará centrado no produto mais significativo dos
trabalhos dos profissionais de propaganda, ou seja, a propaganda
comercial.

A preocupação, sem dúvida alguma, esteve ligada à concepção
de marketing, respeitando o consumidor e a sociedade como um todo
em suas respectivas necessidades.

Para a ident~ficação d~ propaganqa comercial veiculada em
televisão como respeitadora ou não do consumidor e da sociedade,
o estudo se propõe a identificar junto aos consumidores, colhendo
sua opinião sobre até que ponto o consumidor considera o conteúdo
da propaganda como sendo ético ou não. A pesquisa vai usar para
esse fim, uma lista de comerciais utilizada por Ivan pinto, ex-
presidente do CONAR, para divulgar o tipo de trabalho feito pelo
orgão junto a estudantes de publicidade e propaganda.
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Existe alguns estudos que procuram mostrar o comportamento
ético, principalmente referente aos profissionais de marketing e
ligados à ética dos negócios. Falta, entretanto, uma postura que
tenha como elemento central da questão o consumidor, um dos
componentes mais significativos do mercado, já que é ele quem
acaba sendo um dosprincipais resposáveis pelo sucesso ou não das
empresas.

Não se está esquecendo que a propaganda, como um dos
elementos do composto de promoção, deve estar atrelada às demais
decisões de marketing e ao conceito de marketing utilizado pelas
empresas produtoras de bens e serviços.

A concepção de ética será extraida da opinião dos
consumidores sobre uma lista de comerciais que será apresentado a
todas as pessoas que participarem da pesquisa.

Antes de se iniciar a avaliação dos comerciais de tv a serem
analisados, identificou-se o que deveria ser considerado ético e
não-ético, abrindo espaço para que se possam analisar as
diferentes concepções e/ou opiniões da população amostral sobre
os comerciais de tv analisados.

o estudo apresenta, como ponto focal, a ótica do consumidor
dos anos 90, colocados frente aos comerciais de televisão
desenvolvidos pelas agências de propaganda para as empresas que
têm como meta a sensibilização do consumidor final.

Para efeito conceitual, propaganda será entendida como o
elemento do composto promocional que tem intenç!o planejada de
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influenciar, é paga, a empresa tem controle sobre sua veiculação
e a propaganda leva a identificação ou assinatura da empresa,

,

sendo também utilizada como sinônimo de publicidade.
A idéia de ética desenvolvida pelos consumidores, será

classificada segundo a 'postura filosófica que melhor colaborar
para o sucesso do trabalho, procurando identificar as diferentes
concepções apontadas pelos consumidores, classificando-as segundo
a visão de Baumhart, apegando-se à idéia de direito natutal.

1.2 - Trabalho de campo; Pesquisa

o trabalho coletou a opinião de uma amostra de 109 jovens
universitários de 18 a 28 anos, calcado numa lista de comerciais
que foram solicitados para serem alterados ou retirados do ar, já
que foram considerados prejudiciais à sociedade ao serem
apontados como atentado à moral e aos bons costumes, ou mesmo
vistos como peropaganda enganosa.

A pesquisa apresentou dóis momentos distintos, o primeiro:
envolveu três discussões em grupo e o segundo a análise das
propagandas por 109 jovens universitários. As discussões em grupo
tiveram o caráter exploratório de colher a opinião de jovens
universitários, procurando sondar o que representava para cada um
os vários conceitos vinculados à pesquisa, ou seja: moral,
imoral, ética, ética profissional, propaganda imoral, propaganda
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enganosa, propaganda não-ética, como deve ser a propaganda e
assuntos tabus em propaganda.

:
o segundo momento envolveu a pesquisa propriamente dita,

onde a população amostraI definida teve como tarefa a análisa de
uma lista de comerciais escolhida, emitindo suas respectivas
opiniões sobre cada um deles.

As conclusões obtidas na primeira fase da pesquisa, longe de
refletirem opinões de peso e incapzes de serem uma mostra
objtiva, forneceram as bases para que se pudesse entender um
pouco o que representavam para os participantes os conceitos de
ética e moral, além de adentrarem em campos tidos como tabus e
discutí-Ios.

A dificuldade encontrado pelos indivíduos que participaram
da discussão em grupo, pela própria técnica, acabou criando um
excesso de entusiasmo dos participantes em falarem o que achavam,
já que se tratava de situações muito específicas, atendo-se
a momentos bastante incomuns para alguns em função de, na maioria
das vezes, abordarem aspectos muito específicos de suas regiões.

Apesar das dificuldades enfrentadas, foi importante observar
as idéias, conceitos e valores que se encontravam subjacentes às
colocações feitas pelos participantes, fornecendo um material
substancioso, para quem se propõe a desenvolver uma pesquisa
exploratória sobre o tema. A síntese da pesquisa será mostrada no
item 2.3 , neste mesmo capítulo.
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1.3 - Comerciais Analisados

A lista de filmes utilizados foi sugerida pelo publicitário
Ivan Pinto,na época presidente do CONAR, por conter propagandas
bastante controvertidas, refletindo uma gama variada de tipos,
estilos, padrões de qualidade e abordando temas polêmicos, mesmo
porque todas foram solicitadas para sairem do ar ou serem
modificadas.

A análise dos comerciais, na verdade, foi a solução
encontrada para que o estudo prosseguisse, dando seqüência à

segunda pesquisa, que vislumbrou a possibilidade de se
confrontar as diferentes opiniões centrado num ponto comum, os
comercias escolhidos para análise.

Essa postura tornou possivel obter-se uma maior objetividade
no estudo e forneceu condições para que se chegasse a uma
conclusão mais significativa sobre a forma pela qual os jovens
universitários encarariam a propaganda.

A coleta de dados referentes à análise dos comerciais de tv'
escolhidos para que a população amostral desse sua opinião foram:

• Valisére - Primeiro Sutiã
· Lavadora Brastemp
· Secadora Brastemp

Orient surfista 2
· Hope - cardápio
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· Aquecedor Cardal - Casal
· Homem, Calça Unissex
· Ducha Lorenzetti - Maxiducha Lorenzetti

Boka Loka - Poste
Boka Loka - Banana
Boka Loka - Freezing
Florença, Revenda Fiat Fé só na Florença
Bardhal - Bardhal proal

· Moda Jovem Ernesto Burgel - calças Tobi
Caloi - Caloi Alvaro
Caloi - Caloi Bruna,
Caloi - Caloi Narcela
Tang - Confidências I
Tang - Confidências II

1.4 - Questionário

A pesquisa não contou com um instrumento pré-definido de:
respostas, especialmente em função do seu objetivo, pois como um
estudo exploratório procurou extrair o máximo possivel de
informação dos respondentes, forçando os respondentes a
expressarem-se da forma mais pessoal e sincera possivel.

Antes da veiculação da lista de comerciais a serem
analisados, era informado aos participantes a finalidade da
pesquisa e se solicitava para que observassem cada um dos
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comerciais e procurassem identificar quais, na opinião de cada
um, poderiam ser considerados éticos e nã?-éticos, lembrando que
imdependentemente da resposta que dessem eles deveriam justificar
suas resposta, considerando os comerciais que apresentavam uma só
versão e os que, por serem campanhas, tinham mais de uma. As
respostas deveriam ser dadas para cada um dos comerciais
apresentados, respeitada a idéia de uma ou várias versões.

Foi avisado, também, que os presentes poderiam solicitar ao
operador a parada ou repetição dos comerciais

Não havendo instrumental, específico, a ser utilizado pelos
respondentes, cada participante poderia responder em qualquer
tipo de papel, de sua livre escolha. Entretanto, não poderiam
esquecer que o mais importante seria suas opiniões sinceras
sobre cada um dos comerciais e suas respectivas justificativas,
deixando suas respostas legíveis.

1.5 - populacão e Amostra

A população escolhida para analisar os comercias de tv
recaiu sobre a figura de jovens da faixa etária entre de 18 e 28
anos, todos estudantes universitários de cursos de Administração
e Economia, que no período da pesquisa ainda não tinham se
formados.

A escolha de um amostra não prObabilística pautou-se na
dificuldade de se custear uma pesquisa mais abrangente.
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Entretanto essa decisão em nada afetou o propósito da presente
tese, pois desde a elaboração do projeto o objetivo foi.
desenvolver urna pesquisa exploratória, que pudesse trazer
subsídios para um assunto que vem ganhando a atenção no mundo
inteiro, tanto de acadêmicos quanto de estudiosos, empresários e
organizações.

o tipo de amostra adotado foi a por conveniência, tendo
como fator determimante a dificuldade da operacionalização da
pesquisa, mesmo porque o tipo de trabalho a ser realizado
necessitaria contar com todo um certo aparato teécnico, que fosse
capaz de possibilitar aos respondentes a visualização dos
comerciais num aparelho de tv acoplado a um vídeo e,
preferencialmente, uma sala adequada para projeção.

Visando contornar a situação, foram convidados vários alunos
a participarem da pesquisa, fora do horário de aula, que poderiam
convidar qualquer colega que se enquadrasse no perfil , ou seja:

" Alunos universitários na faixa etária de 18 a 28 anos. gue
estivessem matriculados e cursando alguma disciplina no momento

da pesquisa "

A definição dos indivíduos componentes da amostra, visando
obter uma população que pudesse representar o estudante
brasileiro e tornasse possível a realização da pesquisa com
custos reduzidos, ocorreu em vários campis universitários e em
períodos diferentes.
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Participaram da amostra alunos da Unesp de Araraquara, PUC
de Campinas e IMES, Instituto Municipal de Ensino superior de São
Caetano do sul.

Paralelamente, as pesquisas ocorreram entre os anos de 1992

e 1993, selecionando estudantes que estivessem dispostos a
assistirem todos os comerciais e, em seguida fazerem a análise
solicitada, conforme solicitações destacadas, anteriormente, nos
items 1.3 e 1.4 deste capítulo.

A representatividade, evitando distorções por se valer de um
único local, foi assegurada na escolha da amostra, especialmente
porque em todas as instituições de ensino existe um fato
importante, elas têm alunos de várias cidades , cobrindo uma área
significativa do Estado de São Paulo, sem considerar o fato da
existência de pessoas de outros Estados.

1.6 - Instrumentais e Análises

A opinião dos respondentes foi analisada considerando cada,
um dos comerciais exibidos e as respectivas argumentações
apresentadas, procurando agrupá-las segundo a consideração ou
justificativa feita pelos pesquisados.

No tocante ao Código de Auto-Regulamentação Publicitária
as respostas, após sua classificação (tabulação) as propagandas
foram avaliadas considerando, cada um dos filmes publicitários
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analisados e pautando-se no artigo do Código alegado para sustar
a propaganda do ar, ou seja:

capítulo III - Princípios Gerais
- seção 1 - Respeitabilidade (artigos 19,20 e 21)
- seção 2 - Decência (artigo 22)
- Seção 3 - Honestidade (artigo 23)
- Seção 4 - Medo, Superstição e Violência (arts.24,25 e 26)
_ seção 5 - Apresentação verdadeira (artigo 27 e parágrafos)

descrições . alegações
. nomeclatura, linguagem e clima

- seção 7 - Propaganda comparativa (artigo 32)
- Seção 9 - Proteção da Intimidade (artigo 34)
- Seção 11 - Crianças e Jovens (artigo 37)

A análise comparará a decisão do Conar, segundo a seção e
artigo do código com a opinião dos consumidores, buscando
identificar a compatibilidade ou não entre ambos.

No tocante ao Código de Óefesa do consumidor, as propagandas;
seriam avaliadas observando a parte do código que trata da
Publicidade, ou seja:

- seção III - Da Publicidade (artigo 37)
. propaganda enganosa

propaganda abusiva
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Porém, o que se observa é que o Código de Defesa do
Consumidor, comparativamente ao de Auto-Regulamentação
Publicitária, é muito mais pobre quanto a sua operacionalização,
pois sua redação é de caráter geral, deixando margens para
dúvidas, além de ser omisso em certos aspectos, refletindo a
necessidade de interpretação adicional feita por especialistas da
área jurídica.

Entretanto, pensou-se que a comparação pudesse ser feita,
especialmente porque o estudo conteria as difentes colocações
feitas pelo consumidor sobre os comerciais. Porém a falta de uma
preocupação, do Legislativo, ou Ministério da Justiça, em
complementá-lo com instrumentos operativos tornou muito pobre e
sem efeito qualquer tentativa de utilizá-lo na análise.

o código de Auto-Regulamentação, por ser mais rico e descer
até certos detalhamentos possibilitará, através do confronto,
entre a opinião do consumidor e o código, maior facilidade em se
chegar a conclusões mais significativas quanto. a postura
profissional dos responsáveis pelos comerciais e da própria
propaganda em si.

2 - Aspectos Metodológicos

2.1 - Discussão em Grupo
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Sendo um estudo exploratório, procurando identificar a
presença da ética na propaganda junto a jovens incluídos no
perfil da população amostraI, foram realizadas três discussões em
grupo. Moderadas pelo autor, buscou colher opiniões sobre o que
os participantes consideravam ético ou nã6 ético, moral e imoral,
além de outros conceitos derivativos destes e destacados
anterior.

Obedecendo as regras básicas da técnica utilizada, foi
colocado aos participantes que não existia resposta certa ou
errada, o importante seria que todos pudessem externas suas
respectivas opiniões, livremente.

Os assuntos abordados nas discussões, seguindo o interesse
dos grupos e o propósito da pesquisa, foram:

· ~tica · ~tica Profissional
· Moral · Imoral
· Propaganda frente a tabus
· Propaganda não-ética

· Propaganda Enganosa
· Como Deve Ser a Propaganda

Nessa fase da pesquisa procurou-se não partir de definições
ou conceitos conceitos pré-definidos e nem induzi-los a isso no
decorrer da pesquisa. Limitando-se, portanto, a registrar e
explorar, o máximo possivel as colações e os conceitos alforados
nas discussões.
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2.2 - Fontes de InformacÕes

:
A coleta de informaçÕes envolveu dados primários e dados

secundários. Num primeiro momento foram coligidos dados derivados
de levantamento bibliogr'áfico, visando encontrar subsídios para a
compreensão de algumas questÕes levantadas por estudiosos e
pesquisadores, correspondendo aos dados secundários.

Os dados primários foram colhidos junto aos consumidores
enquadrados dentro do perfil da população amostraI, que
forneceram suas respectivas opiniões em relação a uma lista de
propagandas veiculadas em tv, as quais foram solicitadas para
serem retiradas do ar pelo Conar. Cada jovem universitário
convidado a participar da pesquisa, deu sua opinião sobre as
propagandas e destacaram quais eles as serem éticas ou não,
justificando cada uma das respostas.

2.3 - Discussão em Grupo i Resultados Obtidos

O resultado obtido nas três discussões em grupo realizadas
possibilitou os seguintes resultados:

A ética foi associada ao conjunto de normas que uma
sociedade adota como certas e padronizadas para que as pessoas
obedeçam.
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Alguns procuraram lembrar que o certo e o errado, numa
sociedade, depende da cultura.

Houve uma colocação considerando a ética como sendo algo
mais pessoal, destacando que ela é associada a moral na própria
participação de cada indivíduo em relação a vida.

Horal

A moral foi encarada como sendo regras que a sociedade impõe
ao longo do tempo, ressaltando que está ligada a cultura e que a
criança acostuma-se a elas podendo, com isso, saber o que é certo
ou errado.

Alegam que as instituções vão moldando os padrões de
moralidade da sociedade, fornecendo uma visão do próprio processo
de socialização onde as instituições básicas ocupam um papel
importante.

Alguns associaram a moral aos valores da sociedade e,
outros, procuraram destacar a possibilidade das pessoas mudarem
aquilo que recebem da sociedade, como o que aparece na citação:

" a cr.iança recebe o que o pa.i passou, quando adu.lta,

cr.it.ica e desenvo1ve sua pr6pr.ia persona1.idade "
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Imoral

A idéia de imoral, tanto quanto a d~ moral e ético, foi um
conceito difícil de ser externado pelos grupos, pois não sentiam
tanta segurança e nem sempre conseguiam externá-los.

Apesar disso, destacaram o imoral como sendo o que agride um
pedaço da sociedade. outros, procuraram associar o imoral com
religião, destacando que o cl~ro tem muita importante papel na
definição do que é imoral, pois ele exerce muita influência sobre
as pessoas.

outros destacaram o imoral associado à propaganda,
apontando-a como imoral quando fere pessoas e induz hábitos
negativos.

~tica Profissional

A maioria das pessoas considerou a ética profissional como
sendo o que cada profissional poderia ou não fazer. Em outras
palavras, é agir dentro de parâmetros segundo a profissão que
cada um executa.

outros destacaram que é o certo dentro de uma sociedade ou o
que as pessoas taxam como certo, ou mesmo, uma imposição da
sociedade às pessoas.
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Alguns consideraram a ética profissiona como sendo algo mais
do que regras e normas. Afirmam que é a cabeça de cada um, o
caráter de cada um.

Propaganda Imoral

A maioria considerou propaganda imoral aquela que não
observa costumes de um povo, apontando a propaganda que estumulam
a criança a ser chata se não conseguir um cert produto ou, ainda,
as propagandas que colocam um produto contra o outro.

Propaganda Enganosa

A maioria considerou enganosa a propaganda que diz uma coisa
do produto e não é verdade. Na mesma proporção, foi considerada
enganosa a propaganda baseada em depoimentos, pois alegaram que
as pessoas falam do produto mas não o utilizam.

o Estímulo a automedicação, regimes e exploração de:
superstições também foram apontadas como enganosas. Associam, por
exemplo, cigarro com esporte e pessoas cheias de saüde, porém
alegam que o cigarro não poderia ser associado a tais coisas, já

que todos sabem que ele faz mal às pessoas.
Propaganda Não-itica
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o aspecto considerado mais característico da propaganda não
ética foi a exploração da falta de cultura das pessoas, onde a
propaganda dá todos os argumentos para que as pessoas incapazes
de entenderem decidam.

Aproximadamente a. metade dos participantes criticou a
propaganda que atinge crianças na sua fase de formação, passando
a maneira errada de agir e as que estimulam a violência.

A exploração da vaidade e da inocência das crianças é uma
outra forma de propaganda não-ética, apontada por alguns dos
respondentes.

Foi, também, considerado um absurdo e uma afronta para com o
telespectador o merchandising, que é mostrado nas novelas.

Propaganda, como deve ser

As pessoas que fazem propaganda têm que colocar sua moral a
parte e atingir a dos outros ou o que julga ser a dos outros.
Ressaltam que deveria se chamar a atenção dos publicitários para:
que pensem no público-alvo e busque atingí-Io respeitando a forma
dele ser.

Outro destaque significativo foi dado através de uma
propaganda do Governo Federal, "Vila saúde", onde o publicitário
fala a linguagem simples e atingem as pessoas sem apelar.
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Urna pessoa procurou justificar que o tipo de criação
publicitária,está associada ao capitalismo selvagem, predominante
em nossas cidades, destacando:

" Porque se vive num capitalismo selvagem, então

achamque a propaganda tambémtem que ser"

Assuntos Tabus em Propaganda

Foram abordados corno assuntos tabus coisas como: sexo, nu,
homossexualismo e racismo.

Apareceram barreiras referentes a produtos ligado a sexo e
sexo; o nú, homossexual e a mulher; e preconceito racial.

o nú no homem ou na mulher parece não apresentar problemas
quando a propaganda está ligada a banho ou roupas íntimas.
Entretanto, quando usam o nú para produtos que não têm relação
nenhuma com o corpo, expondo-o quase que totalmente, consideram
um abuso por parte dos publicitários.

o preconceito e o racismo, no Brasil, apesar das pessoas
falarem que não existe, está presente segundo a opinião dos
participantes. Lembram que apesar das pessoas falarem que não
existe racismo no Brasil, identificaram algumas colocações que
evidenciam sua presença nas pessoas e, conseqüentemente, na
propaganda.
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3 - Sinopse das propagandas de TV Pesguisadas

Meu primeiro Sutiã

Sinopse - Uma menina moça na escola fazendo ginástica e indo para
o vestuário ao seu término. Observa que todas usavam sutiã, olha
para si, fica com vergonha e se esconde atrás da porta do
armário. chega em casa, chateada, dirige-se para seu quarto, se
joga na cama e acha um presente. Abre e vê que é um sutiã. Fica
contente, tira a blusa e põe o sutiã. Ela se olha no espelho e
segura os seus seios para saber se estavam firmes. Muda o cenário
e ela está andando na rua, agora com sutiã, um rapaz olha e ela,
sem graça, olha para os seios e cobre-os com seu material
escolar. Finalizando, uma voz "in off", diz: O primeiro Valisére
a gente nunca esquece.

Lavadora Brastemp

Sinopse - Crianças - meninos e meninas aparentando ter de 4 a 9
ou 10 anos - entrando numa casa, todas sujas, cantando: "eu vou,
eu vou, prá Brastemp agora eu vou, lá, lá ,lá, lá ...". Vão
repetindo o canto, tirando a roupa, colocando na lavadora e saem,
sem roupa. Uma voz "in off", diz: Lavadora Brastemp LuXO, duas
velocidades, três programas e muito carinho.
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Secadora Brastemp

Sinopse - As mesmas crianças que haviam colocado a roupa na
lavadora, . retornam cantando a mesma música, toda nuas e se
dirigem para a secadora. pegam suas roupas, 1impas e secas, e
vestem suas roupas. Uma voz "in off" diz: Secadora Luxo Brastemp,
fica no chão ou na parede e deixa a roupa fofinha.

surfista 2 - Orient

Sinopse - Rapaz vê uma moça, na praia, vai paquerar e deixa
colegas que estão junto a um banco de madeira. Perseguindo a
nossa, olha seu relógio e fala: "que gracinha seu Triway",
abaixa-se, olha o relógiO, vai se levantando e bate no namorada
da menina - um rapaz alto e forte. Procurando disfarçar, olha
para o relógio que estava pendurado no pescoço do namorado da
menina, olha para o seu e diz, com voz de fresco, apontando para
o seu relógio: esti "certinho". Uma voz ••in off" fala: "Orient,
os que mudo de roupa COIIvocê. Em seguida, aparece o um kit com
os relógios Triway e Draver, em diversas cores.

Hope - cardApio

Sinopse _ Abrindo a propaganda, uma voz" in off" diz: antes da
novela emoções Hope. EII seguida, um homell entra num restaurante,
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senta e o "maitre" lhe entrega o cardápio. Quando ele abre o
cardápio vê a imagem de um "bumbum" de mulher, que coloca a
calcinha. O homem, surpreso e eufórico, tala: Ah, que prato. Uma
voz "in off" diz: calcinha é Hope e sutiã também,... . Logo em
seguida aparece uma moça tirando o sutiã e mostrando seus seios.
O rapaz, olhando aquilo, cai da cadeira e para no chão.
Simul taneamente a esta cena, a,voz que falava "in off" continua:
... para deixar os homens mais caído$-ainda.

Aquecedor Cardal - Casal

Sinopse - Aparecem flores e uma voz de um homem e uma mulher, no
fundo. Mulher fala: essa água esta tão gosta, em seguida, ri. O
casal é focado tomando banho. Uma voz "in off" : Aquecedores,
Duchas e chuveiros cardal. A cena volta para o casal, ele joga o
sabonete e fala se ela nio quer pegar. Ela, insinuando, fala: eu
pego. Abaixa-se de costas para ele e, com uma voz insinuadora,
fala: ai. Em seguida, levantando-se, abraça o marido. A câmara,
tirando-os de cena, registra gemidos do casal. Volta a voz "in
off" e diz: Cardal esquenta com amor.

Calca No - Homem. calca UQissex

Sinopse - Homem co. voz fina - imitando mulher - e batom na boca,
falando: engraçado esse negóciO de calça unissex, a gente entra
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na loja e o vendedor mostra uma calça; entra uma mulher e ele
mostra, também a mesma calça. Em seguidal muda seu tom de voz e
começa a falar grosso: homem tem cintura de mulher, perna de
mulher, bunda de mulher em oh! nesta cena ele vai tirando o
batom da boca), agora se tivesse uma calça prá homem eu
compraria. Nisso, uma voz "in off" diz: chegou NO, a calça de
homem. E o homem, continuando no mesmo estilo, diz: eu usava.

Ducha Lorenzetti - Maxiducha

Sinopse Inicia a propaganda com um repórter numa academia
esperando acabar a ginástica. No término, ele pergunta para a
professora: o que elas fazem depois da ginástica, e ela responde:
tomam maxiducha, o reporte repete: maxiducha, e a professora diz:
é maxiducha Lorenzetti. O repórter, entrando no vestiário, diz: o
que, maxiducha Lorenzetti ? Entrando em baixo da ducha, diz:
chuá , como sai água. Na seqüência, a professora fala: mas aqui 'e
proibido nadar. O repórter destaca: maxiducha Lorenzetti, ligue-
se nesta marca. Em seguida, aparece uma moça que saia da sauna,
destacando o nu frontal, todas as outras moças gritam e o
repórter se debruça sobre o boxe.
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Boka Loka - Poste

Sinopse - Cena de uma moça andando na rua e, "derrepente", bate
no poste. Sem som ela fala "caralho". Muda de cena, um
trombadinha rouba a bolça de uma moça e ela,também sem som, dá a
idéia que está xingar. seguindo a mesma estratégia, uma moça
muito bem vestida prende seu salto num ralo e deixa claro que
falou "merda" ~ finalizando, uma moça e molha por um carro e
balbucia,"veado". Voz "in off" destaca: Ponha a Boca no mundo.

Boka Loka - Banana

Sinopse - Seguindo a mesma estratégia da propaganda anterior, os
atores abrem a boca mas não sai a voz. A primeira cena é de uma
mulher muito bem vestida que escorrega numa casca de banana e
cai,dizendo: "porra". Na seqüência, uma mulher bem vestida,
saindo de um prédio, coloca a mão para fora para ver se estava
chovendo, nisso passa um carro e esborrifa água, molhando-a e
ela, furiosa, diz: "puta gue pariu"._ outra mulher, ao tentar
beber água no bebedouro, recebe um jato d I água no rosto e diz:
"merda". Na seqüência, uma mulher chegando com seu carro, ouve
alguma coisa de um homem que passava com um guarda-chuva, ela
desce do carro e diz: "vai se foder". Finalizando, uma mulher com
o capô do carro aberto, sendo protegida da chuva pelo porteiro,
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larga o capô e ele cai deixando-a furiosa. Chuta o pneu do carro
e diz: "caralho". Voz "in off" : Ponha a Boca no Mundo.

Boka Loka - Freezing

Sinopse - Repete as cenas da propaganda do Boka Loka Banana, mas
as mulheres não chegam a completar as palavras, só aparece o
início da tomada quando elas abrem a boca e a cena pára. O
slogan, ponha a boca no mundo, continua.

Florenca, Revenda Fiat - Fé só na Florença

Sinopse - Um rapaz chega no confessionário e fala para o padre
que tem um Fiat. O padre fala: meu filho I ter um Fiat é uma
virtude. O rapaz responde: e~ sei, mas eu preciso de uma oficina
de confiança. Padre fala: com a autorizada, "Dio mio, leva seti
Fiat na Florença (aparecem cenas da oficina e dos funcionários),
ela executa serviço sagrado, os mecânicos são profissionais
devotos e as peças são santas. Rapaz, indo embora, diz: a "bença"
padre. Muda a cena para o padre entrando num Fiat na porta da
revenda e diz: Florença o Fiat do Pai com o Filho e o Espírito
Santo.
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Bardhal proal

Sinopse - Abertura da propaganda mostra uma simulação de um teste
com carburadores. Fala sobre dois carburadores que usam álcool
como combustível, mostrando o que acontece com o carburador que
usa Proal e o que não usa. Vai passando o tempo e o carburador
que não usa proal vai se desgastando ou ruindo, a propaganda
registra vários momentos: um mês, três meses e seis meses. No
final o carburador que usou proal está conservado e funcionando

normalmente.

Moda Jovem Ernesto Burgel - Calcas Tobi

Sinopse - Cenário começa numa sala de aula onde há um menino com
roupa moderna e outro com chapéu de marinheiro. Um menino bate no
ombro do outro e fala: ei cara, como que você descolou a roupa
Tobi. Muda a cena para meninos tomando sorvete e o outro diz: eu
falei para minha mãe que se não ganhasse uma roupa Tobi eu não

fazia mais a lição de casa. Muda de cena novamente, agora é um
menino e uma menina sentado na rua com uma bicicleta ao fundo e
um diz: eu falei que falaria de boca cheia. outros garotos, um
diz: se não ganhasse uma roupa Tobi (e cochicha no ouvido do
outro sem as palavras saíssem claras). Cena volta para o primeiro
menino que perguntou, no início da propaganda, é dai. E o outro
fala: e dai, dai que minha mãe comprou. Muda a cena para duas
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meninas brincando com boneca, uma fala para a outra: se não
ganhasse uma roupa Tobi eu ia me casar e:ir embora. Voz "in off"
diz: para ganhar uma roupa Tobi vale qualquer truque. Final,
menina que apareceu no último quadro, faz as tranças levantarem.

caloi - menino Alvaro

Sinopse - Menino, tentando ficar em pé na bicicleta, diz: mãe
olha, agora vai dar certo. Voz "in off" dizendo: cuidado Alvaro,
olha o que você vai fazer. Menino, bravo, fala: "pô" quando a
gente vai mostrar nunca dá certo. Voz "in off": nada é mais
criança que a linha infantil Caloi.

Caloi - Bruninha

Sinopse - Voz "in off": Bruninha mostra como você sabe andar.
Menina, num triciclo, fala: ~ão, não e não. Volta voz "in off":
chegou a nova "caloizinho" com pneus de verdade e selim com aroma.
de frutas e continua, mostra Bruninha. volta para a menina e ela
diz: não enche saco.

Caloi - Marcela

Sinopse - menina, andando de bicicleta e uma voz "in off",
dizendo : Marcela de Cecizinha Nova. Menina, na bicicleta, minha
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mãe diz que você é uma chata. volta voz "in off", Tá bom, então
não precisa mostrar. Menina após isso, faz careta. Volta "in
off" voz de homem, nada é mais infantil que a linha infantil

Caloi.

Tang - Confidências II

Sinopse - Menina tomando Tang diz: como conquistar a mamãe de dar
Tang todo o dia. Em seguida, ensina como conseguir falando: mãe
se você não me der Tang ensino um palavrão para o papagaio, ou
então, se não me der Tang olha que eu escondo a dentadura do
vovô. Finalizando fala: se não der resultado você chora, "báaaa"
e destaca: vai dizer que se sua mãe fosse criança ela não ia
fazer isso, "ham, ham". Voz "in off": é de Tang que eles gostam
mais.

Tang - Confidências I

Sinopse - Menina tomando Tang diz: Como convencer sua mãe de dar
Tang todo o dia. Na seqüência, passa a dar algumas dicas, ou
seja: mãe você fe~ jiló, adoro jil6, ou mãe desliga a televisão
que eu quero estudar. continuando diz: se não convencer você abre
o berreiro, "báaaaa"i concluindo: vai dizer que se sua mãe fosse
criança ela não ia fazer isso "ham,ham". Voz "em off": é de Tang
que eles gostam mais
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4 - Análise dos Dados coletados

1.0 - Código e Consumidores

Os dados, num primeiro momento, foram comparados com o
motivo de solicitação de retirada dos comerciais do ar,
identificando os artigos e parágrafos que refletiram os motivos
alegados.

Somado a essas informações, foram considerados os
julgamentos efetuados pelas respectivas Câmaras de ttica do CONAR
e as opiniões dos consumidores, mostrando se aprovavam ou

reprovavam os comerciais analisados, entendendo respectivamente
como decentes e .indecentes.

1.1 - Decência

Os comerciais da Valisére, Brastemp, Orient, Hope, Cardal,
calças NO, Lorenzetti e Boka Loka, tiveram como argumento para':
sua sustação o artigo 22 do. código de Auto- Regulamentação
Publicitária, que trata da decência, ou seja:

"08 anÚl1c.io8 devell ser real.izado8 de fO.Dlla a nlo
"

lJ.bu8ar da conf.iança do con8lJ11.idor, nlo explorar

sua falta de exper.iênc.ia ou de conhec.ilJtmto enIo

se .benef.ic.iar de sua credul.idadtl"
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Os comerciais enquadrados no artigo 22 sustados, retirados
do ar, foram os seguintes: Hope e cardaÍ, sendo que o Boka Loka
apesar de ser sugerido seu arquivamento houve recurso e passou a
ser veiculado na versão freezing.

Quadro nQ 04
Comerciais Enquadrados no Artigo 22 do Código do CONAR

% dos respondentes Aprovou
Comercias Decisão Conar

Total Mas. Fem. Reprovou

Valisére Arquivamento 73,39 80,00 67,80 Aprovou
Brastemp Arquivamento 57,80 56,00 59,32 Aprovou
Orient Arquivamento 56,18 52,00 59,32 Reprovou
Hope sustação 56,85 56,00 61,02 Reprovou
Cardal sustação 84,00 76,00 91,53 Reprovou
Calças NO Arquivamento 30,28 24,00 35,59 Reprovou
Lorenzetti Arquivamento 42,28 40,00 42,37 Reprovou
Boka Loka Arquivamento

Recurso 57,80 60,00 55,93 Aprovou

A opinião dos consumidores foi significativa no tocante ao
comercial Valisére, pois 73,39\ do Total de respondentes
aprovaram o comercial, sendo 80\ correspondentes aos homens e
67,80\ às mulheres, refletindo o maior índice de concordância
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com o CONAR e discordância com seu enquadradas no artigo 22,
decência.

Para os comercias da Brastemp, lavadora e secadora, foi
sugerido o arquivamento pelo CONAR e teve a aprovação de 57,80%
dos consumidores pesquisados, sendo 56% correspondentes aos
homens e 59,32% às mulheres. Apesar de ser a opinião dos
respondentes compatível com o CONAR, mais de 40% não aprovaram o
comercial, o que deixa alguma dúvida quanto à validade ou não da
decisão.

Numa situação aparentemente similar à da Brastemp, porém
inversa, encontra-se a propaganda do Relógio Orient, que foi
solicitado seu arquivamento, entretanto, 56,18% do total dos
pesquisados reprovaram a propaganda, sendo que 61,02% das
mulheres foram contrárias e 52% dos homens tiveram a mesma
opinião. Neste caso o CONAR,contrariou, com sua decisão, quase
60% dos pesquisados.

o comercial das Calcinhas e sutiãs HOPE, que foi sustado do
ar pelo CONAR, apresentou uma conformidade com 56,18% do total
dos pesquisados que reprovaram o comercial, acatando a decisão do
orgão. porém 44% dos homens e 38,98% das mulheres não
consideraram o comercial indecente, representando mais de 40% dos
pesquisados em média.
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o comercial do cardal, dentre todos os apresentados é o que
,

representou o maior grau de concordância com a decisão do CONAR,
já que 84% dos pesquisados reprovou o comercial, sendo 76% dos
homens e 91,53% dos mulheres. Revelando uma maior tolerância
masculina da ordem de 15% inferior a opinião das mulheres.

A solicitação de arquivamento do comercial das Calças NO, em
parte foi compativel com a idéia da maioria, porém 30,28% dos
respondentes foi contrária à decisão do CONAR, sendo 24% dos
homens e 35,59 das mulheres. Neste particular também há uma
tolerância maior por parte dos homens em relação à opinião das
mulheres, ou seja, aproximadamente 11% .

Numa situação um pouco mais grave se encontra o comercial da
Lorenzetti, pois foi solicitado o arquivamento do processo pelo
CONAR e mais de 40% reprovaram o comercial, refletindo uma
posição delicada à medida 'que 40% dos homens e 42,37% das
mulheres acham que o comercial deveria sair do ar.

Os comerciais do Boka Loka, que num primeiro momento foram
aprovados pelo CONAR e tiveram novo processo de sustação em grau
de recurso, foram aprovados pelos consumidores com 57,80% do
total, sendo 60% referentes aos homens e 55,93% às mulheres,
ficando sua desaprovação por aproximadamente 44% dos pesquisados.

página - 93



A ~tica na propaganda Veiculada em TV segundo a ótica do
consumidor

Em função do grau de recurso contra a' decisão de aprovação do
comercial como não sendo indecente, a propaganda foi veiculada na
versão "freezing", que congelava a imagem quando do "palavrão".

1.2 - Ofensa Religiosa

O único comercial enquadrado no Artigo 20 do Código do
CONAR, foi o da Revenda Florença. A decisão da Câmara de ~tica
foi de sustação do comercial, o que foi compatível com a maioria
do público pesquisado ao ser reprovado por 72,48% do total, sendo
78% homens e 67,80% mulheres. O comercial representou o terceiro
maior percentual entre os que apresentaram conformidade com a
decisão do CONAR.

1.3 - Denegrindo Imagem

O comercial do Bardhal foi o único a ser enquadrado no
Artigo 43 do Código de Auto-Regulamentação Publicitária, alegando
denegrimento de imagem. O resultado geral, envolvendo todos os
respondentes, foi similar ao da Revenda Florença, 72,48%
reprovaram o comercial que também foi reprovadO pelo CONAR.
Entretanto, a reprovação foi maior no sexo masculino, com 78%, do
que o feminino, com 67,80% .

1.4 - Criancas e Joyens
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Os comerciais enquadrados neste item são todos aqueles que
dizem respeito ao comportamento da criança, ou seja: o respeito
às características psicológicas (parágrafo"a") respeitar
especialmente a ingenuidade e a credulidade (parágrafo "b")
tornar implícita a inferioridade do menor parágrago "d"),
constrangimento dos responsáveis e/ou terceiros ou arraste para
uma posição socialmente condenável (parágrafo "e") cuidados para
evitar distorções psicológicas e impeçam a promoção de
comportamentos condenáveis socialmente ( parágrafo "f") e em
primeiro lugar preocupação com segurança e, em segundo, boas
maneiras (parágrafo "g").

Quadro n2 05

Comerciais enquadrados no Artigo 37 - Crianças e Jovens
decisão % dos respondentes decisão

Comerciais Conar Parágrafos Total Masc. Fem. cons

Tobi sustar e a;b;d;e 77,06 72,00 81,35 Reprovou
Advertir

Caloi sustado c/
parecer de a;f;g 55,96 52,00 59,32 Reprovou
psicólogo

Tang sustado c/
recurso e a;f;g; 74,31 70,00 77,97 Reprovou
advertido

(_) ver anexo n2 1 (Código de Auto-Regulamentação - jun de 1983)
para conhecer mais detalhadamente os parágrafos indicados.
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o comercial da Tobi foi o que apresentou maior índice de
reprovação pelos respondentes, comparativamente com os outros que
foram inclusos no Artigo 37. Do total, 77,06% reprovaram-no e os
homens tiveram percentual inferior ao das mulheres, 72%, enquanto
estas atingiram 81,35% de reprovação. O CONAR o comercial e fez
advertência aos anunciantes, ficando sua decisão compatível com a
da população pesquisada.

O que apresentou o menor percentual de reprovação pelos
consumidores pesquisados foram os comerciais da Caloi
apresentando 55,96% no total, sendo 52% para os homens e 59,32
para as mulheres. O CONAR, através da decisão da câmara de ~tica,
mandou sustar o comercial com parecer de psicólogo, ficando de
conformidade com a maioria dos respondentes, porém com quase 45%
contrário à decisão.

O segundo maior grau de reprovação recaiu sobre os
comerciais do Tang, apresentando um índice de reprovação total de
74,31% , sendo que 70% coube ao homens e 77,97 para as mulheres.
A decisão do CONAR, num primeiro momento foi sustar o comercial
e, com o recurso impetrado, uma advertência.

1.5 - conclusão
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comercias, com o código de Defesa do consumidor no que diz
respeito à seção III, da Publicidade, isto não foi possível já
que os artigos 36 e 37 e seus respectivos parágrafos são de
caráter geral e omisso, impedindo uma comparação mais objetiva,
como foi com o Código de Auto-Regulamentação Publicitária. (*)

2.0 - opinião do Consumidor e à ordem Moral Natural

seria uma atitude duvidosa se os resultados da pesquisa
refletisse uma opinião unânime em conformidade com a ordem moral
natural, mesmo porque até o direito positivo que está sujeito a
julgamento e penas não é obedecido por todos. g lógico que não se
refere aqui a desobediência total, que seria também outra

aberração.

o que se pretende, em outras palavras, é dizer que a lei
natural que rege as sociedade~ por milênios, também foi e será em
alguns momentos desobedecida pelOS homens, governos, empresários,

(*) ver anexo nO 2 - código Defesa do consumidor, seção III
executivos e, até, por publicitários.
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Há, ou melhor, deveria haver por parte de todos um maior
entendimento do próprio homem, criado à semelhança de Deus, como
já afirmavam os antigos gregos.

Observou-se uma série de posturas e formas de compreensão,
nos capítulos anteriores, que procuram estabelecer censura
através de legislações específicas para ter assegurada a
preservação e conservação de' valores sociais. outras, visando
fugir da distorção causada pela propaganda enveredam por um lado
completamente oposto à própria natureza do homem, supondo-o
racional em todas suas atitudes.

Ao se falar do direito natural ou lei natural que reflete a
moral, estamos considerando o ser humano na sua totalidade,
visua1izando posições que poderão ser alcançadas por ele se
realmente ele se preocupar em refletir, questionar-se e buscar
como meta o bem para si, sem esquecer-se dos outros e respeitá-
los também como seres humanos" sujeitos às mesmas leis naturais.

2.1 - Va1isére - Primeiro Sutiã

O comercial da Valisére, conforme poderá ser' observado no
quadro n26,na página seguinte, foi um dos que mais apresentaram
características positivas associadas a ele. A argumentação 1
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QUADRO N! 6
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

VALISÉRE - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------I X I X I X ITOTAL ITOTAL ITOTAl
ARGUMENTAÇõES _-ITOTAL IMASC. I FEH. IGERAL IMASC. I FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. sensualidade aparece de Forma cativante, natural, real 01 I I I I I
que acontece com as meninas, a vergonha que passaI ao se de-I 73,391 80,001 67,801 80 I 40 I 40
pararem COI a necessidade de usar, seI malícia. I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. muito bonito, nada te. de i.oral, indecente e qualquer I 1 1 1 1 I
tipo de apela~ão (agressiva/negativa), nada de vulgar 1 45,871 50,001 42,371 50 , 25 , 25
_________________________________________ ., -------, 1 1 ,------, 1 -

3. criativo, beleza artística, bem sutil, bel Feito, mar-I , 1 1 1 1
cante, excelente, profunda sensibilidade, beleza no sentido 1 29,36' 38,00' 22,03' 32 , 19 1 13
Físico, muito boa, bem sacada , , I 1 1 I
------------------------------------------------------------, I I~ I ,------,------
4. talvez a censura considerasse o fato de ser menor e ter' , 1 1 , 1
mostrado os seios ou por lostrá-Ia descobrindo seu corpo e , 18,35' 22,00' 15,25' 20 , 11 , 9
sua sensualidade, ou poderá agredir direito do adolescente, , , , I I ,
ou feri r va 1ores da sociedade , I , , , I
______________________________________________ ~ ------,------,------,------,------, 1 -
5. não é ment irosa e, o fato de mostrar a menina COI sutiã I , I , , ,
está ligada à campanha, explora o (aipo que envolve o produ-I 22,021 24,001 20,34' 24 1 12 I 12
to, discreta e inteligente.ente I I I , , ,______________________________________________________ ------,------,------, 1 1 1 -
6. não tem lotivo para ser censurada, não é anti-ética, nãol I 1 I , 1
tem problemas, mesmo considerando todos os valores .orais e 1 29,361 30,001 28,811 32 , 15 , 17
institui~ões, não tel problema I I I I , ,
____________________________________________________________ 1 1 , 1 1 ,------

7. somente falsos moralistas poderial enxergar algo que' , I , 1 1
fosse indecoroso; a sociedade vi a publicidade CORO tabu ou, 8,26' 10,001 6,78' 9 , 5 , 4
os adu Itos , , , , , ,
______________________________________________________ ------,------,------,------,------, 1 -
8. é natural, experiência própria, ' 1,831 - I 3,391 2 , - , 2________________________________________ ~ ------, 1 1 1 1 ,------
9. afronta os valores da sociedade, induz a .aioria dos I 1 , , I I
adolescentes a se elanciparel, sociedade não aceita, ou podei 3,671 - I 6,781 4 1 - 1 4
associar cal inicio da vida sexual e sexo oPosto " 1 1 , I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. a .eu ver, o objetivo foi alcan~ado 1 O,921 - 1 1,69' 1 I - 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
11. destacou sexualidade de lenina de 13 anos,talvez não se-I 1 1 1 1 I
ja baR, deveria ser visto cala acessório que traga conforto I 1,831 - , 3,391 2 I - I 2

, I I , ,
____________________________________________________________ 1 , 1 1 1 - _

TOTAL DE OBSERVACõES 109 se 59
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mostra tratar-se de um comercial natural, real e sem malícia,
indicado por 73,39% dos entrevistados. A,diferença recai sobre o
percentual alcançado pelos homens, que é superior ao das mulheres
em 12,20% refletindo talvez novidade para o homem e a

familiaridade da mulher~' já que a população pesquisada tinha como
limite inferior a idade de 18 anos.

As argumentações 2 e 3 também apresentando resultados
superiores para os homens, revelam: a beleza artística,lIbem
sacada", sutil, bem feita e, ao mesmo tempo, reafirmam a
inexistência de apelação, imoralidade e indecência. E os homens,
particularmente continuam apresentando um percentual superior ao
das mulheres.

As argumentações 4, 5 e 6 procuram revelar a preocupação de
defesa da propaganda, procurando destacar que a propaganda não
mereceria ser censurada ou tirada do ar, alegando:

. a censura deve ter consider~do o fato da modelo ser menor e ter
mostrado os seios ou por mostrá-la descobrindo seu corpo etc.

não é mentirosa, o fato de mostrar a menina com sutiã está
ligada a campanha ou explora o campo que envolve o produto etc.

. não tem motivo para ser censurada, não é anti-ético, não tem
problemas, . mesmo considerando todos os valores morais e
instituições.
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Não existe, na opinião dada pelos respondentes, nenhum
aspecto que venha contra a propaganda, houve sim uma aprovação e
uma tentativa de justificar o porquê poderia ter sido censurada,
mas a quase totalidade aceita como uma propaganda ética e moral.

o que pensariam os defensores da lei natural ? Em primeiro
lugar eles procurariam visualizar até que ponto a propaganda visa
o bem. Procurando conhecer se atende ou não o bem, poderiam
alegar quebra de privacidade ou ofensa ao pudor. Entretanto, eu
procuraria considerar o sutiã como uma necessidade vinculada a
proteção da mulher, preservando seu corpo e dando maior liberdade
de movimentação.

Porém poderiam perguntar-me, porque pensar assim se o que se
quer analisar é se ofende a moral das pessoas com uma adolescente
ficando de sutiã para o público. Apesar de não aparentar, com tal
análise cheguei a conclusão que o comercial é educativo num duplo
sentido:

. lembra as mães que sempre vêem suas filhas como crianças, que
elas crescem e necessitam do acessório interno, pois vão ficando
mocinhas; e

. mostra às meninas reticentes em utilizar tais peças, que tudo
não passa de uma situação natural de desenvolvimento do corpo.
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Na minha concepção, portanto, o comercial busca o bem das
meninas, mostrando uma realidade bio-psíquica fruto da essência
do próprio ser humano do sexo feminino.

2.2 - Brastemp - Lavadora e secadora

o comercial da Brastemp. apresentou um grau de aceitação
menor do que o do anterior (Valisére), representando quase 58% de
aprovação, sendo a diferença entre homens e mulheres inferior a
39"o, refletindo uma certa igualdade na maneira de pensar, isso se
for considerado somente a argumentação 1, que poderá ser vista,
juntamente com as demais argumentações apontadas pelos
pesquisados, no quadro nQ 7 inserido na página seguinte.

Paralelamente a essa colocação a argumentação 3 procura
mostrar que a propaganda passou uma mensagem ao enfatizar a
utilidade e praticidade do produto frente às roupas imundas das
crianças, alegando que talvez' ela quizesse mostrar quão fácil é
lavar e secar usando quem mais suja, além de passar ao mesmo
tempo a noção de higiene. Os homens apresentam um percentual
superior às mulheres por volta de 5%, não chegando a ser
significativo, mesmo porque o percentual da população total é de
29,36% , refletindo uma preocupação utilitária do produto.
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QUADRO N! 7
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

BRASTEMP - LAVADORA E SECADORA - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------1 r. I X I. X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTACõES :ITOTAL IMASC. I FEM. IGERAL IMASC. 1 FEM.
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

1. crianças aparecem nuas de forma natural e espontinea, I I I I 1 1
trata nudez de maneira inocente, maior pureza, não vejo nadai 57,801 56,001 59,321 63 28 1 35
de mais, não ofende em nada a moralidade, não choca e neM I 1 I I
agride, cena bonita e real, não existe coisa .ais inocente 1 1 1
que criança com ou sem roupa I I I I I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. pode ser criticada pelo fato das crianças aparecerei I I 1 I I I
nuas, deve ter incomodado muitos pais e mães, a cfiança não 1 33,941 32,001 35,591 37 1 16 1 21
tem esse tipo de .alícia, sem ~otivo para censura a não ser 1 I 1 I
via uma instituição tradicional, ou a família faz reservas 1 1 I 1
com brincadeiras cal sexo oposto 1 1 1 1 I 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

3. enfatiza utilidade e praticidade do produto frente às I I 1 I 1 1
roupas imundas das crianças, talvez queira. j lostrar o quãol 29,361 32,001 27,121 32 1 16 I 16
fácil j lavar e secar usando que. mais suja e passando noçãol 1 I I I I
de higiene I I I I I I___________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -

4. se. qualquer tipo de indução a cenas indecorosas ou de I I I I I I
atentado ao pudor, cenas podei ser vistas e. qualquer praia I 33,011 38,001 28,811 36 I 19 I 17
ou piscina, crianças peladas não choca. as ~ães o produto 1 1 I 1 I
fica e. prileiro lugar, não há sexualidade e nel sensualida-I 1 1 I 1
de, talvez as use. para chamar atenção I 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
5. liberdade no re lac ionallento das cri anc as que aparecei I I I I I I
felizes e cantando, é ridículo ou absurdo censurar pelo nu, I 16,51/ 16,001 16,951 18 I 8 I 10
mas pode influir na educação I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

6. o que chamou .ais a atenção não foral os produtos, .as 1 I I I I I
as crianças que aparecia. nuas el cena, n~o havia lotivo ou 1 9,171 12,001 6,781 10 I 6 I 4
necessidade de lostrar o nu e deveria atingir .ais a dona I I I 11
de casa I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

7. apesar da linda leninice, deveria sair do ar, pois as I I 1 I I 1
crianças agindo COlO se fosse norlal andarei nuas, podei I 5,501 4,O.' 6,781 6 I 2 I 4
induzir outras a andarei naturallente nuas e. grupo, ou di- I I I I I I
ferenciarel sexo, ou se valerei da inocência das crianças I I 1 1 I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. tentai desvincular inocência do obsceno, .as a socieda- I 7,341 12,.01 3,391 8 1 6 I 2
de não aceita tal atitude, ou ofende os direitos da criança I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

continua •••
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•••continuado
------------------------------------------------------------------------------------------------------

I X I X 1 X ITOTAL ITOTAl ITOTAL
ARGUMENTACõES ITOTAL IMASC. 1 FEN. IGERAL IMASC. 1 FEN.
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

9. não é adequada ao enfocar cr iancas nuas, exi st en outras I 11,011 14,001 8,471 12 I 7 1 5
formas de se enfocar um produto que não agrida o consumidor I I .1 I I I
------------------------------------------------------ ~~I I_. I I I I -
10. talvez possa induzir crianças a quererem utilizar apare-I 1 I I 1 I
lhos eletrodomésticos sozinhas, causando danos a elas e a I 13,761 16,001 11,861 15 8 7
eles, fazendo o que mostra o comercial ao colocar sapato e I I I I
até ursinho I 1 I I I I
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

11. alguns moralistas ou machistas podell achar que induz a I 1 1 1 I I
idéia de sexo, e que deva sair do ar I 5,501 8,001 3,391 6 1 4 I 2
_________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -

12. atingiram principalmente o nu feminino, mostrando-as I 1 I I I I
mais do que os meninos, dão idéia de machismo ou ens ínaa quel 4,591 6,001 3,391 5 1 3 2
a mulher deve lavar roupa I I I 1 I 1____________________________________________________________ 1 1 1 , 1 1 -

13. não foi tão bom, UI! pouco sem gra,a, enganosa, negativa 1 4,591 6,001 3,391 5 I 3 1 2
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL DE OBSERVACõES 109 58 59
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Das demais argumentações, as mais significativas com
relação a frequência que apareceram foram a 2 e a 4,

.
respectivamente, 33,94 e 33,01. Porém ficaram distante de urna

aceitação mais significativa. Alegam que a censura aconteceu,
talvez em função das crianças aparecerem nuas, que a criança
não tem esse tipo de malícia e que é mais provável ser a censura
fruto da ação de uma instituição tradicional.

A argumentação seguinte, a 4, procura defender a propaganda
quanto a qualquer tipo de indução a cenas indecorosas ou atentado
ao pudor, destacando que podem ser vistas em qualquer lugar e não
há sensualidade e nem sexualidade. Neste tipo de argumento os
homens foram mais de 10% superiores às mulheres, revelando talvez
uma postura mais tolerante, se não fosse considerado que foram
quase 3% abaixo das mulheres na aceitação do comercial. o que
aparenta ser a causa da diferença a maior para os homens em
algumas argumentações - observe no quadro n2 7 - foi o enfoque
mais prático, pois eles também foram os que em maior percentual
apontaram a propaganda como induzindo as crianças a mexer em
aparelhos eletrodomésticos sozinhas.

A pergunta a seguir seria: a extremamente necessário mostrar
as crianças peladas ? e, na seqüência, Seria um comportamento
natural, ligado à própria natureza humana ? A primeira questão
pode ser respondida reportando-se ao argumento 9 , onde 14% dos
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homens consideram a propaganda não adequada ao enfocar crianças
nuas, pois existem outras formas de enfocar um produto que não
agridam o consumidor.

A segunda questão, que em parte já está respondida quando
foi falado da agressão ao consumidor por estarem nuas, merece
somente uma outra consideração, ou seja, lembrar que até
selvicolas e tribos primitivas, mesmo não usando o nosso padrão
de vestimenta, sempre procuram cobrir certas partes do corpo.
Isso, na verdade não é uma imposição social transitória, mas algo
que se repete ao longo da história e que está associada ao pudor,
à privacidade e à idéia de sexo.

~ por essas considerações, e não esquecendo os 42% que não
aprovaram o comercial, que este comercial fere os direitos
naturais do homem, especialmente no que tange ao pudor, e deve
ser considerado imoral.

2.3 - Relógio oriente

Apesar do CONAR ter arquivado o processo do comercial, quase
57% dos respondentes foram contrários à decisão. Observando o
quadro nQ 8, inserido na página seguinte, podem-se agrupar as
argumentações em dois grupos: as que reprovam o comercial ( 1, 3,
4 e 6) e as que poderiam ser colocadas a favor ( 2 e 5).
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QUADRO N! 8
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSU~IDOR

RELóGIO ORIENTE - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL
--------------------------------------------------------------------_._--------------------------------1 X 1 X 1 X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. 1 FEM.
______________________________________________________ -----11------1- __----1------1------1------1------
1. utilizou o corpo da mulher como atrativo principal, co- 1 1 1 1 1 1
mercial apelativo, aparece pouco o produto, mulher como ob- 1 1 1 1 1
jeto, usam mulher maliciosamente, desvia a atenção do obje- 1 56,881 52,001 61,021 62 1 26 36
tivo principal, nudez exagerada, é machista, força o lado 1 1 1 1
erót ico 1 1 1 1 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. foi até criativo co~ o slogan, mostra os diferentes usosl 1 1 1 1 1
do relógio, bem pensada, saída razoável, bom humor e mulher 1 1 1 1 1
leva o consumidor a ficar atento, não é agressivo e nem vul-I 45,871 50,001 42,371 50 25 25
gar; gostei da propaganda, passa a mensage.-do produto, não 1 1 1 1
agride; normal e engraçada, chama a atenção de quel assiste 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

3. deve ter sido censurado pela forma apelativa de lostrar 1 I I 1 I I
o relógio nusa aoca bonita, quase nudez e homel COII ares dei 23,851 30,001 18,641 26 1 15 1 11
afeminado, questões de imoralidade e conservadorislo ou ira-I I I 1 I I
nia, não foi bel aceito I I I 1 I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

4. existe outras maneiras de se enfocar e vender o produto, I 1 I I I I
UI pouco forçado o modo co~o é lostrado o relógio, usa a I 11,931 8,081 15,251 13 1 4 1 9
imagem do corpo da lulher, las não apela I 1 I I 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
5. não deveria sair do ar ou ser censurado, não traz efeitol 1 I 1 1 1
danoso ou moral para a criança ou qualquer instituição, les-I 26,611 22,001 31,571 29 I 11 1 18
mo sendo meio insinuante, a irreverência abafa a sexualidadel I 1 1 I 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. não mostra a finalidade real do produto, não existe co- I I 1 I 1 1
nexão entre propaganda e produto, a i.age. do produto fica 1 21,101 16,011 25,421 23 I 8 1 15
um tanto vulgarizada por necessitar de corpinhos bonitos e 1 1 1 I
lei do mais forte, chama lulher de burra indiretamente 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. por ser produto não luito COIUI, deveria lostrar mais asl I I 1 I I
qualidades e estética do produto e não centrar-se no corpo 1 3,671 - 1 6,781 4 I 'I 4
femin ino 1 I I I 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. apelo sexual aparece clara.ente, relógio não costuta serl I 1 1 1 1
associado a praia e a lugares sensuais 1 3,671 6,.11 1,691 4 1 3 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

9. a censura deveria partir da própria elpresa, cortaria 1 I 1 I 1 1
por ser ruil, si.pIes e não criativo, se. graça 1 7,341 4,011 11,171 8 1 2 1 6____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
18. não se precisa de "bundas" e supostas "bichas" e nu fe-I 1 1 1 1 1
lIinino para vender relógios, isso pode influenciar cr íancas 1 9,171 12,80' 6,781 18 1 6 1 4
------------------------------------------------------ ~I I I I I I -
11. não sei se tira ou não do ar, no horário nobre for,a UI 1 1 1 1 1 1
pouco o lado erótico 1 1,831 4,011 - 1 2 1 2 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL DE OBSERVAÇõES 109 51 59
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Os que reprovam o comercial, mais da metade, alegam que a
propaganda utilizou o corpo da mulher como atrativo principal,
desviando a atenção do produto, apresentando nudez exagerada, é
machista e força o lado erótico, isso considerando a argumentação
1 . Essa colocação é corroborada com a apresentada na 6 , onde os
entrevistados fazem questão de ressaltar que a propaganda não
mostra a finalidade real do produto, pois fica um pouco
vulgarizada ao necessitar de corpinhos bonitos e pregar a lei do
mais forte, além do comercial chamar a mulher de burra, o que foi
apontado por 21,10%, com destaque para a mulher que teve quase 5%
de respostas acima do percentual dos homens.

Somando a esse grupo contrário à propaganda, a argumentação
3 procura justificar a ação da censura, mas valendo de argumentos
que vão contra o comercial e são concordantes com as colocações
anteriores alegando forma apelativa, quase nudez e homem com ares
de afeminado, correspondendo a quase 24% e o percentual
apresentado pelos homens foi'12% superior ao das mulheres, o que
poderia refletir um tradicionalismo maior dos homens se eles não
tivessem reprovado o comercial com 9% a menos que as mulheres.
Entretanto fica ai uma certa revolta por ter visto o paquerador,
ao defrontar-se com um homem aIto e forte, ter que passar por
afeminado. paralelamente, as mulheres foram superiores ao homem
na argumentação 1 que mostra também o lado da mulher como

objeto, em 11% .
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A argumentação 4 , apesar de não apresentar um percentual
elevado (11,93%), procura revelar que existem outras maneiras de
se enfocar e vender o produto, o caminho utilizado foi um pouco
forçado, o modo como é mostrado o relógio e, apesar disso, não
consideram a propaganda apelativa, especialmente as mulheres com
7% de respostas acima das obtidas pelos homens.

Paralelamente, o grupo dos favoráveis à propaganda,
apresentou um percentual que chega perto dos 46% isso na
argumentação 2 onde consideram que o comercial foi até
criativo, mostra os diferentes usos do relógio, o bom humor e a
mulher levam o consumidor a ficar atento e passa a mensagem do
produto, além de não agredir e ser normal e engraçada. A
suposição provável, considerando o que as mulheres disseram na
argumentação 1 , ai estão se revelando, quem sabe os machistas.

Somado ao grupo dos favoráveis, levando-se em conta a
argumentação 5 quase 27% dos pesquisados alegam que a
propaganda não deveria sair do ar por não trazer efeitos danosos
ou morais para a criança ou qualquer instituição, mesmo que seja
insinuante, já que a irreverência abafa a sexualidade. Até aqui
tudo bem, as pessoas podem ter opiniões diferentes, porém o fato
relevante nesta situação é que as mulheres tiveram um percentual
quase 12% superior ao dos homens. Essa constatação, na verdade,
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só permite uma inferência mais plausível, há na população perfis
ou segmentos com características pSicográficas diferentes. (74)

seria esta propaganda ética à luz das leis ou direitos
naturais ? No que ela fere esses conceitos ? Estas, talvez

devessem ser nossas preocupações quando nos propomos a
identificar a opinião do consumidor sobre ético e não ético.

A resposta é que o comercial dos Relógios Orient fere,
drasticamente, certos princípios morais ligados aos direitos do
homem e do ser humano, portanto. A mulher objeto como foi
ressaltado associado com a visão machista e com a lei do mais
forte, ferem princípios como o de igualdade de tratamento e

respei to ao que é do outro, além de ter sido apontado pelos
respondentes, com percentual significativo, como atentado ao

pudor, que também é considerado como parte da integrante da

própria natureza humana. 'Assim, a maioria dos respondentes
acabaram sendo compatíveis com a concepção de moral natural ao
reprovarem, com quase 57\, o comercial do relógio, o que
significou, em outras palavras, considerá-lo um comercial imoral
a medida que contraria tais direitos naturais do homem.

(74)) ver anexo pesquisa "somos Todos Iguais ? " , estudo

elaborado
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pela MacCann Erickson [ período de estudo - 1982 e 83] nQ 4

2.4 - HOPE - Calcinhas e Sutiãs

o comercial da Hope, na concepção do CONAR, infringiu o
Código de Auto-Regulamentação e foi retirado do ar. Analisando do
ponto de vista dos consumidores, apesar de não ter apresentado um
percentual tão superior, é uma das propagandas que apresentam
somente 17,43% de respondentes que acham que não há excesso no nu
em relação ao tipo de produto e não vêem motivos para saírem do
ar,como pode ser constatado no quadro nO 9,colocado na seqüência.

Na verdade esses dados revelam uma rejeição maior do que a
apresentada. porém a consideração das argumentações 1 e 2 , que
nem sempre foram respondidas por todos simultaneamente, traz um
outro entendimento da questão, já que a soma das duas
correspondeu a um percentual de 100% . Revelando-se, mesmo quando
descontadas as escolhas simultâneas, um índice elevado de
reprovação, especialmente se' for considerado que somente 17,43%
foram favoráveis à propaganda.

Entre os argumentos de maior destaque, contrários ao
comercial (argumentações 1, 2, 3, 4 e 5 ), é possível identificar
a preocupação com o abuso do nu e do corpo feminino,
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QUADRO N! 9
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EH TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

CALCINHAS E SUTI! HOPE - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

--------------------------------------------------------------------_._--------------------------------I X I X I X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES •.ITOTAL IMASC. I FEM. IGERAL IMASC. I FEH.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. mostra partes do corpo ferlinino, é inadequada, mal pro- I I I I I I
duzida e uma má idéia, agride telespectador pela forma que I 56,881 56,001 57,631 62 28 34
mostra o corpo feminino nu, é apelativa, vulgar, apela para I I I
a sexualidade, a meu ver deve ser mais sutil. I I 1 I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. escolha infeliz do restaurante e analogia da mulher com I I I I I I
prato ou comida, em um cardápio não aparece esse produto, I 43,121 44,001 42,371 47 I 22 1 25
apesar de agradar os homens, não tem sent ido a relação, nin-I I 1 I I I
guél come calcinhas, mulher coisa/objeto 1 I I I 1 I
------------------------------------------------------~ I I I I I I -
3. propaganda que não agrada e ofende a lulher, vista cala I I I I I I
objeto, nu~a visão ~achista, é imoral pela forma que trata ai 30,281 22,001 37,291 33 I 11 I 22
nudez, deveria ser censurada, lulher não deveria tirar o su-I I I 1 I 1
tiã, antes da novela das oito agride o telespectador 1 1 1 1 I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. não há relação entre produto e lensagel, é ressaltado 1 I I 1 I I
mais o corpo da lulher, não há lotivo para se fazer do aces-I 28,441 32,011 25,421 31 I 16 I 15
sório o principal (seios e bunda) I 1 I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
5. mau artificio, existe! outras maneiras de se chegar ao I 1 I I 1 1
consulidor, a laneira usada torna vulgar, de lau gosto abu-I 22,021 20,001 23,731 24 I 10 1 14
sou ao colocar mulher pelada em horário nobre, não precisai I I I I I
de "bundas" e seios I I I I I I
------------------------------------------------------ I I__ ~ I I I I -
6. o nu não há excesso em relação cala tipo de produto, I I I 1 I I
não vejo lIIuitosaot ivcs para sair do ar 1 17,431 22,011 13,561 19 I 11 1 8____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. bel bolada, las UI pouco forte e i!oral para certos seg-I I I 1 I I
mentos da sociedade, deveria haver algulas ludanças para fi-I 8,261 8,001 8,471 9 I 4 I 5
car no ar ou apresentado el horários espeéiais sei crianças,1 I I I I 1
até poderia I I I 1 I . 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. busca diferenciar o produto fazendo cal que as lotas se I I I I I I
imaginei bonitas se usare. a larca I O,921 - I 1,691 1 I - I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 _
9. idéia do cardápio pode sugerir, ou o uso do produto tor-I I I I I I
ne as consulidoras objetos de desejos dos hOlens ou deixá-I 12,841 26,011 1,691 14 I 13 I 1
los enlouquecidos, pornochanchada (idéia), obsceno I 1 I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. causa impressão negativa no próprio mercado do produto I 1,831 2,001 1,691 2 I 1 I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 _

c ont inua •••
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••• continuado
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 X 1 X 1 X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTACõES ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. 1 FEM.
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

11. não sei o que há de lau, sem grata, mau gosto, não é an-I 1 1 1 1 1
ti-ética, mal feita, fraca 1 7,341 2,001 11,861 8 1 1 1 7
------------------------------------------------------ ~I I I I I I -
12. bem bolado, não chega a ser UII atentado ao pudor, desta-I 1 1 1 1 1
ta bell o produto, ressalta a sensualidade, foru .ais chaea-l 8,261 12,001 5,081 9 1 6' 3
t iva 1 1 1 1 1 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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apelando sexualmente, sendo vulgar e refletindo uma escolha
infeliz do restaurante e a analogia da mulher com o cardápio, é

:
vulgar pela forma que trata a nudez, reflete uma visão machista e
deveria ser censurado.

pautando-se em todas essas colocações apontadas pelos
consumidores, com certeza não fica difícil apontar o comercial
como sendo não-ético ou imoral, pois agride a liberdade e o
respeito ao próximo duplamente:

. não respeitando a mulher como ser humano ao colocá-la como um
objeto

. e ofendendo-a ao associá-la a restaurante e cardápio, como se
ela fosse um prato para ser comido

A gravidade do tipo de propaganda apresentada pela Hope pode
ser avaliada na argumentação 9 , onde 26% dos homens classificam
de obscena e de passar idéia de "pornochanchada" , reiterando a
falta de respeito e a gravidade do que é mostrado, mesmo porque
só 1,69% das mulheres apontaram essa argumentação. O que revela
por outro lado que os homens não são tão machistas assim, ou uma·
parte não o é, reafirmando a necessidade de se conhecer melhor as
pessoas se as queremos atingir.

a um comercial que desrespeita o pudor vinculado I

especialmente, ao sexo e agride até pela sua criação I
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principalmente se a propaganda for associada a arte e, como
conseqüência a predominância de padrões estéticos que respeitem

,

as pessoas, especialmente sabendo que foi ex.ibida em horário
nobre onde os índices de audiência são elevados.

2.5 - Cardal - Casal

A propaganda do Cardal, dentre os comerciais apresentados,
foi o que teve o maior percentual de reprovação dentre as várias
propagandas, chegando a 91,5% para as mulheres e 76% para os
homens. As argumentações apresentadas pelos respondentes,
mostradas no Quadro nQ 9 e mostrada a seguir, deixam bastante
claro como não fazer uma propaganda ou como desrespeitar as
pessoas agredindo-as em seus direitos naturais.

~ um comercial que teria a aprovação para tirar do ar por
61,48% da população pesquisada. As argumentações 1, 2, 3 e 4
que apresentam os resultados mais significativos, mostram a
agressão gratuita da imagem mostrada como uma poluição estética e
uma afronta à decência e dignidade humana.

~ tão de baixo nível e contra todos os padrões éticos que
36,7% dos respondentes apontara-no como uma propaganda similar
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QUADRO N! 10
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

CARDAl - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

1 X 1 r. 1 X ITOTAl ITOTAl ITOTAL
ARGUMENTACõES .ITOTAl IMASC. 1 FEN. IGERAl IMASC. 1 FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. extremamente de mau gosto, intimidade demasiada entre o 1 I 1 1 I I
casal, nível e ~ualidade extremamente baixo, o sexo j apre- 1 I I I I
sentado de forma grotesca, ridícula, apelativa, indecorosa, 84,401 76,001 91,531 92 38 54
vulgar, obscena, dinheiro jogado fora, atentado ao pudor, 1 I 1
anti-ético 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. t irada do ar com razão, censura mais pelo mau gosto, I 1 I 1 I 1
censura foi perfeita, jamais compraria o produto, não deve- I 1 1 1
ria ter ido ao ar, gera polêmica na instituição faMiliar e ai 61,481 58,001 64,411 67 29 38
sociedade que não admite tais atitudes, é imoral, sem ética 1 1 I 1
e suja 1 I I 1 I
____________________________________________________________ 1 1 1 1 - 1 _

3. mal aparece a marca do produto enquanto tomal banho, I I 1 1 1
acabou estragando seu próprio produto, não dão para o produ-I 36,701 36,001 37,291 40 18 1 22
o destaque, mas para as cenas eróticas 1 1 I I 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 - 1 _

4. infeliz na montagem e nos personagens, como se fosse I 1 I I I
inicio de filme erótico com insinuações forçadas, música 36,701 36,001 37,291 40 18 1 22
pornográfica e personagens têm cara de gigolõ ou vagabundo 1 I I I
e prostituta, parece pornochanchada I 1 I 1 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 - 1 _

5. parece que quer atingir o consumidor do tipo que fre- 1 1 I 1 1 I
quenta a "zona", diálogo pobre e obsceno, cria repulsa 110,09112,001 8,471 11 I 6 1 5____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. tenta mostrar o prazer conseguido COlO produto, acaba I I 1 1 1 1
cometendo exageros e não consegue 1 10,171 10,001 1,691 6 1 S 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. sem mensagem, nada adianta para o produto, mau gosto, 1 1 I I 1 I
pouco atrativa 1 6,421 12,001, 1,691 7 1 6 1 1_________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -
8. talvez a idéia para fixar, o produto seja sua "proposta 1 1 1 1 I 1
indecente", .alicia propositada com certo humor 1 3,671 6,001 1,691 4 1 3 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
9. hoje até poderia passar depois das 22:00hs, apesar de I 1 1 I 1 1
ser, à primeira vista, a aaí s imoral de todas 1 0,921 2,001 2,001 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 S9
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ao início de um filme pornográfico e 10,17% alegaram que o

comercial parece querer atingir consumidor do tipo freqüentador

de "zona".

Seria desnecessário analisá-lo à luz da moral natural ou do

direito natural, pois ele desrespeita o ser humano corno um todo,

até no que se refere ao padrão. estético de beleza, capaz de levar

o "bem" as pessoas. É verdadeiramente produto de urna mente

desprovida de respeito e dignidade, não merecendo nem qualquer

tentativa de análise mais profunda.

2.6 - calcas NO

Aparentemente esse comercial, na opinião dos respondentes,

também apresentou um baixo índice de reprovação, o que o coloca

corno um comercial ético e que não deveria ser retirado do ar,

indo de encontro com a decisão do CONAR, que recomendou o

arquivamento do processo. (ver Quadro nQ 11 a seguir)

Entretanto, as argumentações 1 e 2 , que não são mutuamente

exclusivas, podem dar uma idéia melhor do grau de reprovação,

mesmo que não se tenha controle sobre o percentual que respondeu

simul taneamente às duas argumentações. E ao somar esses

argumentos chega-se a um percentual de 58,72%, o que revela quase

que o dobro de pessoas contrárias ao comercial.
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QUADRO N! 11
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

CALCA NO - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------, X , % , X 'TOTAL 'TOTAL 'TOTAL
ARGUMENTACõES .'TOTAL 'MASC. , FEM. 'GERAL 'MASC. , FEM.
------------------------------------------------------------,------,------,------,------,------,------1. não enfoca o produto, não mostra suas qualidades e ima- , , , , , ,
gens, não apresenta o produto, consu~idor não sabe sobre o, 28,44' 36,00' 22,03' 31 18 13
que a propaganda fala e mal se entende o nome, foi mal ex-' , , ,
pressada , , " ,
------------------------------------------------------------,------,------,------,------,------,------2. rapaz dizendo coisas inadequadas ao telespectador, vi-' , , , , ,
são caricata do homossexualismo, palavreado muito agressivo' 30,28' 24,00' 35,59' 33' 12' 21
e não adequado, afeminado falando, pobre, sem comunicação' , , , , ,
-------------------------------------------~----------------,------,------,------,------,------,------
3. concordo que deva sair do ar, censura pelos palavrões' " "
e/ou homossexualismo, apelo ao sexo , 16,51' 14,00' 18,64 18' 7' 11
------------------------------------------------------------,------,------,------ ------,------,------
4. demasiado machista, negando que homell use roupa de mu- , " "
lher, denota ~reconceito e um machismo em decad~ncia, ofen- , 10,09' 14,00' 23,73 11' 7' 4
dendo os homossexuais e mulheres podei se sentir inferiori- , " I I
zadas , " "____________________________________________________________ , , , 1 ,------

5. ruim e de pouca criatividade, chata, não gostei, mal I I I I'
feita, como se só quem usasse calça NO fosse hOlem, inviá- '21,10' 28,001 15,25 23 14 9
vel, agressiva I , ,____________________________________________________________ , , 1 , , _

6. interessante, porque diferencia a prefer~ncia do consu- I , I , I ,
midor, diferencia calça masculina de feminina ou de UI ho- I 16,57' 18,00' 15,251 18' 9' 9
mem e um travesti, não sei porque foi censurada, é norlllal' , I , 1 ,
------------------------------------------------------------,------,------,------,------,------,------7. mal feito e deveria sair do ar aaís pela qualidade do' , , , , ,
que pelo hOlossexualisllo e/ou falta de conteúdo de pudor, , 14,681 14,001 15,25' 16 I 7' 9
sem graça e originalidade, não valoriza o produto I I I , , I
_________________________________________7 ------,------,------,------,------,------,------

8. um pouco forte para certos segmentos ou a sociedade, en-I I , , I ,I
tra ell questões sociais pol~.icas , 4,59 8,00' 6,78' 5' l' 4
------------------------------------------------------------,------ ------,------,------,------,------9. até criativa, aas acabou se perdendo um pouco no final, , " ,
não tem nada de forte e. relação a censura, não chega a ser I 9,17 8,00' 10,17' 10 4' 6
imoral , I' I________________________________________________________________________ , , 1 -

10. boa idéia, deve ter sido censurado porque cha.a a aten- 'I ,
,ão para temas como .achislo e homossexualismo, não é anti- , 10,09 10;00' 10,171 11 5 I 6
ética ' " ,________________________________________________________________________ 1 ,------ _

11. trata hOlossexualislo de faria sutil, hOlossexualismo é "
real e deveria ser encarado por todos e não tem problema o I 1,83 4,001 3,391 2 2
homel travestido , , I' ,____________________________________________________________ 1 1 , 1 - , _

continua •••
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••• continuado
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 X 1 X 1 X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTACõES ITOTAL IMASC. I FEM. IGERAL IMASC. 1 FEH.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

12. enfatiza calça para determinado sexo, quando é uma peça 1 I 1 1 1 1
de roupa usado para ambos os sexos e por todas as idades 1 O,921 2,001 1,691 1 1 - 1 1
------------------------------------------------------ ~I I I I I I -
13. diferencia seu produito com conota,ão pejorativa para 1 1 1 1 1 1
outros uni sex, discriminatória 1 2,751 6,001 - I 3 1 3 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

14. tem um toque de preconceito, mas é engra,ada, critica 1 1 1 1 1 1
homo.sse)(uais 1 3,671 8,001 1 4 1 4 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 - _

TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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Somado a isso e complementando a visão já esboçada , somente
16,57 apresentaram uma visão de indignação por uma possível
retirada do ar do comercial, não se mostrando relevante para
reduzir o percentual de reprovação, mas sim faz com que se estime
um percentual maior do que os 30,28% obtidos na argumentação 2 .

As críticas recairam basicamente sobre os seguintes

aspectos: não enfocam o produto, rapaz dizendo coisas
inadequadas, visão caricata do homossexual, palavreado muito
agressivo, demasiado machista, ruim e de pouca qualidade, mal
feito, deveria sair do ar mais pela qualidade, ruim e de pouca

qualidade, dentre outros.

Seria um comercial imoral ou não ético e como se veria o
CONAR ao mandar arquivar o processo ou considerá-lo normal ? Essa
é uma questão delicada, já que houve düvidas quanto à ética do
comercial por parte da população pesquisada.

Na verdade, o padrão de referência, já que o código de Auto-
Regulamentação não fornece elementos para que as decisões das
câmaras de Ética sejam compatíveis com a realidade, está se
assistindo mais uma vez o momento histórico como pano de fundo
para tolerar comportamentos que são contrários à natureza do
homem, como é o caso da imagem do homossexual passada pelo

comercial.
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Vejo a incoerência, neste caso, não só vinculada à moral
natural, mas, mesmo que assim não fosse, porque colocar uma
pessoa travestida para falar de calça masculina, isso reflete uma
contradição já que a propaganda quer diferenciar calça de homem
de calça de mulher.

2.7 - Ducha Lorenzetti

o comercial da ducha Lorenzetti, segundo o orgão de auto-
regulamentação publicitária, o CONAR, teve seu processo de
sustação aprovado, o que revela ser uma propaganda ética e que
não agride ou desrespeita os telespectadores. Entretanto, como
poderá ser observado no Quadro nQ 12 destacado na próxima página,
a propaganda foi reprovada por 41,28% dos respondentes (ver
argumento 1) , não significando um número desprezível para não
ser ponderado pelos publicitários e CONAR.

o mais alto índice que revela , declaradamente, a aceitação
do comercial, para reforçar ainda mais a reprovação, foi de
26,61% do total 'e os homens apresentaram uma média de quase 7%
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QUADRO N!12
A ÉTICA NA PROPAGANAD VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

DUCHA LORENZETTI - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

1 r. 1 X 1 X ITOTAL ITOTAl ITOTAL
ARGUMENTACõES .ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. 1 FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. propaganda peca por explicitar o nu feminino, ele não 1 1 1 1 1 1
era necessário ou se tornou apelativa ou pelo repórter en- 1 41,281 40,001 42,371 45 1 20 1 25
trar em um vestiário feminino, invade a privacidade da mu- 1 1 1 1
lher 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. censura deve ter ocorrido pelo nu frontal ou total de 1 1 1 1 1 1
uma moça no final, ou pelas mulheres se sentirem invadidas 1 30,281 28,001 32,201 33 1 14 1 19____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
3. qualidade superior, cena de nudez chama-a atenção do te-I 1 1 1 1 1
lespectador, mostra um lado positivo e não vulgar, não vi 1 26,611 30,001 23,731 29 1 15 1 14
nenhum prob Iema, não é ant i -ético 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 ,------,------
4. pouca ênfase é dada ao produto, tenta explorar o campo 1 1 1 1 , 1
do produto e se perde por ter extrapolado os limites, não '14,681 14,001 15,251 16 1 7 1 9
prende a atenção, cai na rotina, apelou 1 1 1 1 1 ,____________________________________________________________ 1 1 1 1 , 1 -
5. não achei negativo para crianças ou inst ítuicêes, nudez 1 1 1 1 1 1
te", a ver mais com duchas do que com outros produtos, achei 1 10,091 12,001 8,471 11 1 6 1 5
a t é sem grac ali 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. não gostei, não tem muito a ver a situado cala produtol 1 1 1 1 1
e nem COIII a imagem, não há necessidade do nu para vender 1 6,421 8,001 5,081 7 1 4 1 3____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. bem bolado, o ambiente condiz com o produto, mas o nu 1 1 1 1 1 1
foi apelativo no final, merecia corte 112,84114,00111,861 14' 7' 7______________________________________________________ ------, 1 -, 1 1 1 -
8. apesar do nu não tiraria do ar é natural, passa o recadol 1 1 1 1 1
do produto, não é obsceno, passaria desapercebido 1 22,021 26,001 18,641 24 1 13 1 11____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
9. nudez da aulher é tida CO/lO objeto . 1 7,341 6,001 8,471 8 1 3,1 5____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. deveria respeitar o horário para ser exibido, horário 1 1 1 1 1 1
nobre não aconselhável 1 6,781 2,001 5,081 4 1 1 1 3____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
11. apesar do público aascul íno assistir cala intuito de 1 1 1 1 1 1
ver al suaa nulher nua, acho a censura correta 1 1,691 2,001 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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acima do percentual apresentado pelas mulheres (ver argumento 3).

IsSO, apesar de não aparentar importância, mostra que a pessoa

que se sentiu mais ofendida e teve sua intimidade invadida, a

mulher, foi proporcionalmente ao homem menos favorável, revelando

um maior índice de reprovação da propaganda.

Com referência a censura aos comerciais, na argumentação 2 ,

que procura interpretar o motivo ou a causa da censura,

apresentou um percentual de 30,28% com percentual maior para as

mulheres. Entretanto, considerando a argumentação 8 , só 22,02%

dos respondentes defendem o nu frontal corno natural, mostrando

que nem todos que falaram sobre o possível motivo da censura

acharam o nu natural.

Seria realmente ético o comercial da Lorenzetti ? O que

poderia impedí-lo de ser retirado do ar ? Há alguém ofendido por

uma fração de segundos que é mostrado um nu frontal ? A resposta

a princípio a não considerar o fato via uma reflexão mais

profunda, pois só foram alguns segundos de uma cena duvidosa.

Porém ai se encontra o maior problema, para se entender a lei

natural não se pode ater a respostas imediatas, elas são

enganosas, necessita-se de reflexões mais profundas e mediatas

para se alcançar a própria essência da natureza humana.
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Diante dessas considerações é que considero a decisão
incorreta da Câmara de Ética ao solicitar o arquivamento do
processo, mesmo porque 41,28% do total dos pesquisados apontam
que o nu não seria necessário. Ora, em assim sendo, qual o motivo
de se desrespeitar as leis naturais ligadas ao respeito do
próximo, a regra de ouro e ao pudor que também foi esquecido. É

em função disso que a pro~aganda deveria ser censurada e
considerada imoral, pois a maioria das mulheres assim se
expressaram.

2.8 - Boka Loka

As propagandas do batom Boka Loka, não considerando a que
tem a imagem congelada no momento do "palavrão", teve quase 60%
de aprovação, com maior percentual para os homens. Entretanto,
34,86% dos pesquisados acharam a propaganda muito bem feita, mas
alegaram que não haveria necessidade das moças falarem coisas tão
pesadas, mesmo que estivessem mostrando cenas reais do cotidiano.'

A sugestão do CONAR foi de arquivamento do processo,
entretanto foi solicitada nova apreciação em grau de recurso.
Essa decisão encontra apoio na maioria dos pesquisados, conforme
mostra o quadro nº 13 colocado a seguir, porém mereceria também
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QUADRO N! 13
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

BOKA LOKA - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------I X I r. I r. ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTACõES ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. I FEN.
------------------------------------------------------ ~I I I I I I -
1. muito mais atual, mostram mulheres independentes, boni- I I 1 1 I I
tas usando palavrões, o batom ~ enfatizado, sem apelos se- I I I I I
xuais e lindas bocas e mulheres, explora bem o produto, não I 57,801 60,001 55,931 63 30 33
chega a ser um caso de censura e não parece que fica imoral, I I I I
não choca negativamente, cenas normais do cotidiano, todos I
taIam I I I 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. chamou a atenção pelas mulheres bonitas, a visualização I I I I I I
da boca e do batom, seu brilho e qualidade, poderia se usá- I 34,861 34,001 35,591 38 I 17 I 21
la, mas falando coisas menos pesadas, irônicas como sát ira I I 1 1
ou não usando palavões muito pesado, mostra o real, mas é 1 1 1 1
agressiva. induz o público a xingar 1 1 1 1 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 _

3. solução do corte foi interessante, continuaram a desta- 1 1 1 1 1 1
car a boca e o produto não dando margens para a censura, po-I 24,771 32,001 18,641 27 1 16 1 11
rém se entendia tudo, mas não eram mostrados e sim deduzidos 1 1 I 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. utilizou-se de artifícios, palavrões para chamar a aten-I 1 1 1 1 1
ção e isto foi a causa da censura e deve ter sido, pois de-I 17,431 18,001 16,951 19 9 1 10
ve-se respeitar os que se sentem ofendidos ao ouví-Ios na TVI 1 I 1 I I
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

5. a veiculação cortada sem pronunciar os palavrões, mostrai I I I I I
uma tendência ao conservadorismo presente na sociedade, elal 13,761 14,001 13,561 15 I 7 I 8
não entende certas atitudes para as mulheres, não deveria 1 I I I I I
acontecer corte I I 1____________________________________________________________ 1 1 1 - _

6. o palavrão na televisão é muito mau visto pela maioria I I 1
da população, assim não tinha condições de permitir sem 1 I I
corte, instiga a criança a adivinhar e até aprender alguI, 13,761 12,001 15,251 15 6 9
afeta a formação da criança e estimula os jovens a serem mal 1 1 I
educados 1 1 1 1 .1
__________________________________________________________________ 1 1 1 1 1 -

7. chamativa e prende a atenção, mas não condiz com o pro- 1 1 1 I I
duto, ficariam bel na apresentação de outro produto, pelo 5,501 4,001 6,781 6 2 4
tema da calpanha cOlpro.ete já que o batol está na boca e é I 1 I
algo delicado, não podendo se tornar grosseiro I I I 1 1
______________________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 -

8. ao invés do corte seria interessante uma nova propagan- 1 1 I 1 1
da cal UI! apelo diferente 1,831 - I 3,391 2 1 I 2
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

9. palavrões poderiam ser ofensivos se houvesse som, não é 1 I 1 I I 1
agressivo, o xingamento não envolve pessoas e silllsituaçõesl 9,171 12,001 6,781 10 1 6 1 4____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. exagerada, deveria sair do ar, pode induzir o uso de 1 1 1 1 1 1
palavrões, incentiva a violência é iloral e indecente 1 3,671 1 6,781 4 I 1 4
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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uma reflexão mais profunda, desvinculada do momento de ira ou
violenta paixão (75), já que ela não permite uma visão mais clara
do seu entendimento e, o mais grave, levado pela paixão o homem
pode ser mais facilmente influenciado, impedindo-o de que chegue
a contemplar o bem e o mal. somado a isso, não .é possível
esquecer as crianças, em fase de formação e desenvolvimento , que

pelo mesmo envolvimento estarão sendo influenciadas

negativamente. E nesse aspecto é bom lembrar que cabe ao pai
educar e proteger seus filhos. Então, como ficaria tal princípio
básico da lei natural, reflexo da própria natureza humãna.

É uma propaganda que deveria ser rejeitada, pois agride os
diretos naturais do homem e a decisão de se fica ou não no ar,
apesar de tudo, não pode ser tomada pela quantidade de pessoas

que a aprova ou a desaprova.

2.9 - Revenda Florença

Este foi um comercial que também, houve concordância entre a
maioria dos respondentes e a decisão assumida pelo" CONAR, ou
seja, retirá-lo do ar, baseado em ofensa religiosa conforme
poderá ser observado no Quadro nQ 14, mostrado a seguir.

(75) para maiores esclarecimentos, consultar os capítulos II e
III da obra de Robert spaemann. Etica: Cuestiones Fundamen-
tales. Madrid: Ediciones Universidad de Navarra, 1987 , p.
33-55
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QUADRO N! 14
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

REVENDA FLORENÇA - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

1 % 1 X 1 % ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTACõES 'ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. 1 FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. deveria respeitar a crença das pessoas, usa a religião 1 1 1 1 1 1
e o nome de Deus, falam no confessionário sobre carro, algo 1 1 1 1 1
sério para a igreja, falar o nome de Deus em vão sem motivosl 72,481 78,001 67,801 79 39 1 40
já é pecado, quebra o voto de silêncio da confissão, valori-I 1 I' 1
2ação de coisas materiais ao invés de espirituais 1 1 1 1 1 1__________________________________________ ------------ 1 1 1 1 1 1 -
2. envolvendo a religião pode provocar diferentes reações 1 1 1 1 1 1
em diferentes grupos da sociedade, muitos podem pensar que 1 , , 1 , 1
padre não é para isso, efeito pode ser negativo e certas 39,451 48,00' 32,201 43 1 24 1 19
instituições devem ser preservadas, considerar tradição do , 1 1 1 1
povo brasileiro I' 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 , 1 1 -
3. envolve dois elementos bastante distintos, a religião e 1 , 1 , , 1
o carro, e não consegue agradar, existe outras maneiras de 1 35,781 30,001 40,681 39 1 15 24
enfocar o produto, não conseguiu agradar é apelat il/a, a prÓ-I 1 1 1 1
pria agência deveria saber disso falta relação com o produtol , 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. é uma propaganda muito fraca, mal feita pelo seu própriol 1 1 1 1 1
conteúdo e/ou para usá-lo deveria ser mais sutil 1 15,601 20,001 11,801 17 1 10 1 7______________________________________________________ ------, 1 1 1 1 1 -
5. agride valores religiosos e sociais, deve ter sido cen- 1 1 1 1 1 1
surada mais pela mensagem, a censura é mais que merecida 1 22,931 26,001 20,341 25 1 13 1 12____________________________________________________________ 1 1 1 1 , 1 -
6. a própria Igreja ou a comunidade deve ter pedido o veto 1 1 1 1 1 1
á propaganda, e com razão, além disso o que tem a ver bençãol 11,931 12,001 11,861 13 1 6 1 7
com carro 1 1 1 1 1 1___________________________________________ ~ 1 1 , 1 , 1 -
7. talvez representasse uma falta de respeito com preceitos' , 1 1 1 1
religiosos e por isso não tenha sido aceita pela sociedade,' 6,421 6,001 6,781 7 1 3 1 4
ou padre/madre fazer propaganda de chuveiro 'I 1 , 1 "
______________________________________________________ ------,------,,------,------,------, 1 -

8. procura associar o produto a conFiança, confiabilidade '4,591 1 8,471 5 1 1 5____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
9. não agradou enquanto consuMidor, tentativa Frustrada de 1 1 1 1 1 1
aI iviar o pecado de que. usa o produto 1 6,421 6,001 6,781 7' 3 1 4____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. não há mal nenhum em se fazer uma piada com a igreja, 1 1 1 1 1 1
como já se faz cal outras, não é maldosa, é natural o papel 1 8,261 8,001 8,471 9 1 4 1 5
do padre 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1_. 1 1 1 1 -
11. destaca uma oficina de revenda enaltecendo-a de forma 1 1 1 1 1 1
mentirosa ou enganosa, pois todos são treinados 1 23,851 22,001 25,421 26 1 11 1 15____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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•A análise das respostas dadas pelas pessoas pesquisadas foi

unânime, ou quase, em considerar um total desrespeito a uma

instituição religiosa seus dogmas e sacramentos. Apesar de apenas

72,48% reprovarem o comercial (argumento 1), como já ocorreu em

outras questões aqui 'tratadas, 39,45% também refletem sua
.;~.

discordância pela forma como a propaganda envolveu a religião (

argumento 2), pois nem todos que deram o primeiro argumento

também destacaram o segundo, o que eleva ainda mais o índice de

reprovação.

Para reforçar essa colocação, somente 8/26% indicaram o

argumento oito que considerava não haver mal nenhum em se fazer

piada com a Igrej a. Relando que o número de pessoas totalmente

contrárias à maioria, na verdade, é insignificante.
~:,

Outro aspecto merece atenção, o argumento onze, que além da

ofensa à Igreja eles consideraram o comercial enganoso (23,85%),

ampliando a análise efetuada pelo CONAR e enquadrando a'

propaganda na categoria de comparação mentirosa, já que alegam

que todos os profissionais de revendas autorizadas são treinados.

Frente ao respeito do direito de liberdade religiosa, o

respeito ao próximo e a verdade, reflexos da moral natural, esse

comercial só poderia ter sido retirado do ar e considerado imoral

e , por conseguinte, não ético.
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2.10 - Bardhal - proal

Similar ao comercial da Revenda Florença, o comercial da

Bardhal foi sustado baseado no art. 43 - denegrindo a imagem - e

teve reprovação, também, por parte da população pesquisada que o

reprovou com 72,48% (argumento .1), conforme pode ser observado no

quadro nQ 15 mostrado ,em seguida, na seqüência.

Os consumidores, representados pelos re~pondentes,

associaram o comercial a uma propaganda enganosa, tratar o

consumidor como "idiota", promove o produto em cima de suposição

e do desestímulo do carro a álcool. Mostrando que o

enquadramento feito pelo CONAR não contemplou todos os aspectos

negativos da propaganda, revelando de certa forma que os

processos são examinados, na sua maioria, segundo a alegação do

reclamante, que no caso deveriam ser os produtores de álcool,

mesmo porque as montadoras e os concorrentes teriam alegado'

comparação desonesta e enganosa, sem comprovação.

Alegações ou argumentos favoráveis à propaganda, na verdade,

só vieram de um respondent e ;' que diz tratar-se de uma simples

comparação. Na verdade, a reprovação deve ter sido superior aos
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QUADRO N! 15
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

BARDHAL PROAL - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

1 X 1 X 1 Y. ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES ,'TOTAL IMASC. 1 FEM. 'GERAL IMASC. , FEM.
____________________________________________________________ 1 , 1 ,------, 1 -
1. não tem condições de provar e por isso não funciona, é 1 , , 1 1 1
enganosa, não tem condições de ser divulgada, faltou um tes-I " "
te por instituição especializada, trata o consumidor co~o 1 72,481 74,001 71,191 79 37 42
idiota. é anti-ético, não deveria ter sido permitido veicu-I , 1 1
lar 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. segundo o Cód igo de De fesa do Consumi dor ser ia barrada 1 1 , 1 1 1
por ser enganosa, hoje se puniria uma propaganda assim, o 1 11,931 8,001 15,251 13 1 4 9
consumidor tem direito a informação sobre O· produto 1 I 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 , 1 -
3. é uma propaganda que desestimula, faz confronto COII o 1 1 1 I 1 1
concorrente, mas a mensagem não é provada, não é real, não 1 49,541 52,001 47,461 54' 26 1 28
há deterioração do carburador ell tão pouco tempo 1 1 I I I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. faz comparação e deve ser censurada, desestimula o uso I I I I I ,
do carro a álcool e produtores devem ter se sentido um tantol 13,761 18,00.1 10,171 15 I 9 I 6
lesados I , 1 1 I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 ,------
5. tenta passar a noção de eficácia para o consumidor, po-I I I I I I
rém fica difícil mostrar a realidade, mesmo assim passou sual 9,171 12,001 6,781 10 1 6 1 4
mensagem, mas não dá vontade de comprar 1 I I 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. censurada por prolover o produto em cilla de suposição e 1 1 1 1 1 I
incerteza, seI provas, deveria sair do ar, ser censurado, I 27,521 28,001 27,121 30 I 14 1 16
não é válida, não é científico 1 1 I 1 I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. além de sair do ar, deveria ser multada, é enganoso, I I I I 1 I
abrir processo I 2,751 4,001 1,691 3 I 2 I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. não precisa relaxar a qualidade de outro produto para I I I I I .1
mostrar o seu e nell mistihcar 1 1,831 2,001 1,691 2 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
9. é feia e não tell nada que prenda a atenção I 2,751 4,001 1,691 3 'I 2 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. é uma propaganda COIU. de cOIIParação 1 1,831 2,001 I 1 I 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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72% em função de existirem alternativas que complementam o

argumento 1 , como é o caso do 2, 3, 4, 5 e 6 , que podem não ter

escolhido o primeiro argumento simultaneamente com um ou mais dos

demais argumentos, o que poderia caracterizar uma reprovação bem

acima da identificada.

Poderia se dizer que o certo é agir errado, mentir,

prejudicar terceiros, enganar o consumidor ou outras tantas

coisas. É em função disso que a moral natural ganha cada vez mais

força e adeptos, pois a colocação primeira é exatamente a sua

negação, isso só para que se p~ssa ver o que seria sua negação.

2.11 - Roupas Tobi

A câmara de Ética do CONAR achou por bem retirar do ar a

propaganda das Roupas Tobi e seu processo envolveu o artigo 37 -

que trata de Crianças e Jovens - nos seus parágrafos "a","b","d"

e "e". (76)

Os consumidores, considerando a argumentação de maior

freqüência (2), recaiu na chantagem como elemento negativo e

contrário à própria natureza humana no que tange a

responsabilidade de educação conferida aos pais, ensinando

(76) ver primeira parte da análise dos dados ou consultar o anexo
nQ 1 - Código Brasileiro de Auto-Regulamentação publicitária
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QUADRO N! 16
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

ROUPAS TOBI - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

--------------------------------------------------------------------_ .._-------------------------------I r. I r. 1 X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES ·ITOTAL IMASC. I FEM. IGERAL IMASC. I FEM.
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

1. incentiva criança a se tornar chantagista, afeta a edu- 1 I I I I I
cação a família e a socialização, afronta o público pela la-I 61,471 66,001 57,621 67 33 34
neira utilizada de divulgar, influenciam os filhos negativa-I 1 1 1
mente e é agressiva, apelativa 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

2. cr iancas exigem por chantagem que os pais compreI! o pro-I I 1 1 1 1
duto ou coisas que gostaria de ter, mau c6mportallento cala 1 77,061 72,001 81,351 84 1 36 1 48
meio para obter o produto e/ou indesejável, usam qualquer 1 1 1 1
truque, rebeldes, influência negativa 1 1 1 1 1 1
_____________________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -

3. não mostra a qualidade, é chato de se ver, não atinge 1 1 1 1 1 1
público-alvo, não enfatiza o produto de um modo interessantel 14,681 12,001 16,951 16 1 6 1 10
e nem faz mendo à qual idade do produto 1 1 1 1 t I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

4. mal feita, falta espontaneidade, sem criatividade, mau I I I I I 1
gosto, não consciente, propaganda para adulto I 19,271 14,001 23,731 21 I 7 1 14____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

5. a censura é razoivel e justificada, censuraria pelo (on-I 1 I I 1 I
teúdo 1 14,681 18,001 11,861 16 I 9 I 7
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

6. mostra criança autoritiria, antipática, que exige o que 1 I
deseja I 9,171 6,00111,861 10 I 31 7
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

7. apesar das restrições conseguiram criar um ambiente ondel I I I I I
a criança se identifica cal a sua realidade (produto/consu-I 4,591 2,001 6,781 5 I 1 I 4
midor), não considerado, anti-ética I 1 I 1 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

8. não é boa idéia fazer chantagell, mas nell por isso deve- 1 I 1 I I I
ria ser censurada depende da criado e de, serem bel educadas I 11,861 12,001 1,691 7 1 6 I 1
-------------------------------~---------------------- I I I I I ~I -
9. talvez por se tratar de crianças o comercial deveria serl 1 1 1 1 1
revisto, ser lIais criativo 1 3,671 6,001 1,691 4 I 3 1
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

10. induz discriminação social, muitos não podeI comprar nelll I 1 1 1 1
aI iaentos , quanto mais roupas I 3,671 2,001 5,081 4 1 1 1 3
____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL DE OBSERVACõES 109 50 59
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comportamentos não compatíveis com a verdade e inaceitáveis

socialmente, indo contra o bem e centrando-se no mau exemplo, ou

seja, assumido a postura de imoral.

o que reforça essa postura,quase que total dos respondentes,

é o fato de 4,59% dos respondentes (argumento 7), somente, terem

declarado realmente que a propaganda, apesar das restrições,

conseguiu criar um ambiente onde a criança se identifica com sua

realidade ( sendo 3 homens e 1 mulher).

Pode-se, portanto, concluir que o índice de reprovação do

comercial deve ter sido muito mais elevado. Entretanto é mister

destacar que 33,95% (argumentos 3 e 4) alegaram ser a propaganda

mal feita, sem espontaneidade, sem qualidade e não consciente,

revelando o quanto é importante a beleza e o comportamento humano

segundo padrões estéticos dominantes, assim como a própria

natureza se revela para aqueles que realmente a contemplam com

profundidade, tentando chegar a sua essência.

2.12 - Caloi Ir 11 e 111

Apontada também no art. 37 e parágrafos "a","f" e "g", o

comercial foi sustado mediante parecer de psicólogo, refletindo,
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QUADRO N~ 17
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

CALOI I, 11 e 111 - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

---------------------------------------------------------------------_._-------------------------------1 r. 1 r. 1 X ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES .ITOTAL IMASC. 1 FEN. IGERAL IMASC. 1 FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. induz a criança à agressividade, incentiva o desrespeitol 1 1 1 1 1
ao adulto, família, ao mau comportamento e a arrogância, 1 55,961 52,001 59,321 61 1 26 1 35
apela para a inocincia do consumidor-alvo, chantagem I I 1 I 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. mostram crianças chatas, mal educadas, malcriadas, bir- 1 I 1 1 1 1
rentas e respondonas, metidas, falam o que bem ent endea I 56,881 52,001 61,021 62 I 26 1 36____________________________________________________________ 1 1 1 1 - 1 _
3. ensina a usar palavras inadequadas n~o muito sadias, fa-I 1 I 1

lam palavrões, afetando a educaç~o, atentado ao pudor I 32,111 34,001 30,511 35 I 17 I 18____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. estimulam as crianças a fazere. arte e coisas que as ex-I I 1 I I I
põe ao perigo (equilíbrio) 119,27118,00120,341 21 I 9 I 12____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
5. comercial retrata situações reais do dia-a-dia da crian-I I I I I I
ça, não acho que .ereceria tanta repressão e preocupado, él 10,091 12,001 8,471 11 1 6 1 5
siapát ice, aas na dúvida deve-se cortar I I 1 I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. ao invés de passar independênc ia da criança, só conseguel I 1 I I I
ser criticada, comercial não é bOI, deveria ser mais dinâ.i-I 7,341 10,001 5,081 8 1 5 3
co e focalizar mais o produto e suas vantagens, n~o favore-I I I I I
cendo a concorrincia I I I I I' 1____________________________________________________________ 1 1__. 1 1 1 1 -
7. ensinam as crianças conseguirem seus desejos de u. modo I I I I I 1

desleal, valendo-se de palavrões e quebra de respeito aos I 20,181 28,001 13,601 22 I 14 I 8
mais velhos I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. apesar de saber que foi censurada pelos palavrões, acho I I I I 1 I
que n~o deveria ser, não acredito que possa induzir ao peri-I 15,601 24,001 8,471 17 I 12 1 5
go ou à malcriação, reforça o lado infantil I I I I I I_________________________________________ ~ 1 1_. 1 1 1 1 -
9. o que ajuda é a marca ser respeitada I 0,921 - I 1,691 1 I I 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. poderiam ser mais criativos evitando explorar pontos dai I I I 1 I
psicologia infantil, ser mais criativo, alterações que pode-I 7,341 8,001 6,781 8 I 4 I 4
riam deixá-la COI hUlor e ironia I I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
11. é u.a propaganda agradável de se ver, educação é mais I I I I I I
uaa questão de educação família, é duvidosa a influência I 6,421 12,001 1,691 7 I 6 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
12. a educação vem de casa, criança educada percebe o que I I I I I I
não é bonito I O,921 2,001 I 1 I 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
13. a propaganda coloca em crianças at itudes adultas I 0,921 2,001 I 1 I 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVAÇõES 109 50 59
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também, a opinião da maioria dos consumidores pesquisados que

indicou um montante de aproximadamente 56% de reprovação. (77)

Entretanto, considerando a primeira e segunda argumentações

dadas pelos respondentes serem complementares e não terem sido

sempre indicadas conjuntamente, o índice de reprovação real

ultrapassa os 60% o único dado que reflete a aprovação da

propaganda é o da argumentação oito, que alega saber que a

propaganda foi censurada pelos "palavrões" mas isso não

justificaria a censura, refletindo 15,60% e uma possibilidade de

reprovação, mesmo que velada, de mais de 80% dos pesquisados.

t uma propaganda que induz à chantagem, mau comportamento,

desacato aos mais velhos, ao perigo e a dizer "palavrão", segundo

os pontos mostrados pelos consumidores no quadro nQ 17, inserido

na página anterior.

Desnecessário seria mostrar, por absurdo, que o homem

naturalmente deverá ser um chantagista, desacatar outras pessoas,

xingá-las e se expor ao perigo podendo atentar contra a sua

própria vida ou de terceiros. Assim, como pode ser suposto, é uma

propaganda danosa e deveria ser vista com mais profundo, ou para

usar as palavras de pollay (78), as influências invisíveis da

(77) para maiores esclarecimentos ver anexo nQ 1
(78) pollay, Richard W. - The Distorced Mirror .... p. 77-104
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propaganda, que deveriam ser consideradas com mais profundidade e
calcada na natureza humana e em seus direitos naturais.

2.13 - TangI e II

Apesar de ter sido elogiado o desempenho da modelo no
comercial por 20,18% (argumento 4) a propaganda obteve um índice
de reprovação superior ao da Caloi e das Roupas Tobi, isso
observando-se o argumento de maior freqüência, o primeiro.

o processo junto ao CONA:R teve por base o mesmo artigo e
parágrafos do comercial da Caloi (art. 37 e parágrafos lla",llflle
"g"), tendo sido sustada a propaganda e, com o recurso impetrado,
feita advertência aos anunciantes.

A compatibilidade entre as decisões do CONAR com a dos
consumidores participantes da pesquisa, sem dúvida atinge um
ponto significativo de concordância, pois somente três comerciais'
foram aprovados pelo CONAR e reprovados pelos consumidores, o que
daria um percentual de discordância da ordem de 23%, considerando
treze campanhas para análise. (ver quadro nQ 18 dado na seqüência)

As propagandas do Tang envolveram dois tipos de aspectos do
comportamento sugerido às crianças, ambos, socialmente reprovados
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QUADRO N! 18
A ÉTICA NA PROPAGANDA VEICULADA EM TV SEGUNDO A óTICA DO CONSUMIDOR

TANG I, 11 - FREQUÊNCIA PERCENTUAL MASCULINO, FEMININO E TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------1 X I r. 1 r. ITOTAL ITOTAL ITOTAL
ARGUMENTAÇõES ,ITOTAL IMASC. 1 FEM. IGERAL IMASC. I FEM.____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
1. estimula a chantugem, desrespeita a relação mãe-filho, 1 I 1 1 I I
um comportamento agressivo, mau, indesejável ou negativo I 74,311 70,001 77,971 81 I 35 1 46____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
2. induz a falsidade, dissimulação e à mentira, influencia 1 I I I I 1
negativamente os filhos estimulando-os a serem hipócritas, I 56,881 50,001 62,711 62 I 25 1 37
criança faz o que a mãe quer para conseguir o produto I I I I I_________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -
3. ao tentar minimizar o efeito da repressão à criança, ge-I 1 I I I 1
ra o desrespeito à figura da mãe. criança quer enganar sua I 19,261 22,001 16,951 21 I 11 I 10
mãe para obter o que deseja I 1 I 1 1 I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
4. modelo Foi muito boa e desempenhou muito bem o papel, 1 I I I I I
nisto o comercial está bem feito, não é agressivo, deixa le-I 20,181 18,001 22,031 22 9 I 13
gal, é mais forte, ensina traquinagem, sociedade deve mudar,1 1 1 1 I
não a propaganda 1 I I I I I____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
5. o material publicitário pode prol1over um produto sem quel I I 1 I I
necessite usar da apelação, não l10stra produto só palavras el 9,171 6,001 11,861 10 1 3 1 7
recorrendo a outros chal1ativos 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
6. propaganda para criança deve ter mais movimento e ação, 1 1 I 1 I I
ser mais criativa, sair dessa abordasen e ser de ficção 1 3,671 4,001 3,391 4 1 2 1 2____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
7. induz a mentir, mas para um comportamento mais positivo 1 1 1 1 1 I
e/ou mais dócil, mais no segundo filme I 12,841 12,001 13,561 14 I 6 I 8____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
8. talvez não seja uma boa idéia ensinar a chantagear a mãel 1 1 1 1 I
não acho que exista motivo para a censura, dado que tudo é 1 10,t91 10,001 10,171 11 1 5 I 6
tratado na maior brincadeira, e educação vem de casa I I I I I I_________________________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 -

. 9. instruíram as crianças a realizarem os seus desejos de I I I I I I
forma desleal, apesar de criar albiente adequado à realidadel 19,261 20,001 18,641 21 1 10 1 11
da criança 1 1 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
10. censura é justificada pela quebra da autoridade, +als i- 1 1 1 1 1 I
dade e lIentira 1 10,091 14,001 6,781 11 1 7 1 4____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 -
11. cria ulla criança l1imada e dissocializada, não é educa-I 1 1 1 1 1
tiva 1 1,831 1 3,391 21 1 2____________________________________________________________ 1 1 1 1 1 ,------
12. chantagem associada COI a idéia da mãe também fazer se 1 1 1 1 1 1
fosse criança 1 0,921 1 1,691 1 1 1 1____________________________________________________________ 1 1 1 1 , 1 -
13. é UIIi propaganda para adultos 1 0,921 1 1,691 1 1 1 1______________________________________________________ ------, 1 1 1 1 1 -
TOTAL DE OBSERVAÇõES 109 50 59
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pela família, escola e sociedade, que são: Chantagem associada a

malcriação e chantagem associada a mentira (ver argumentos 1 e 2)

representando, respectivamente, 74,31% e 56,88%

De todos os argumentos apresentados (quadro nº 18) só existe

uma postura que, apesar de não achar certo a chantagem, acha não

ser necessária a censura alegando tratar-se de brincadeira e

lembrando que educação se dá em casa. Esses respondentes

corresponderam a 10,09% do total, revelando mais uma vez a quase

impossibilidade de se ter 100% de concordância.

Na verdade, similarmente as argumentações das Roupas Tobi e

da Caloi, são propagandas que ferem direitos advindos da própria

natureza do ser humano, defendendo o bem e evitando o mal,

fazendo valer a própria razão e essência da vida reproduzida nos

direitos naturais do homem.
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IV - CONCLUsAo

A grande lição que posso extrair dessa tese, em primeiro
lugar, é que a capacidade de reflexão e ponderação que possuímos
é, realmente fenomenal, especialmente quando comprovamos em nós

~esmos o que lemos.
Falo isso procurando lembrar que o consumidor ou, quiçá, o

homem atual já não seja mais o mesmo, principalmente no que diz
respeito às idéias antigas, ainda presentes na geração do pós-

guerra.
Essa nova geração, nascida nos anos setenta, vivenciou

experiências muito diversas de seus pais, os da geração pós-
guerra. Conviveram com escassez, recessão, desemprego, guerra
fria, problemas de poluição e desequilíbrio ecológico, que
marcaram sensivelmente seu desenvolvimento e possibilitaram um
certo grau de conscientização.

Toda essa experiência, no confronto com o bem e o mal quase'
que constante, fez com que a natureza e o próprio homem
aprendesse com a realidadej o que pode ser associado a colação
feita por Speamann (79), onde coloca: "o bem tem que vir com a
experiência da realidade, com o fazer justiça a realidade".

(79) Speamann, Robert. Ética:Cuestiones Fundamentales. Espanha:
Ediciones Unisersidad de Navarra, 1987, p. 42
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Os jovens analisados em nossa pesquisa são essa nova geração

de ser humano, eles tiveram a realidade como apoio fundamental de

toda a vivência e reflexão, vivendo um momento histórico onde a

adversidade impedia qualquer ilusão encoberta , em outros tempo,

pela favorabilidade da sociedade e economia.

Revelam-se críticos como pôde ser percebido em suas

argumentações sobre as propeçandas , porém também apresentam um

certo grau de tradicionalismo, como já foi destacado em pontos

anteriores quando nos reportamos a estudos psicossociológico, e

mais preocupados com a religião - coisa até então vista corno

sendo marcante no sexo feminino -como pode se perceber no

comercial da Revenda Florença, onde superam em mais de 10% às

respostas das mulheres no que diz respeito a Dogmas e Sacramentos

da Igreja.
O mais importante de tudo isso e que não acreditamos na

transitoriedade história, pois se assim o fosse estaríamos

negando o próprio direi to natural e a moral expressão da sua

manifestação, idéia que compartilhamos. Nossa intenção é chamar a

atenção para a concepção, mesmo que não muito clara, da

identificação dessas Leis Naturais, bastante presentes nessa nova

geração.
seria interessante lembrar, entretanto, que a grande mudança

no mundo começou,de fato, a acontecer no início dos anos

setenta, especialmente após o "choque do petróleo", que fez com
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que a humanidade buscasse novos caminhos vivênciando uma nova
experiência.

o cenário mundial passava a conviver com recessão,
desemprego e inflação. Os Estados Unidos da América, país que
desfrutava de uma ótima posição na economia internacional, passou
a ter que conviver com situações até frustrantes, especialmente
ao assistir o Japão - país que ajudara a se recuperar após a
segunda guerra - a conquistar gradativamente o mercado americano
e todos os demais.

Parece que o ponto mais importante que distingue o homem dos
demais animais, a capacidade de reflexão, ficou totalmente
atrofiado durante algumas décadas. Um exemplo, dessa situação, é
o reflexo do que acabamos de constatar ao abordarmos a ética dos
negócios, quando empresários e executivos descobrem a importância
que ela representa para uma organização. E vários milhões de
dólares são investidos para subverter a ordem anterior.

A realidade por tudo que aparenta, no entanto, é outra.
Voltando, mais especificamente ao sucesso japonês, que buscando,
uma saída para a recuperação do país, em vinte anos de estudos e
ponderações, acabaram rompendo com uma infinidade de paradigmas,
tidos e criados pela "geração da bomba", que acabaram se
transformaram em mitos, tais como:

qualidade custa caro
. estoque de segurança é importante para assegurar a produção
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· quem fala com o cliente é o empregado, os executivos não têm
tempo para essas coisas
· devemos tirar proveito das fraquezas dos outros e pensar como
explorá-los

só me associo à empresas menores se a minha empresa tiver o
controle acionário
· há necessidade de controlar os funcionários pois sua função é
somente executar o planejado

Todas essas coisas que marcaram, inclusive a sociedade
brasileira, começaram a cair por terra e, continuadamente, o
Japão foi conquistando mercado e, até mesmo, chegou a provocar
uma forte crise na indústria automobilística americana. segundo
os próprios americanos, a causa maior de toda essa situação foi o
fato deles nunca terem pensado para fora, pois possuíam um
mercado enorme e o japonês vinha com" aqueles carrinhos
pequenos".

Toda essa situação ligada ao mito de que os americanos não
comprariam carros pequenos e que eles eram uma parcela
insignificante de mercado,e portanto não deveriam se preocupar.
Esse pensamento já refletia mitos que não correspondiam à

realidade, porém os executivos continuavam a pensar e a agir como
se estivessem em outra realidade.

Vejo uma relação forte entre as concepções de ética na
propaganda e nos negócios com essa situação que o mundo todo
vive. O homem deve deixar de fazer análises superficiais e pensar
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com mais profundidade, pois a partir do momento em que conhecer a
própria essência da natureza humana, com certeza, ele mudará de
atitude e suas decisões tenderão a ser mais duradouras,
verdadeiras e voltadas para o bem do homem e da humanidade como

um todo.
o marketing há muito tempo é apontado como tendo por

objetivo atender os desejoa e necessidades dos clientes.
Paralelamente, a propaganda como uma das decisões de marketing,
deveria levar ao mercado aquilo que fosse compatível com as suas
reais necessidades. Não podemos ver a propaganda, nem mesmo o
marketing e os negócios de um modo geral, como responsáveis por
mudanças de superestrutura, onde a mudança só está na aparência e
não na essência. Seria como, por exemplo, a situação do gerente
que foi assaltado por dois cavalheiros muito bem trajados, e
disse: como poderia saber que eram ladrões ? Estavam tão bem
vestidos e falavam corretamente.

Assistimos, mais uma vez, o ser humano agindo pautado em
mitos ou paradigmas. E qual é o grande perigo disto ? Isso tem
sido a cegueira completa de executivos e homens de negócio, que
ainda vivem o que foram e esquecem de viver o que deverão ser. E

como conseqüência milhões e milhões de dólares se perdem
refletindo o distanciamento do homem da realidade, não essa
realidade imediatista, mas aquilo que o ser humano é capaz de
conseguir via experiência e reflexão.
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Alguma coisa benéfica porém já está acontecendo. Hoje em dia
se fala em parceiros, negociação, terceirização e até em ética.
Na verdade, a parceria estratégica buscada por grandes grupos,
principalmente em Pesquisa & Desenvolvimento, tem atingido até
concorrentes, quem diria ? É mesmo isso verdade ? Por incrível
que pareça, algumas empresas já se deram conta de que a
exploração dos mais fracos r: característica do capitalismo
selvagem, deve pautar-se em valores mais nobres, respeitando o
outro e associando-se a ele para que ambos possam tirar proveito.

É a essência da natureza humana manifestando-se numa de suas
formas mais autênticas, buscando mostrar a todos que existe uma
lei maior, subjacente a tudo, novamente manifestando-se para a
humanidade, pois ela veio com o homem, para o homem, do Criador.
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Código Brasileiro .

de Auto- regulamenracão
Publicitária

e mais os
ESTATU1DS SOCIAIS DO

CONSELHO NACIONAL DE AU1D-REGULAMENTAcAO
PUBUCITARIA-CONAR

.lL~IIO DE 1')H3
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o 111Congresso Brasileiro de Propaganda, rea-
lizado em São Paulo, em 1978, aprovou por
aclamação o CODIGO BRASILEIRO DE AUTO·
REGULAMENTACÀO PUBLlCITARIA.
Coube à CONAR' - Comissão Nacional de Au·
to-reçulamentacão PubliCitária (presidida pelo
jurista Saulo Ramos. e tendo como tesoureiro
Geraldo Alonso) implantar o Código Brasileiro
de Auto-reçularnentacâo Publicitária.
A CONAR. ainda sem personalidade juridica,
iniciou seus trabalhos sob um ..compromisso
moral entre as partes" e levou avante, durante
o ano de 1979. uma série de conciliações e
[ulqarnentos dentro do elevado espírito do
Código.
Mas. na prática, surgiam dificuldades. Era pre-
ciso dar personalidade jurídica à CONAR. pe-
los mais necessários e óbvios motivos.
Essa idéia foi abonada. também, pelo Grupo de
Trabalho Interministerial constituído pela Por-
taria n.' 307. do Ministro da Indústria e do Co-
mércio. em conformidade com o despacho do
Excelentis slrno Senhor Presidente da Repúbli·
ca. na Exposição de Motivos n.O049. subscrita
pelos Senhores Mirus tros de Estado da lndús-
tria e do Comércio. das Comunicações e Chefe
de Secretaria da Comunicação Socíal da Presi-
dência da República. "com a finalidade de exa-
minar e sugerir medidas destinadas à regula-
mentação da publicidade comercial"
Precederam a Exposição de Motivos entendi-
mentos com os segmentos que intervêm no
processo publiCitário representados pelas as-
sociações nacionais, convidadas a integrar O
Grupo Interministerial, a saber:
Associação Brasi leira de Agências de Propa-
ganda (ABAP), Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA),Associação Brasileira de Emls-
soras de Rádio e Televisão (ABERT), e Asso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ).
Em maio de 1980 o Grupo de Trabalho Inter-
ministerial apresentou as seguintes conclu-
sões:
"I. Os integrantes do Grupo de .Irabalho consi-
deram a atividade publicitária como funda-
mental ao processo de desenvolvimento na-
cional. tanto no aspecto social, como no as·
pecto econômico e, assim, ressaltam a impor-
tância da decisão dos senhores Ministros de
Estado de reunirem, em Grupo de Trabalho, re-

presentantes do Governo e da iniciativa pri-
vada na busca de medidas que, valorizando a
atividade publicitária, ampliem também os ca-
nais de defesa do consumidor.
11.Os integrantes do Grupo de Trabalho indl-
cam como importante medida para a harrnonl-
zacão e regulamentação da publicidade comer-

• cial. o compromisso assumido pelo setor, atra-
vés das suas entidades representativas, de de-
senvolver uma campanha de esclarecimento
do público sobre o funcionamento da entidade
auto-regulamentadora da publiCidade a ser
criada e a divulgação, com objetivos didáticos,
dos princípios do Código Brasileiro de Auto-ré-
gulamentação Publicitária, de modo que as
empresas e entidades do setor, assim como
o consumidor. sintam-se habilitados e estimu-
lados a recorrer ao tribunal de ética sempre
que julguem a mensagem publicitária confli-
tante com os princípios adotados naquele
documento.·
Ainda em maio de 1980 a ABAP - Associa-
ção Brasileira de Agências de Propaganda.
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes,
ABERT - Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão, ANJ - Associação Na-
cional de Jornais, ANER - Associação Nacio-
nal de Editores de Revistas e a Central de
Outdoor reuniram-se em assembléia e tunda-
ram a Comissão Nacional de Auto-reçulamen-
tação Publicitária - CONAR, cujo quadro so-
cial aglutina agências, veículos e anunciantes
de todo o país.
Em 20 de outubro de 1980, em Assembléia
Geral Extraordinária, os associados delibera-
ram alterar a denominação social para CON-
SELHO NACIONAL DE AUTO-REGULAMENTA-
ÇAO PUBLICITÁRIA - CONAR.

Os Estatutos Sociais do CONAR e o Código Brasileiro de Auto-reqularnentaçãc Publicitária acham-se registra-
dos no 2..' Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo. sob o n.' 5678. em 22/05/80. e as
alterações posteriores registradas sob os n.'· 6386. em 07/11/80; 7023, em 14/05/81; 7733. em 29/09/81: 7734.
em 29/09/81; 8392. em 11/01/82; 10127. em 08/09/82; e 10860. em 23/12/82.
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CONSELHO NAaONAL DE AUTO-REGULAMENTACAo
PUBLICITÁRIA-CONAR
Presidente: Petrônio Corrêa
Vlce.Presidente: Luiz Fernando Furquim
Secretário: Dionísio Poli
Tesoureiro: Samuel SZW<HC
Diretor Executivo: Gilberto Carlos Leifert

CONSELHO SUPERIOR
ABA. ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ANUNCIANTES
Luiz Fernando Furquim
Samuel Szwarc
ABAP. ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS
DE PROPAGANDA
Celso Japiassu
Petrônio Corrêa
ABERT • ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE EMISSORAS
DE RÁDIO E TELEVISÃO
Dionísio Poli
Francisco de Paula Abreu
Joaquim Mendonça
Wilson Arnaldi Tomaz
ANER. ASSOCIAÇAO NACIONAL DE EDITORES
DE REVISTAS
Expedito Grossi
Oswaldo de Almeida Filho
ANJ • ASSOCIAÇAO NACIONAL DE JORNAIS
Jayme Slrotsky
José M. Homem de Montes

CENTRAL DE OUTDOOR
Carlos Alberto Nanô

CONSELHO FISCAL
Editora Visão Ltda.
Kodak Brasileira Comércio e lndústrta Ltda.
Standard. Ogilvy & Mather Publicidade Ltda.

CONSELHO DE UICA
Presidente: Petrônio Corrêa

Secretário: Dlonisio Poli

Presidente da I: Cãmara:
Sarnue+Szwarc
Presidente da 2: Câmara:
Oswaldo de Almeida Filho

Presidente da 3.' Câmara:
Celso Japiassú

Secretário Executivo:
Alvaro Cardoso de Moura Junior
Secretária Executivo Adjunto:
Antonio Cesar Lopes Rodrigues
ABAP. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AG!NCIAS
DE PROPAGANDA
Alexandre José Periscinoto
Hlran Amazonas Castello Branco
Pedro Atíllo Cesarino
ABA. ASSOCIAç'10 BRASILEIRA DE ANUNCIANTES
Eugênia Nussinkls
Gilberto de Camargo Barros
Gilberto Leite Cesar
Jorge Glgantl
Nelson Garlipp Homem de Mello
Piero Fioravanti
ANJ • ASSOCIAÇAO NACIONAL DE JORNAIS
Mauro Guimarães Squizato
Rogério Florenzano
Xerxes Gusmão Neto

ABERT . ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE EMISSORAS
DE RÁDIO E TELEVISAO
Alfredo de Carvalho Filho
Francisco Fernando Magalhães Paes de Barros
Samir Razuk
ANER. ASSOCIAÇAO NACIONAL DE EDITORES
DE REVISTAS
Bernardo Wolf Leschzlner
José Roberto Sgarbi
Paulo Augusto de Almeida
CENTRAL DE OUTDOOR
José de Almeida Santoa Neto

AP'S BRASIL - CONSELHO NACIONAL DAS
ASSOCIAÇOES ESTADUAIS DE PROPAGANDA
Flávio Fógaça
Luiz Celso de Plratlnlnga
Octávio Frloll Florlsbal

CONSUMIDORES

OAB. Ordem do. Advo~o. do BmU
Luiz Eduardo Almeida Curti

Médico.
Carlos Tortelly Rodrigues Costa
Geraldo de Pinho Maia
Pedro Kassab

Jornall.ta.
João Luiz Faria Netto
Maria Cristina Pinheiro Machado

anexo ng 1 página 153



CÓDIGO BRASILEIRO DE
AUro-REGULAMENTACAo

PUBLICITÁRIA.
o III Congresso Brasileiro de Propagan-
da. realizado em São Paulo. em 1978.
aprovou por aclamação o CÓDIGO BRA-
SILEIRO DE AUTO-REGULAMENTAÇAO
PUBlICITARIA.

O CÓDIGO resultou de um demorado
e extenuante trabalho de um grupo de
publicitários. que por mais de um ano.
estudou e pesquisou a ética da Propa-
ganda. no Brasil e no exterior.
O objetivo - segundo a exposição de
motivos de Caio A. Domingues. relator
da Comissão Interassociativa da Publi-
cidade Brasileira era encontrar uma
alternativa entre dois extremos:
"a ausência total de regulamentação.
que permite práticas desordenadas em
prejuízo da sadia competição entre
anunciantes e agredindo os justos di-
reitos do consumidor e o outro extre-
mo, que é o de se delegar totalmente
a função regulamentar aos governan-
tes. cujas estruturas executivas e le-
gais nem sempre demonstram enten-
der a função. o valor e as sutilezas da
publicidade comercial ( ... ), o. que cha-
mamos hoje de Auto-regulamentação é
o caminho-do-meio que cada vez mais
tem seguidores e que, na 'teoria tanto
quanto na prática. mostra crescentes
vantagens sobre os sistemas utópicos
de liberdade total ou do total controle
governamental. "

Mais adiante. o Relator afirmava:
" A Auto-regulamentação que se traduz
no anteprojeto pressupõe uma ativida-
de voluntária da indústria da propagan-
da. a partir de uma conscientização
para a necessidade da autodisciplina
que abrange quatro pontos básicos:
a) estabelece as regras éticas para a.

••• .1. •• -

indústria publicitária;
b) permite uma ação efetiva para an-

tecipar a controvérsia:
c) estabelece esquema de solução de

queixas e disputas fora do apelo ao
Poder Público;

d) garante solução pronta. veloz e ob-
jetiva das queixas, das reclamações
e das disputas."

Membros da Comissão Especial
de Auto-regulamentação Publicitária

que elaboraram o anteprojeto do
Código Brasileiro de

Auto-regulamentação Publicitária:

Geraldo Alonso • Presidente
Renato P. Castelo Branco

Luiz G. Macedo
Carlos Alberto A. Carmo

Roberto Duailibl
José Alcântara Machado

Mauro B. Salles - 1.° Relator
Caio A. Dominguel • 2.° Relator

Oriovaldo Vargas Lóffler
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CAPiTULO I
INTRODUÇAO

6

Considerando:
_ as diretrizes da legislação publicitária do país, es-
pecialmente capituladas na Lei n.' 4.680. de 18 de
junho de 1965, e no Decreto n. 57.690, de 1.' de íeve-
reiro de 1966:
_ as recomendações das Câmaras de Comércio ln-
ternacionais (lCC - International Chamber of Commerce)
e as diretrizes do Código Internacional da Pratica
Publicitária, editado originalmente em 1937, e revisto
em 1949. 1955 e 1966. e, finalmente em 1973, durante
o Congresso realizado no Rio de Janeiro, e cujos termos
foram adotados pelo 8rasil e 250 entidades de mais
de 40 países:
_ as diretrizes da Associação Internacional de Pro-
paganda (IAA - International Advertising Association)
e seus Congressos Mundiais, especialmente as que
constam de seu estudo, "Effective Advertising Self-
Regulation ", publicado em 1974, e as recomendações
do XXV Cpngresso Mundial de Propaganda, realizado
em Buenos Aires em 1976:
_ as diretrizes do I Congresso Brasileiro de Propa·
qanda (outubro. 1957, Rio de Janeiro), e as normas
r.onsubstanciadas no Código de ~tica dos Profissionais
de Propaganda então aprovadas:
_ os termos da instrução n.' 1, da Febrasp, assinada
em 23 de abril de 1968, recomendando a criação de
Comissões 'de ~tica nas entidades publiCitárias:
_ as recomendações do 1\ Congresso Brasileiro de
Propaganda (São Paulo, fevereiro de 1969). especlal-
mente no que toca ao autopoliciamento das agências
e anunciantes:
_ as recomendaçõe~ do I Encontro Nacional de Anun-
ciantes, promovido pela ABA - Associação Brasileira
de Anunciantes (São Paulo, dezembro de 1974):
_ as recomendações feitas na I Conferência lnterna-
cional de Anunciantes (Rio de Janeiro, maio de 1975):
_ as recomendaçOfls do simpósio realizado pela Co-
missão de Comunicações da Câmara dos Deputados
(Brasília, junho/ julho 75):
_ os caminhos apontados pelas liderancas do set"or
publiCitário e pelas autoridades nos debates do \I En·
contro Brasileiro de Mídia. realizado em São Paulo em
setembro de 1976: e
_ as sugestOes do I Seminário Brasileiro de Propa-
ganda. realizado em Gramado, RS, outubro de 1976;
Considerando que a publicidade deve ser confiável no
conteúdo e honesta na apresentação, pois é da confian-
ça pública que depende o seu êxito;
Considerando, ainda, que as peças de publicidade e.
de forma geral. a atividade publicitária. se acham na-
turalmente subordinadas ao império da lei e devem
reger-se pelo princípio da legalidade:
Considerando. finalmente. que as repercussões sociais
da atividade publicitária reclamam a espontAnea adoçA0
de normas étlcaa mais especIficai. as entidades abaixo
assinadas. representativas do mercado brasileiro de
publicidade. Instituem. pelO presente Instrumento. este
Código Brasileiro d~ Auto-regulamentaçAo Publicitária.
São Paulo. 05 de maio de 1980. ABAP - Associação
Brasileira das AgAncias de Propaganda, (a) PetrOnlo
Cunha CorrAa, ABA - Associação Brasileira de Anun-
ciantes, (a) Luiz Fernando Furquim de Campos. ANJ -
Associação Naclbnal de Jornais, (a) Roberto Marinho,
ABERT _ Aasoclaçlo Brasileira de Emissoras de Rádio
e TelevisAo: (a) Carlos Cordeiro de Mello, ANER -
Associação Nacional de Editores de Revistas, (a) Pe·
dro Jack Kapeller, Central de Outdoor, (a) Carlos Al-
berto NanO.

SEÇÃO 1 ' Preâmbulo
Artigo 1.'· Todo anuncio deve ser respeitador e con-

formar.se às leis do país; deve. ainda. ser
honesto e verdadeiro.

ArtltJo 2.'· Todo anúncio deve ser preparado com o
devido senso de respônsabilidade social.
evitando acentuar. de forma depreciativa,
diferenciações sociais decorrentes do
maior ou menor poder aquisitivo dos gru·
oos a que se destina ou que possa even-
tualmente atingir,

Artigo 3,' - Todo anúncio deve ter presente a resocn-

sabilidade do Anunciante. da Agência de
Publicidade e do Veiculo de Divulgação
junto ao Consumidor,

Artigo 4.'· Todo anúncio deve respeitar os princípios
de ieal concorrência geralmente aceitos
no mundo dos negócios.

Artigo 5.'· Nenhum anúncio deve denegrir a atividade
publiCitária ou desmerecer a confiança
do públiCO nos serviços que a publicidade
presta à economia como um todo e ao
públiCO em particular.

Artigo 6.'· Toda publlcldade deve estar em censo-
nância com os. objetivos do desenvolvi-
mento econõmico. da educação e da CYI.
tura nacionais,

Artigo 7.'· De vez que a publiCidade exerce forte
influência de ordem cultural sobre grandes
massas da população. este Código reco-
menda que os anúncios sejam criados e
produzidos por agências e' prottsstonals
sediados no país - salvo impossibilidade
devidamente comprovada e, ainda. que
toda publiCidade seja agenciada por em-
presa aqui estabelecida.

SEÇAO 2 ' Objetivos
Artigo 8,'· O principal objetivo deste Código é a

regulamentação das normas éticas aplicá·
vels à publicidade comercial. assim enten-
dida como toda atividade destinada a
estimular o consumo de bens e serviços.
bem como promover instituições. concet-
tos ou idéias.

Artigo 9,'· A atividade publlcítarta ' de que trata este
Código será sempre ostensiva. com indi-
cação clara da marca. da firma ou da en-
tidade patrocinadora de qualquer anúncio
ou campanha,

Parágrafo único, Ficam excetuadas do preceito acima
as campanhas em fase de"teaser"(men-
sagens que visam criar expectativa ou
curiosidade. sobretudo em torno de
produtos a serem lançados).

Artigo 10 Não são capituladas neste Código as ati-
vidades de Relações Públicas e "Publicity
_ que são distintas da publiCidade co-
merciai - porém todas as normas aqui
contidas regulam também o que hoje se
convenciona chamar de "merchandising'
através da Televisão,

. A propaÇlanda política não é. Igualmente.
capitulada neste Código, nem deve com-
petir às empresas a que se destinam as
presentes normas. salvo quando promo-
vida ostensivamente e sob direta respon-
sabilidade de partido po!ftlco devidamente
reconhecido.

_ A publiCidade governamental. bem como
a de empresas subsidiárias •. autarquias.
empresas públicas. departamentos. entida-
des paraestatais. sociedades de econo-
mia mista e agentes oficiais da União.
dos Estados. dos Territórios. dos Muni-
cípios e do Distrito Federal. salvo proibi-
ção legal. deve se conformar a este Código
da mesma forma que a publiCidade reali-
zada pela iniciativa privada.

_ A publiCidade de causas. Instituições
sociais. fundações ou de quaisquer outras.
atividades ou entidades sem fins lucrati-
vos também será regida por este Código
em tudo que lhe couber,

Artigo 11

Artigo 12

Artigo 13

SEÇAO 3 ' Interpret8çio
Artigo 14

Artigo 15

. Este Código deve ser aplicado no esplrito
tanto Quanto na letra.

_ Os padrões éticos de conduta estabeleci·
dos neste CódiQo devem ser respeitados
por quantos estilo envolvidos na atividade
publicitária. sejam Anunciantes, A9ências
de Publicidade. Veiculos de Divulgação.
sejam Publicitários. Jornalistas e outros
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orot.ssronars de Comunicação participan-
tes do processo publicitário.

Artigo 16 - Embora concebido essencialmente como
instrumento de autodisciplina da atividade
publicitária. este Código é também desti-
nado ao uso das autoridades e tribunais
como documento de referência e fonte
subsidiária no contexto da legislação da
propaganda e de outras leis. decretos.
portarias, normas ou instruções que direta
ou indiretamente afetem ou sejam afeta-
das pelo anúncio.

Artigo 17 . Ao aferir a conformidade de uma campa-
nha ou anúncio aos termos deste Código,
o teste primordial deve ser o impacto
provável do anúncio, como um todo, sobre
aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo. A partir
dessa analise global é que se examinará
detalharnente cada parte do conteúdo vi-
sual. verbal ou oral do anúncio, bem como
a natureza do meio utilizado para sua' vei-
culação.

Artigo 18· - Para os efeitos deste Código:
a) a palavra anuncio é aplicada em seu

sentido lato. abrancendo qualquer es,
pécie de publicidade, seja qual for O
meio que a veicule. Embalagens, rótu-
los. folhetos e material de ponto-de-
venda são, para esse efeito, formas de
publicidade. A palavra anúncio' só
abrange, todavia, a publicidade realiza-
da em espaço ou tempo pagos pelo
anunciante:

b) a palavra produto inclui bens, serviços,
facilidades, instituições, conceitos ou
idéias que sejam promovidas pela pu-
blicidade:

c) a palavra consumidor refere-se a toda
pessoa que possa ser atingida pelo
anúncio, seja como consumidor final.
público intermediário ou usuário,

CAPfTULO 11
PRINCIPiaS GERAIS

SEÇAO 1 • Respeitabilidade
Artigo 19 - Toda atívídade publicitária deve caracteri-

zar-se pelo respeito à dignidade da pessoa
humana, à intimidade. 110 Interesse social.
às instituições e símbolos nacionais, às
autcrtdades constituídas e ao núcleo fa-
miliar,

Artigo 20 - Nenhum anúncio deve favorecer ou esti-
mular qualquer espécie de ofensa ou dla-
crtmtnacão racial. social. política, religiosa
ou de nacionalidade,

Artigo 21 - Os anúncios não devem conter nada que
possa induzir a atividades criminosas ou
ilegais - ou que pareça favorecer, enal-
tecer ou estimular tais atividades.

SEÇAO 2· Oecinela
Artigo 22 - Os anúncios não devem conter afirmações

ou apresentações visuais ou auditivas que
ofendam os padrões ,de decência que pre-
valeçam entre aqueles que a publlcldade
poderá atingir,

SEÇAO 3 • Honestidade
Artigo 23 - Os anúncios devem ser realizados de for-

ma a não abusar da confiança do consu-
midor. não explorar sua falta de experiên-
cia ou de conhecimento e não se benefl,
clar de sua credulidade_

SEÇAO 4 • Medo, Superstlçio, Violência
Artigo 24 - Os anúncios não devem apoiar-se no

medo sem que haja motivo socialmente
relevante ou razão plausivel.

Artigo 25 - Os anúncios nõo devem explorar qualquer

espécie de supersttcao.
Artigo' 26 - Os anúncios não devem conter nada que

possa condu~iL.à..lliolêru;ia.

SEÇAO 5 . Apresentação verdadeira
Artigo 27 - O anuncio deve conter uma apresentação

verdadeira do produto oferecido. conforme
disposto nos artigos seguintes desta Se-
ção, onde estão enumerados alguns aspec-
tos que merecem especial atenção.

§ 1.' Descrições
N? anúncio, todas as descrições, alega-
çoes e comparações que se relacionem
com fatos ou dados objetivos devem ser
comprobatórias, cabendo aos Anunciantes
e Agências fornecer as comprovações,
quando sollcttadas.

§ 2.' Alegações

O anúncio não deverá conter informação de
texto ou apresentação visual que direta ou
indiretamente, por implicação, omissão.
exagero ou ambigüidade, leve o Consumi-
dor a engano quanto ao produto anunciado,
quanto ao Anunciante ou seus concorren-
tes. nem tampouco quanto a:

a) natureza do produto (natural ou artifi-
cial);

bl procedêncta (nactonal ou estrangeira);
c) composlção:
d) finalidade,

§ 3.' - Valor. Preço. Condições
O anúncio deverá ser claro quanto a:
al valor ou preço total a 'ser pago pelo

produto. evitando comparações irrealis-
tas ou exageradas com outros produ-
tos ou outros preços: alegada a sua re-
dução. o Anunciante deverá poder com-
prova-la mediante anúncio ou documen-
to que evidencie o preço anterior:

bl entrada. prestações. peculiaridades do
crédito. taxas ou despesas previstas
nas operações a prazo:

C I condtções de entrega. troca ou even-
tual rel?oslção do produto:

d) condições e limitações da garantia ofe-
recida.

§ 4:' - Uso da palavra "grátis"
a) O uso da oalavra • grátis' ou expressão

de idêntico significado só sera admiti-
do no anúncio quando não houver real-
mente nenhum custo para o Consumi-
dor com relação ao prometido gratui-
tamente.

bl Nos casos que envolverem pagamento
de qualquer 'quantia ou despesas pcs-
tais. de frete ou de entrega ou. ainda.
algum imposto. é indispenSável que o
Consumidor seja esclarecido.

§ 5.' Uso de upre •• ões vendedoras
O uso de expressões como • direto do
tabrlcante -, • preço de atacado', • sem en-
trada" e outras de igual teor não devem
levar o Consumidor a engano e só serão
admitidas quando o Anunciante ou a Agên-
cia puderem comprovar a alegaçAo.

§ 6" . Nomenclatura, linguagem. "clima"
a) o anúncio adotará o vernáculo gramati-

calmente correto, limitando o uso de gi-
ria e de palavras e expressões estran-
geiras, salvo quando absolutamente ne-
cessárias para transmitir a Informação
ou o 'clima' pretendido. Todavia. esta
recomendação não invalida certos con-
ceitos universalmente adotados na cria-
ção dos anúncios e campanhas. O pri-
meiro deles é que a publiCidade não se
faz apenas com fatos e idéias, mas
também com palavras e imagens: logo,
as liberdades semãnticas da criação pu-
bltcitária são fundamentais. O segundo 7

anexo n2 1 página 157



e que a pubücrcade. para se comunicar
com o públiCO, tem que fazer uso da-
quela linguagem que O Poeta já qualiti-
cou como "Linqua errada do povo /
lingua certa do povo / Porque ele é
que fala gostoso o Prvtucuês no
Brasil ":

bl na publicidade veiculada pelo Radio e
pela Televisão, devem os Anunciantes,
Agências e Veiculos zelar pela boa
pronúncia da lingua portuguesa, evi-
tando agravar os vicies de prosódia
que tanto ja estão contribuindo para
desfigurar o legado que recebemos de
nos~oS antepassados;

c) todo anúncio deve ser criado em íun-
ção do contexto sócto-cultural brasilei-
ro, limitando·se o mais possivel a utili·
zacão ou transposição de contextos
culturais estrangei ros:

d) o anúncio não utilizará o calão;
e) nas descrições técnicas do produto, o

anúncio adotará a nomenclatura oficial
do setor respectivo e, sempre que poso
sivel, seguira os preceitos e as diretrl-
zes da As~ociação Brasileira de Normas
Técnicils - ABNT e do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Normalização e Oua-
lidade Industrial - INMETRO,

§ 7.' Pesquisa. e Estatístícas
a) o anúncio não se referirei a pesquisa

ou estatística que não tenha fonte
identificável e responsável:

b) o uso de dados parciais de pesquisa
ou estatistica não deve levar a conclu-
sões distorcidas ou opostas àquelas a
que se chegaria pelo exame do total
da referê,ncia,

§ 8.' • Informaçio clentlflca
O anúncio s6 utilizará Informação cientt-
fica pertinente e defensável. expressa de
forma clara até para leigos, '

§ 9,' . Testemunhal.
a) O anúncio abrigará apenas depoimentos

personalizados e genuinos, Iigados à
experiência passada ou presente de
quem presta o depoimento, ou daquele
a quem o depoente personificar:

b) O testemunho utilizado deve ser sern-
pre comprovável;

c) Ouando se usam modelos sem per se-
nallzação, permite-se o depoimento
como "licença publicitária" que, em
nenhuma hipótese, se, procurará con-
fundir com um testemunhal;

dJ O uso de modelos trsjadcs com uni-
formes, fardas ou, vestimentas caracte-
rísticas de uma profissão não deverá
induzir o Consumidor a erro e será
sempre limitado pelas normas éticas
da profissão retratada;

eJ O uso de sósias depende de autoriza-
zação da pessoa retratada ou imitada
e não deverá induzir a confusão,

SEÇAO 6 • Identiflcaçio publicitária

Artigo 28 . O anúncio deve ser claramente distingui-
do corno tal. seja qual for a sua forma ou
seu meio de veiculação.

_ O AnunCiante será sempre claramente
identificável. seja pela marca do produto,
seja pelo nome do fabricante, fornecedor
ou distribuidor, exceção feita ao previsto
no § Único do Artigo 9,',

_ A peça jornallstica sob forma de reporta-
gem, artigo. nota. texto-legenda ou qual-
quer outra que se veicule mediante paga-
mento, deve ser apropriadamente identifi·
cada para que se distinga das matérias
editoriais e não confunda o Consumidor.

Artigo 2~

Artigo 30

8

Paraqra!o unico Este Código condena a prática, por
parte de Anunciantes e Agências, de
se colocar cartazes e faixas em locais
onde se realizam eventos esportivos
com o flagrante propósito de que tais
anúncios sejam transmitidos "de ca-
rona" pela televisão.

Art.qo 31 Recomenda·se que as Agências identifi-
quem. discretamente, com seu nome, sigla
ou número toda a publiCidade impressa
que tenham criado, produzido e autorizado.
Justamente por reconhecer a pouca viabi-
lidade ou mesmo a imoossibilidade de
identificação da Agência na publicidade
em TV e Rádio. torna-se ela ainda mais
importante na chamada' media impressa".
de vez Que simboliza. por parte da Agên-
cia, a sua co-responsabilidade. com o
Cliente.Anunciante. pala publiCidade reali-
zada e sua obediência al)s preceitos deste
Código.

SEÇAO 7 • Propaganda Comparativa
Artigo 32 . Tendo em vista as modernas tendências

mundiais - e atendidas as normas perti-
nentes cio Código da Propriedade lndus-
trial (Lei n." 5.712, de 21 de dezembro de
1971) - a publiCidade comparativa será
aceita. contanto que respeite os seguintes
principios e limites:' _. .
e) seu objetivo maior seja o esclareci-

mento. se não mesmo a defesa do ccn-
sumidor;

••) tenha por principio bástco a objetivida-
de na comparação. posto que dados
subjetivos, de fundo psicológico ou
emocional não constituem uma base
válida de comparação perante o con-
sumidor:

c) a comparação alegada Ou realizada seja
passível de comprovaçâ.o:

dl em se tratando de bens de consumo.
a comparação seja feita com modelos
fabricados no mesmo ano. sendo con-
denável o confronto entre produtos
de épocas diferentes. a menos que S8
trate de referência para demonstrar
evolução. o que. nesse caso. deve ser
caracterizado;

eJ não se estabeleça confusão entre pro-
dutos e marcas concorrentes:

f) não se caracterize concorrência desleal.
denegrlmento à imagem do produto ou
à marca de outra empresa;

g) não se utilize Injustificadamente a ima-
gem corporativa ou o prestígio de ter-
cetros:

h) quando se fizer uma comparação entre
produtos cujo preço não é de Igual
nível. tal circunstAncla deve ser clara-
mente indicada pelo anuncio,

SEÇAO 8 • Segurança e Acidentes
ArtigO 33 • Este Código condena o, anúncios que:

a) manifestem descaso pela !l~gur~nça
sobre.tudo .. quando. neles figurarem jo-
vens e crianças ou 'quandc a estes for
endereçada a mensagem:

b) estimulem o uso perigoso do produto
oferecido:

c) deixem de mencionar cuidados espe-
ciais para a prevenção de acidentes.
quando tais cuidados forem essenciais
ao uso do produto:

d) deixem de mencionar a responsabili-
dade de terceiros. quando tal menção
for essencial:

e) deixem de especifi.car cuidados espe-
ciais no tocante ao uso do produto
por crianças, velhos e pessoas doen-
tes. caso tais cuid~dos selam essen-
ciais,
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SEÇÁO 9 . Proteçao da tnnrrucace
Artigo 34 . Este Código condena a publicidade que:

aJ faça uso de imagens ou citações de
pessoas vivas. a menos que tenha sido
obtida sua prévia e expressa autori-
zação'

bJ ofenda as convicções religiosas e
outras susceptibilidades daqueles que
descendam ou sejam de qualquer outra
forma relacionados com pessoas já fa·
lecidas cuja imagem ou referência fi-
gure no anúncio:

cJ revele desrespeito à dignidade da peso
soa humana e à instituição da família:

dJ desrespeitar a propriedade privada e
seus limites.

Artigo 35 . As normas acima não se aplicam:
aJ a fotografias de grandes grupos ou

multidões em que os indivíduos poso
sam ser reconhecidos mas não envol-
vam um contexto difamatório. ofensivo
ou humilhante:

bl à propaganda de livros. filmes. pro-
gramas de rádio e televisão e ativida-
des semelhantes em que as pessoas
retratadas sejam autores ou partici-
pantes.

SEÇAO 10 - Poluição e Ecologia
Artigo 36 . Não podendo a publicidade ficar alheia às

atuais e prementes preocupações de toda
a Humanidade com os problemas relaclo-
nados com qualidade de vida e a oro-
teção do meio ambiente. serao vigorosa·
mente combatidos os anúncios que direta
ou indiretamentE! estimulem:
aJ a poluiçâo do ar. das águas. das matas

e dos demais recursos naturais:
bJ a poluição do ambiente urbano:
cl a depredação da fauna. da flora e dos

demais recursos naturais:
dJ a poluição visual dos campos e da cio

dade:
eJ a polulcão sonora:
fJ o desperdício de recursos naturais.

SEÇAO 11 - Crianças e Jovens
Artigo 37 . No anúncio dirigido à criança e ao jovem:

aJ dar-se-à sempre atenção especial às
características psicológicas da audíên
cia-alvc:

b 1 respeitar·se·a especialmente a ingenui.
dade e a credulidade. a inexperiência
e o sentimento de lealdade dos me-
nores;

c) não se ofenderá moralmente o menor:
dl não se admitirá que o' anúncio torne

implícita uma inferioridade do menor.
caso este não consuma o produto cte-
recido:

e1 não se permitirá que a influência do
menor. estimulada pelo anúncio. leve-o
a constranger seus responsáveis ou
importunar terceiros. ou o arraste a
uma posiçlo socialmente condenável;

fl o uso de menores em anúncios obede-
cerá sempre a cuidados especiais que
evitem distorções psicolõgicas nos mo-
delos e impeçam a promoção de com-

. portamentos socialmente condenáveis:
gl qualquer situação publicitária que en-

volva a presença de menores deve ter
a segurança como primeira preocupa-
ção e as boas maneiras como segunda
preocupaçlo.

SEÇAO 12 - DlreitoAutoral e Plágio

Artigo 38 . Em toda atividade pubucítarta serão res-
peitados os direitos autorais nela envolvi-

UU~.• Illt.IU~IVe: v;:, \.•I\.,,~ III\1WitJ'''''\'''''' '"

reprodução.
. O anúncio não utilizará música de fundo.

..vínhetas ", ou trechos de composições de
autores naclonats ou estrangeiros sem o
devido respeito aos respectivos direitos
autorais. a não ser no caso de músicas
que sejam ou se tenham tornado de dornt-
nio público. de acordo com a legislação
específica. respeitados os direitos de qra-
vação.

. É condenado o uso desrespeítoso da rnú-
sica folclórica. dos folguedos e temas po-
pulares que constituem parte integrante
do patrimõnio cultural do pais.
Este Código protege a criatividade e a
originalidade. e condena o anúncio que
tenha por base o plagio ou imitação. res-
salvados os casos em que a imitação é
comprovadamente um deliberado e evlden-
te artificio criativo.
Será igualmente condenado o anúncio que
configure uma confusão proposital com
qualquer peça de criação anterior.

Artigo 43 . O anúncio não poderá infringir as marcas.
apelos. conceitos e direitos de terceiros.
mesmo aqueles empregados fora do pais.
reconhecidamente relacionados ou asso-
ciados a outro anunciante.

Parágrafo único . Este Código condena a publicldade
que laça uso do símbolo oficial e do
nome do Conselho Nacional de Auto-
regulamentação Publicitária - CONAR.
exceto em anúncios da própria enti-
dade.

Artigo 39

Artigo 40

Arti~ 41

Artigo 42

CAPITULO 111
CATEGORIAS ESPECIAIS

DE ANÚNCIOS
Artigo 44 Pela sua importância econõmica ou soclal.

pelo seu volume. pelas suas repercussões
no indivíduo ou na sociedade. determina·
das categorias de anúncios devem estar
sujeitas a cuidados especiais e regras es-
pecificas. além das normas gerais prevts-
tas neste Código. Essas regras especifi-
licas figuram mais adiante como' Anexos'
a este Código e. alguns casos. resultaram
da valiosa colaboração de Associações de
classe que prontamente se identificaram
com o espírito do presente Código. São
eles. pela ordem:

ANEXO A· Bebidas Alcoólicas
ANEXO B· Educação. Cursos. Ensino
ANEXO C . Empregos e Oportunidades
ANEXO D· Imóveis: Venda e Aluguel
ANEXO E . Investimentos. Empréstimos e Mercado de

Capitais
ANEXO F· Lojas e Varejo
ANEXO G . Médicos. Dentistas. Veterinários. Parteiras.

Massagistas. Enfermeiros. Serviços Hospita-
lares. ParamédlcoS. Para·hospitalares. Produ-
tos Protéticos. Dietéticos. Tratamento e Die·
tas.

ANEXO H . Produtos Alimentícios
ANEXO I· Produtos Farmacêuticos populares
ANEXO J. Produtos de Fumo
ANEXO K· Produtos Inibidores de Fumo
ANEXO L· Profissionais Liberais
ANEXO M. Reembolso Postal ou Vendas pelo Correio
ANEXO N . Turismo .. Viagens. Excursões. Hotelaria
ANEXO O . Veículos Motorizados
ANEXO p. Vinhcs e Cervejas
ANEXO O· Testemunhais. Atestados. Endossos

Parégrato unico . Pretendendo ser este Código um ir:~·
trumento dlnAmico e permanentemen·
te atualizado. essas categorias espe-
ciais poderão ser ampliadas mediante
() ~créscimo de "ovos Anexos.
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I..JA 1"'11 ULU IV

AS RESPONSABILIDADES

la

Artigo 45 . A responsabilidade pela observância das
normas de conduta estabelecidas neste
Códiqo cabe no Anunciante e 11sua Anén-
era. bem cnmo ao Veiculo - ressatvadas
no CélSO deste úlnmo. as crrcunstáncras
especifir.as Que serão abordadas, mais
adiante. neste Artigo:
ai O Anunciante assumira responsabilida·

de total por sua publicidade:
b I A Aoéncia deve ter o máximo cuidado

na elaboração do anúncio, de modo a
habilitar o Cüente-Anunctante iI CIII11·
prir sua responsabtlidade. com ele res
pondendo solidariamente pela obedrén-
cia aos preceitos deste Código:

c í Este Código recomenda aos veicules
que, como medida preventiva. estabele-
çam um sistema de controle na recep-
ção de anuncies. Poderá o veiculo:
c, li recusar anúncio. independenternen-

te de decisão do Conselho Nacional
de Autoreqularnentaçáo Publicita·
ria - CONAR, quando entender que
o seu conteúdo fere tlaqranternen-
te principias deste Código, deven-
do, nesta hipótese. comunicar sua
decisão ao Conselho Superior do
CONAR, que. se for O caso, deter-
minara a instauração de processo
ético:

c 21 recusar anuncie que tira a sua linha
eduonal. iornalísnca ali de proqr a
mac ao

c,31 recusar anuncio sem identificação
do patrocinador, salvo o caso de
campanha Que se enquadre no na-
rágrafo único do artigo 9, (. rea-
ser "I:

c,4) recusar anúncio de polêmica ou de-
nuncra sem expressa autorrz acào
de 10111econhecida que responda
pela autona da peca .

di O controle na recepção de anUllCIOS,
precoruzado na letra "c ' deste artigo,
devera adotar maiores precauções em
relação à peça apresentada sem a inter-
mediação de aqéncra. que por iqnoràn-
era ou mã fé do anunciante podera
transgredir principias deste Código,

e l A responsabiudade do veiculo será equi-
parada a do anunciante sempre que a
veiculação do anúncio contrariar os ter
mos de recomendação que lhe tenha
sido comunicada oficialmente pelo eco-
selho Nacional de Auto-reqularnentação
PubliCitária - CONAR.

Artigo 46 . Os diretores e qualquer' pessoa emprega·
da numa firma. companhia ou instituição
que tomem parte no planejamento. cria-
ção. execução e veiculação de um anún-
cio respondem. perante as normas deste
Código. na medida de seus respectivos
poderes decisórios.

Artigo 47 . A responsabilidade na observância das
normas deste Código abrange o anuncio
no seu conteúdo e forma totais. inclusive
testemunhos e declarações ou apresenta-
ções visuais que tenham oriqern em ou-
tras fontes. O fato do conteúdo ou forma
serem oríqínartcs. no todo ou em parte
de outras fontes. não desobriga da cbser-
vãncia deste Códlqc,

Artigo 48 . Um anuncio enganador não pode ser de-
fendido com base no fato do Anunciante.
ou alguém agindo por ele. ter posterior.
mente fornecido ao Consumidor as inter
mações corretas. O Anunciante terá. an-
tretanto. a priori. o crédito de boa fé.

Artigo 49 . Nenhum Anuncrante. Agencia. Editor. pro-
prietário ou aqente de um veiculo publicí-

rano deve promover a publicação de qual-
quer anuncio que tenha sido reprovado
pelo Conselho Nacional de Autc-reçulamen-
tacáo Publicitária - CONAR. criado para
o funcionamento deste Código.

CAPíTULO V
DAS INFRAÇOES E PENALIDADES

AIIIC)O 50 . Os infratores das normas esraberecrdas
neste Código e seus Anexos estarão su-
jeitos as seguintes penalidades:
a I Advertência:
bl Recomendação de alteração ou corre-

ção do anuncio:
cl Recomendação aos veiculas no sentido

de que sustem a divulgação do anun-
cio:

dl Divulgação da posição do CONAR com
relação ao Anunciante. a Agência e ao
Veiculo. através de veiculas de comu-
nicação. em face do nào-acatamenro
das medidas e providências preconiza-
das,

§ I. . Compete privativamente ao Conse-
lho de !:tica do CONAR apreciar e
julgar as infrações aos dispositivos
deste Código e seus Anexos. e ao
Conselho Superior do CONAR curn-
prir e fazer cumprir as decisões
emanadas do Conselho de !:tica em
processo regulaf,

§ 2. Compete privativamente ao Ccnse-
lho Superior do CONAR alterar as
dispcsicôes deste Código. bem co-
mo alterar. suprimir e acrescentar-
lhe Anexos.

ANEXOS
CA TEGORIAS ESPECIAIS

DE ANÚNCIOS
ANEXO A
Bebidas Alcoólicas

Considera-se hebida alcoólica. para os fins deste
Código. aquela que como tal for classificada perante
<1S normas e regulaml!ntos oficiais a que se subordina
o seu licenciamento,

Neste Códiqo faz-se a necessária distinção entre
as bebidas de baixo teor alcoólico. como é o caso do
Vinho e da Cerveja (objeto do ANEXO P) e as bebidas
de alto teor alcoólico. sejam elas fermentadas. desti-
ladas ou retificadas. As normas especificas que se
seguem tratam apenas destas últimas e complemen-
tam as normas gerais deste Código.

1. Crianças não devem figurar nos anúncios. a não
ser em situações que tornem natural e espontãnea
a sua presença - como é o caso das cenas de
familia - e contanto que fique bem claro que não
estão bebendo e. ainda. quando sua presença for
necessária para enfatizar temperança e moderação:

2. Os anúncícs não deverão ser endereçados a meno-
res de Idade nem tampouco encorajá-los a beber.
Oualquer pessoa que apareça bebendo. em um anun-
cio. deverá ser e parecer maior de idade.

3. A propaganda não deve tornar a bebida um desa-
fio nem. tampouco. menosprezar aqueles que não
bebem:

4. A propaganda não deve dar a impressão de que a
bebida está sendo recomendada principalmente por
seu efeito intoxlcante:

5. O teor alcoólico de uma bebida nlio deve ser utili-
zado como tema principal de um anúncio - o que.
todavia. não impede a Inclusão de Informações
tactuais no tocante a esse detalhe:

6, As struacões apresentadas na propaganda jamais
devem associar positivamente a bebida com a dl-
recão de veiculos automotores:

..•.
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7. Os anuncros n80 devem eocoreiar o consumo ex·
cessivo ou irresponsável. nem induzir ao consumo
em locais ou si tuações ilegais. perigosas. ímpró-
prtas ou socialmente condenáveis:

8. Nenhum anúncro deve ser inserido em qualquer
veiculo dirigido basicamente a menores de idade:

9 Na publicidade pela Televisão atender-se-á especial-
mente aos seguintes requisitos:
a) os comerciais e mensagens de outra natureza.

inclusive o chamado rnerchandisinq pela Iele-
visão. só serão transmitidos nos horários que
vão das 21 às 6 horas. exceção feita aos even-
tos especiais patrocinados cuja determinação
de horário independa do controle do Veiculo ou
do Anunciante:

b) no caso de "chamadas" para programações pa-
trocínadas. será permitida. em qualquer hor ár io.
a simples menção do produto. sua marca e seu
fabricante. acompanhada apenas de um "slogan"
ou frase promocional. desde que tais mensagens
não firam os preceitos e o espirito do presente
Código:

10. A veículâcão de anúncios em cinemas. teatros e
salões só ser á perrruttda a partir das 20 horas.
salvo quando o espetáculo for oroibido a menores
de 18 anos.

ANEXO B
Educação, Cursos, Ensino
Além de atender às provisões gerais deste Código. a
publicidade a que se refere este Anexo observará as
seguintes recomendações:

r Não devera afirmar ou induzir o público a crer que
um estabelecimento ou curso é oficializado. reco-
nhecido. autorizado. aprovado. ou que tenha sua
situação legal definida. a menos que o anunciante
esteja em condição de comprova-to:

2. Tendo em vista que nem todos os estabelecimen·
tos e cursos que podem ser anunciados estão suo
jeitos à autorização de funcionamento e fiscaliza·
cão das autoridades do ensino. recomenda-se aos
anunciantes que tenham a sua situação legal defi-
nida. que facilitem a sua identificação. informando
em sua publicidade o nome da escola ou curso e
o respectivo ato oficial de autorização ou reconne-
cimento:

3. Para ser aceito como documento válido capaz de
possibilitar ao seu portador o prosseguimento de
seus estudos. a legislação em vigor estabelece de-
terminados requisitos a serem atendidos pelo esta-
belecimento ou curso para a emissão de diplomas
ou certificados. Assim sendo. os anúncios não de-
verão insinuar. sugerir ou afirmar que os diplomas
ou certificados prometidoa tenham valor" mais amo
pio do que efetivamente tiverem. De igual forma.
deverá ficar claro no anúncio quando o aluno estio
ver obrigado a submeter-se a exame de avaliação
e/ou prova de assiduidade para validar o curso:

4. Não deverá afirmar ou induzir o consumidor a crer
que a inscrição ou matricula no curso lhe propor-
cionará um emprego. a menos que o anunciante
assuma. no mesmo anúncio e com clareza. total
responsabll idade:

5. Não se permitirá que o anúncio prometa beneficios
exagerados quanto à conquista de titulos. tais co-
mo promessas de "doutoramento" quando. na ver-
dade. o curso é de "bacharelado";

6. Não se permitirão promessas de sucesso ou premo-
cão garantida na carreira profissional do aluno. a
não ser que tais fatos sejam comprováveis:

7. Não se adrmtíráo aleqações inverídicas sobre o ní-
vel do curso anunciado. como é o caso da frase
"em nivel de pós-qraduacão ' para designar simples
curso de extensão cultural:

8. O anúncio de curso ou cursmho que exigir freqüên-
cla do aluno deverá explicitar o tempo de sua duo
~ção; .

9. O anúncio que fizer menção a preço. deverá indl-
car claramente o total a ser pago pelo aluno:

10. A utilização de testemunhas e a publicação de lis-
tas de aprovação em concursos e exames vesti-
bulares estão sujeitas a comprovação de acordo

com as provisões deste Código no que toca a "Tes"
ternunhats ' (Cap. 11. Seção 5. art. 29. § 9.°):

11 ../0 anúncio de curso de instrução ou de preparação
para o aprendizado de oficios ou matérias que con-
duzam a exames profissionais ou técnicos não po-
derá oferecer empregos ou oportunidades irreais
de remuneração. a menos que o anunciante assu-
I11a.no mesmo anúncio e com clareza. total respon-
sabilidade:

12. O anúncio de curso de instrução ou preparação pa-
ra concursos públicos ou exames vestibulares não
podera prometer a aprovação do candidato nos cón-
cursos ou exames:

13. O anúncio de curso por correspondência ou a dis-
tância. além das recomendações contidas nos de-
mais itens deste Anexo. atenderá ao seguinte:

• a) tornara explicito que o curso é ministrado por
corresoondêncta ou a distância e de nenhum
modo procurará confundi-lo com curso por fre-
qüêncla:

bl deverá divulgar nos anúncios Impressos o nome
do anunciante (ou titulo do estabelecimento) e
o respectivo endereço completo. que não pode-
ra se restringir ao número da caixa postal. Ouan-
do contiver cupão ou similar. o endereço com-
pleto deverá figurar também no corpo do
anúncio.

ANEXO C
Empregos e Oportunidades

Os anúncios referentes a empregos e oportunlda-
des. geralmente publicados pela imprensa diária na
forma de Classificados. obedecerão às normas gerais
deste Código. com especial atenção para os seguintes
aspectos especificas:

1. Não deverão enganar o consumidor com alegações
exageradas quanto à natureza do serviço. ao nlvel
de remuneração e às condições do ambiente de
trabalho:

2. Não deverão fornecer descrições e titulos falsos
para a ocupação oferecida (exemplo: não se deve
anunciar o carqo de "relaçOes públicas" quando o
que se uferece. fia realidade. é um emprego de
vendedor):

3. Não deverão conter qualquer restrição quanto a
sexo. idade. estado civil. nacionalidade. raça. cor
ou religião: .

4. Não deverão utilizar titulos de profissões devida-
mente reconhecidas como engodo para esconder
a verdadeira condição de trabalho.

ANEXO O

Imóveis: Venda e Aluguel
Além de obedecer aos preceitos gerais deste Có-

digo. a publicidade de Imóvais. seja de venda. aluguel
ou leaalng, deverá atender às normas deste Anexo.

Essas normas especificas somente se aplicam aos
anúncios de maiores dimensões. particularmente os de
lançamento. delas ficando excetuados os anúncios re-
mlnder íreccrdatcrtce l. de pequeno espaço e os ctassl-
ficados. bem como a propaganda feita pela Televisão
e pelo Rádio:
1. Não se deve confundir propositada e maliciosa-

mente sinal com entrada. dessa forma induzindo o
consumidor a erro de julgamento quanto ao real
valor do imóvel e suas próprias condlçOes para
adquiri-lo:

Paragralo único > Sinal é a parcela inicial que o compra-
dor dá ao vendedor. no ato da reserva
do imóvel; entrada é o montante que
o comprador paga ao vendedor até o
ato da escritura de promessa de com-
pra e venda.

2. Não se deve confundir propositada e JrlaliCioSa-
mente prestação de poupan~ com prestação rela·
uva à amortização do financiamento;

Parágralo único . Poupança é o pagamento. facilitado em
parcelas e prestações mensais. origi· 11

anexo nO 1
".. página 161



nano ne recursos proprros do compra.
dor. e realizado até o habite- •• do
imóvel; à poupança sucedem-se as
prestações correspondentes à arnortt-
zação do financiamento após o habl.
te-s •.

3. Caso o preço seja citado, deve ele ser específico
do imóvel oterecldo e retertr-se ao seu valor total:
e quando o imóvel for destinado a públlco de bai-
xo ou médio poder aquisitivo. devem ser rnenclo-
nadas as despesas de aquisição a cargo do com-
prador;

4. Na hlpotese de locação ou leaslng, o anúncio deve-
rá deixar claro se existirão (ou não), para o loca-
tário. ónus de qualquer natureza, decorrentes da
transacão

5. Ir atando-se de imóvel novo, o nome do vendedor
ou rrnobürana deve constar do anúncio. recornen-
dando-se que nele figurem também o nome da
construtora e do incorporador e, ainda, o do órgão
financiador:

6. Ouando o anúncio fornecer o valor do imóvel. em
dinheiro. deve ser especificado o preço total. pou-
pança. parcelas Intermediárias e números de preso
tacóes. sempre com os respectivos valores:

7. Devera ser igualmente especificada a areI! comum.
dela se distinguindo claramente a área útil. evitan-
do-se expressões ..área real de construção ". que
não são suficientemente claras:

8. Ouando for rnenctonado o material a ser emprega-
do na construção. deve ser especificada a natureza.
o tipo e. se possivel. a marca:

9. Se o anúncio fornecer a localização do imóvel.
deve tal indicação ser feita segundo a designação
oficial:

Parágrato único . Conslder a-se designação oficial. para
os efeitos do presente Código:
al no caso de imóveis rurais, o Estado.

o Municipio, o Distrito e a Circuns-
crição:

b) no caso de Imóveis urbanos. o
Bairro e a Circunscrição imobiliária.

10. No caso de financiamento pelo "Sistema BNH",
devera ser claramente indicada a renda mensal exí-
gida do comprador para a aquisição do imóvel:

11. Em áreas de loteamento deve ser fornecida a dis·
tância. em quttõrnetros. do centro da cidade mais
próxima. a metraqem do lote: e as condições de
pagamento, delas constando o valor da entrada.
parcelas intermediárias e prestações:

12. No caso de apartamentos, bem como de salas e
andares para escritórios. quando as unidades tive·
rem preços dlfArentes por andar. deve esse fato
ser mencionado e o preço citado identificar o que
está sendo oferecido:

Parágrafo único . Os preceitos acima apücam-se aos lo-
teamentos. devendo-se indicar clara-
mente o valor do 'Imóvel segundo a
localização dos lotes.

13. Ouando o anunciante for empresa ou corretor au·
tõnomo. é obrigatória a inclusão. no anúncio, dos
respectivos números de registro (CRECI ete.):

14. O anuncio deve explicar o estado do imóvel ou a
situação da construção. bem como o prazo de en-
trega:

15. Fotografias e ilustrações que porventura figurem
nos anúncios devem reproduzir fielmente o Imóvel
e o local onde se situa, não devendo Induzir o
consumidor e erro de julgamento.

ANEXO E
Investimentos. Empréstimo. e Mercado de
Capitais

Além de obedecer às normas gerais deste Código,
os anúncios que versem sobre Investimentos, Emprés·
timos e Mercado de Capitais deverão obedecer às se-
guintes disposições específicas:

12 1, Direito d. Informaçio

"--:~ •• __ ._- o •

/

Respeitar o direito de Informação dos investidores.
acionistas, aplicadores Individuais e Institucionais,
terceiros que negociam com valores mobiliários,
Instituições públicas e organismos Internacionais
- observando escrupulosamente a necessidade de
lhes serem oferecidos todos os esclarecimentos
para uma decisão criteriosa e consciente -- con-
forme preceitua a legislação sobre a matéria (Lei
n.' 4.728/65 e Lei n.' 6.404/76);

2. Sigilo
Resguardar, sem prejulzo do Item anterior, o sigilo
inerente à coisa financeira, cuidando para que não
seja violada a privacidade dos investidores;

,3. Projecões ou Estimativa. d. Re.ultados
Caso os anúncios contenham projeção ou estlrnatl-
vas de resultados futuros (rendimentos, rentablll-
dade, valorização ou quaisquer outros), sob a forma
de indlce ou percentual. deverão:
a) esclarecer em que bases foi realizada a proje-

ção ou estimativa;
b) explicitar se foi consrderada ou não a tributa.

ção ou impostos pertinentes, se houve ou não
reaproveitamento de lucros gerados no período
analisado, se foram ou não deduzidos Incentivos
fiscais e, principalmente, se a projeção ou estio
mativa foi feita a partir de resultados pretéritos
cuja repetição possa ser Incerta ou Improvável
no futuro,

4. Propaganda Comparativa
Respeitar as mesmas bases e condições de com-
paração quanto a prazos, garantias. Ilquldez. resça-
te e critérios de Cálculo de rentabilidade ou outros
beneficios produzidos pelos bens ou serviços anun-
ciados.

5. Educaçio e Orl.ntaçlo do Inv •• tldor
Considerando a necessidade do. continuo aprimora-
mento do mercado financeiro e de capitais rnedtan-
te a melhoria dos nlvels de Informaçlo • educação
dos Investidores, os anúncios deverão:
a) valorizar o conteúdo Informativo e educacional

das mensagens;
b) evitar proposições que ajam no sentido da de-

sinformação ou da confusão dos Investidores.
6, Regulam.ntaç6e. E.peclflc"

Sem embargo das dlsposlçOes deste Código e em
conformidade com ele. as empresas Integrantes do
Sistema Financeiro Nacional poderão atender a
recomendações sobre atividades publicitárias ema-
nadas de seus órgãos de representação Instituclo·
nal, se e quando campanhas específicas recornen-
darem" procedimentos comuns e uniformidade no
processo de comunicação em beneficio da melhor
orlentaçlo e Informação do público Investidor.

ANEXO F
Loja. e Varejo
Na publlcldad. d. var.jo:

1. Em caso de oferta de produtos com venda a crédito.
deve ser mencionado. além do oreço à vista. o nu-
mero de pagamentos. os valores da entrada e da
prestacâo e o valor total do financiamento:

2. Ouando for mencionada redução de preços, deve o
anúncio explicitar ambos os valores. 00 seja. o antigo
e o novo. Fica suprida esta exigência quando a redu-
ção for em números relativos (percentual) e não
absolutos:

3. Deve ficar expltcttc nos anúncios:
3.1. Ouando a oferta envolver produtos descontínua-

dos ou sem garantia do fabricante:
3.2. Ouando se tratar de produtos que não estejam

em estado de novo. como por exemplo: pontas
de estoque, saldos erc.:

3.3. Ouando o produto requer instalação técnica esce-
cializada que onera significativamente a compra:

4. Em se tratando de bem durável originalmente com
garantia do fabricante e que esteja sendo oferecido
sem ela, tal circunstãncia deverá ficar clara no anuo-
cio:
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as alegações exageradas sobre facilidades no pro-
cesso de abertura de crédito.

ANEXO G

Médicos, Dentistas, Veterinários, Parteiras,
Massagistas, Enfermeiros, Serviços Hospita-
lares, Paramédicos, Para-hospitalares, Produ-
tos Protéticos, Dietéticos, Tratamentos e
Dietas,

1. A publlcidade a que se refere este capítulo não
poderá anunciar:
a) a cura de doenças para as quais ainda não exis-

ta tratamento próprio de acordo com os conhe-
cimentos cientificos comprovados;

b) métodos de tratamento e diagnósticos ainda não
consagrados cientificamente;

c) especialidade ainda não admitida pelo respectivo
ensino' profissional;

d) a oferta de aiagnóstico elou tratamento através
de servtoc postal:

e) produtos protéticos que requeiram exames e
diagnósticos de médicos especialistas.

2. A propaganda dos profissionais a que se refere
este capítulo não pode anunciar:
a) o exercício de mais de duas especialidades;
b) atividades proibidas nos respectivos códigos de

ética profissional.
3. A propaganda de serviços hospitalares e asseme-

lhados deve. obrigatoriamente. mencionar a direção
médica responsável:

4. A propaganda de produtos dietéticos isentos de
prescrição médica deve se submeter às normas
do ANEXO I deste Código (Produtos Farmacêuticos
Populares). Portanto:
a) não pode ser elaborada fora das normas do li-

cenclamento do produto pelas autoridades com-
petentes: .

b) não pode apresentar propriedades científicas
não contidas no produto:

c) não pode oferecer promessa de recompensa aos
que não obtiverem resultados satisfatórios com
o emprego do produto;

d) não pode exibir ilustrações com deformações
físicas indecorosas ou que choquem o consumi·
dor:

e) não pode omitir as contra-indicações. os efeitos
negativos ou colaterais porventura provocados
pelo produto:

f) não pode conter asserção ou Indicação que im-
plique na idéia de que o emprego do produto
prescinde de recomendação ou assistência mé·
dica: .

Parágrafo único - Recomenda-se que a propaganda des-
se gênero de produto ou serviço deva
ter um teor maiS educatlve-Intormati-
vo do que persuasivo.

5. A propaganda de tratamentos médicos e de dietas
será regida pelos seguintu princípios:
a) deve. antes de mais nada. estar de acordo com

a disciplina dos órgãos profissionais e governa-
mentais sobrt' o assunto:

b) precisa mencionar a direção médica responsável:
c) dar uma descrição clara e adequada do caráter

do tratamento ou da dieta:
d) não pode conter testemunhais fornecidos por

leigos:
e) não pode conter promessa de cura ou de recom-

pensa àqueles que não obtiverem êxito com a
utilização do tratamento ou dieta.

I

ANEXO H
Produtos Allmenticios

. Além de atender aos preceitos gerais deste Códi-
go. os produtos alimenticios:

I. u~"~r,, se rt::::Hrlllyif d::i norrnas uc:::st:u uceucraruen-
to pelas autoridades competentes;

2. Não devem associar o produto alimenticio a produ-
tos farmaco-medicinais ou dietéticos:

3. Devem deixar bem claro, na embalagem. a quali-
dade, natureza e tipo de alimento e o emprego de
aditivos 0\1 preservativos artificiais. quando for O

caso;
4. Devem deixar expressos, quando possivel. o valor

nutricional e calórico do produto anunclado:
5. Devem indicar claramente. na embalagem, se se

trata de produto natural ou artificial.

ANEXO I
Produtos Farmacêuticos Populares

Alé"m de obedecer às normas gerais deste Código,
os abúncíos de produtos farmacêuticos populares de-
verão observar as seguintes dtspostçôes específicas
elaboradas pela Assoctação Brasileira da Indústria
Farmacêutica - ABIFARMA.

Os produtos de que trata este ANEXO são aqueles
cuja venda. nos termos da leI. independe de prescrição
médica.

1. A embalagem. rotulagem e publicidade de medica-
mentos populares deverão estar de acordo com
toda a legislação pertinente:
a) Entende-se por medicamentos populares aqueles

considerados por lei como da venda livre. São
medicamentos reconhecidos pelo competente
órgão do Ministério da Saúde como seguros
para uso de consumidores com base em sua
formulação e rotulagem. São produtos geral·
mente formulados para alívio sintomático ou
tratamento de pequenos males facilmente re-
conhecidos por Consumidores:

b) Entende-se por embalagem todo Invólucro. recí-
plente ou qualquer forma de acondicionamento.
removível ou não, destinado a cobrir. empacotar.
envasar. proteger ou manter. especificamente
ou não. os produtos de que trata este ANEXO:

c) Entende·se por rotulagem qualquer identificação
por palavras ou ilustrações presentes na ernba-
lagem:

2. A publiCidade de medicamentos populares:
a) Não deverá conter nenhuma afirmação quanto

à ação do produto que não sela baseada em
evidência clínica, ou científica. ou baseada em
responsável optnrão médica:

b) Não deverá ser feita de molde a sugerir cura
ou prevenção de qualquer doença que exila tra-
tamento sob supervisão médica:

cl Não devera ser feita de molde a resultar em
uso diferente das ações terapêuticas constantes
de relatório submetido ao Ministério da Saúde:

d) Fazer uso de prêmios. concursos. ou recursos
semelhantes que induzam O consumidor ao uso
desnecessário de medicamentos:

e) Deve evitar qualquer inferência associada ao
uso excessivo de drogas:

f) Não deverá ser feita de molde a induzir o uso
de produtos por crianças. sem supervlsao dos
pais;

g) Não deverá mostrar pessoas na dependência do
contínuo uso de medicamentos como soluções
simplistas para problemas emocionais ou esta-
dos de humor:

h) Não deverá levar o consumidor a erro quanto
ao conteúdo, tamanho de embalagem. aparênCia.
usos, velocidade de alívio ou ações terapêu-
ticas do produto:

il Deverá ser cuidadosa e verdadeira quanto ao
uso da palavra escrita ou falada bem como
efeitos visuais. A escolha de palavras deverá·
atender não somente a definições presentes em
dicionários atualizados mas também seu signl·
ficado como geralmente compreendido pelo
grande público:

j) Não deverá conter afirmações ou dramatizações
que induzam o medo ou apreensão. por parte do
leitor, ouvinte ou espectador, de que esteja. ou 13
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possa vir, sem tratamento, a sofrer de alguma
doença séria:

k) Deve enfatizar os usos e ações do produto em
questão, Comparações injuriosas com concor-
rentes não serão toleradas. Oualquer cornpar a-
ção somente será admitida quando facilmente
pejceptfvel pelo consumidor ou baseada em
evidência cornprovável cientificamente Náo de-
verão ser usados [arqões c.ennücos com dados
irrelevantes ou estatísticas de validade duvidosa
ou limitada oue possern sugerir uma base cien-
tífica que o produto anunciado não tenha:

I) Não deverá conter nenhuma afirmação ou aor e-
sentação visual ou auditiva que seja obscena.
repulslva. grosseira ou discriminatória de raca.
credo, condição social ou mtelentua! seçundo os
padrões que pr evalecam entre aqueles a quem
a publicidade poderá atingir:

m) Em hipótese alguma deverá conter qualquer
oferta de devolur.ão de dinheiro pago pela com-
pra de um medicamento popular:

3, Oualquer referência a estudos, quer crenntlcos ou
de consumo, deverá sempre ser baseada em peso
quisas feitas e interpretadas honestamente, respei-
tadas normas técnicas universalmente aceitas Os
resultados ou conclusões apresentados ao consu
midor devem ser honestos, corretos e comproba-
tórios;

4, Testemunhos usados na publicidade de medrcamen-
tos populares somente poderão advir de reais con-
sumidores do produto e com a permissão destes
por escrito,
Os testemunhos poderão ser opiniões. mas somente
ligadas à experiência de uso do produto Toda r.
qualquer afirmação testemunhal está rqualrnerue
surelta a todos os Itens deste Código:

5. Oualquer referência a médicos, hospitais ou peso
soas ligadas il medicina, quer brasileiros ou não,
somente poderá ser feita mediante efetiva compro-
vação independente:

6, E proibida a publicidade de medicamentos cooola-
res que inspire violência ou difunda supersttcào:

7, e prclbtda a pubucidade de medicamentos popula·
res que induza a diagnóstico pelo correio:

8. e proibida a publicidade de rnedrcarnentos oopula-
res que contenha afirmações injuriosas a profissão
médica ou ao valor de cuidados ou tratamentos
médicos.

ANEXO J
Produtos de Fumo

14

No anúncio de produtos de fumo:
1, Não se sugerirá que os produtos transfiram ou

proporcionem ao consumidor qualquer potência ou
força anormal:

2, Não se admitirá a promoção de consumo exagerado
ou irresponsável;

3. Não se sugerirá ou IndUZirá o consumo em locais
ou situações ilegais ou perigosas:

4, Nao se fara qualquer apelo dirigido a menores
Oualquer pessoa que. fumando ou não, apareça em
anúncio regido por este Anexo. deverá ser e pare-
cer maior de idade.

5, Nenhum anúncio deve ser Inserido em qualquer
veiculo dlrillido basicamente a menores de idade;

6. Na publiCidade pela Televisão atender-se-á espe-
cialmente aos seguintes requisitos:
a) os comerciais e mensagens de outra natureza.

inclusive o chamado merch.ndillng pela televi-
são. só serão transmitidos nos horários que vão
das .21 às 6 horas, exceção feita aos eventos
eepectats patrocinados cuja determinação de
horário independa do controle do Veiculo ou do
Anunciante:

b) no caso de - chemadas" para programações pa-
trocinadas, será permitida. em qualquer horá-
rio, a simplos menção do produto, sua marca e
seu fabricante, acompanhada apenas de um
slogan ou frase promocional. desde que tais
mensagens não firam os preceitos e o espmto
do presente Código:

7, A veiculacão de anúncios em cinemas, teatros e
, salões só será permitida a partir das 20 horas,

salvo quando o espetáculo for proibido a menores
de 18 anos.

ANEXO K
Produtos Inibidores do Fumo

Nào será aceita a propaganda de qualquer produto
que se proponha a inibir o hábito de fumar sem que o
anunciante torne claro que o produto oferece apenas
urna aluda e que o êxito de sua aplicação dependerá
de íorca de vontade de quem o utilizar,

ANEXO l
Profissionais liberais

Os anúncios de profissionais liberais com profis-
são definida e regulamentada em lei. terão que conter
o nome do anunciante. seu titulo profissional, sua
especialidade, seu endereço e o número de seu regis-
tro na respectiva Ordem ou Conselho.

ANEXO M
Reembolso Postal ou Vendas pelo Correio

A oropaqanda que objetiva vendas pelo reembolso
postal é uma forma muito especial de comunicação
publlcttarta. posto que dispensa os públicos interrne-
diários (sobretudo o varejista) que podem facultar ao
consumidor a chance de ver e, em alguns casar expe-
rimentar o produto antes da compra, Nas vendas pelo
reemholso postal. a decrsâo de compra é feita em
geral por consumidores colocados à distância dos
qr aooe s centros urbanos e apenas com base nas tnfor-
macóes Iornecrdes pelo vendedor em anúncios, folhetos
e prospectos enviados pelo Correio (Maia-direta). Por
essas razóes

1, A primeira obrigação de qualquer peça publicitária
que visa a venda por reembolso postal é a de for-
necer informações precisas e claras sobre o pro-
duto oferecido, pois será exclusivamente com base
nesses dados que o consumidor irá fazer sua deci,
são de compra sem sequer ver o produto anun-
ciado:

2, Entre as informações acima devem figurar - além
daquelas atinentes às virtualidades do produto ofe-
recido - uma descrição objetiva do mesmo, o seu
preço e condições de pagamento. prazo de entrega.
condições de perecimento do produto (quando for
o caso). condições de devolução (se forem ofere-
cidas). garantias e facilidades de serviço e rnanu-
tencão pos-venda:

3. A razào social do anunciante. bem como o seu
enderece completo. devem figurar no anúncio.
Ou ando o anúncio contiver um cupom. o endereço
não poderá figurar apenas nesse cupom;

4, A razão social do anunciante deve figurar com des-
taque no endereço que é fornecida pela propaganda
e, nesse endereço. o anunciante deve ter condições
para atender a consultas dos consumidores e. ain-
da, condições de mostrar e demonstrar o produto
anunciado - mesmo na forma de modelos ou
amostras

ANEXO N
Turismo, Vlagenl, Excursõel, Hotelarla

Além de atender às provisões gerais deste Código.
a propaganda de Turismo. Viagens. Excursões e Hote-
larla:

1, Deverá ser concebida de tal forma que se evitem
desapontamentos para o consumidor. Portanto, no
caso particular de Excursões. o material publicitário
_ sejam anúncios. sejam folhetos e prospectos -
deve fornecer dados precisos no tocante aos se-
guintes aspectos:
a) a firma ou organização responSável pela Excur-

são:
b) o meio de transporte, nome da empresa trans-

portadora, tipo ou classe do avião, dados sobre
o navio ou outro meio de transporte:

c I destinos e itineráriOS;

'~.--

anexo nQ 1 páq1na 164



UI uur acuo exat a Ud c xcur suo e o remoo ce per
manência em cada localidade;

e) o tipo e o padrão das acomodações de Hotel
e as refeições porventura incluídas no preço-
pacote:

fi quaisquer benefícios incluídos. tais como pas-
seio etc.:

g) o preço total da Excursão - [leio menos em
seus limites máximo e mlnimo- com mdícscào
precisa do que está ou não incluído (traslados
de e para aeroportos e hotéis. carregadores.
gorjetas etc.):

h) condições de cancelamento.

,
" ~.• ANEXO O

Veículos Motorizados
Na propaganda de automóveis. caminhões. õnibus

e tratores:
1. Não se permitirá a divulgação de dados de desem-

penho que correspondam a condições de uso ati-
picas para a maioria dos consumidores - a não
ser quando tais condições forem claramente espe-
cificadas: •

2 Não se permitira que o anuncio contenha sugestões
de utilizacão do veiculo que possam pór em riSCO
" sequranca pes soat cio usuano e de terceiros.
tais como uttr apas saqens «ao pe-mindas em estra-
das. excesso de velocidade. Ilflo-utilizilCào de' aces-
sonos de sequranca. desre spetto à sinalização. des-
respetto JOS periestres e às normas de trãnsito de
lima forma qeral.

3. Também não ser ào permitidos aouncios que rndu-
zarn o usuario il de srespeuar. quando ni! drrecào
de ve.culos mOln""l(/"O .is I'Pqr~~ de sili!I1clO e de
hlqlene das vi.rs pulilrcus hem r.omo do reS[l9110
nOS recur sos I1,IIUr1-l15e er.ologlcos. quando em
vraaem:

4. Os anúncios nào deverão índuztr a erro quanto às
caracteristicas especificas do veiculo. tais como:
consumo, velor irt-de. d'!sempellt'\o. conforto e se-
sequr anca

i' ANEXO P
Vinhos e Cervejas

Além de atentar para as normas gerais deste CÓ·
digo, publiCidade de vinhos e cervejas:

1. Não suqenré que 05 produtos transfiram ou pro-
porcronern ao consurnldor qualquer potência ou
força anormal:

2. Não admitira a promoção de consumo exagerado
ou irresponsável desses produtos:

3. Não sugerira ou induzira o consumo em locais ou
situações ilegais. perigosas ou socialmente con-
denaveia:

4. Não fará qualquer apelo a menores de 18 anos.
nem utilizará moo,,'os de menor idade:

5. Nilo será inserida em qualquer vetcolo dirigido
basicamente a menores de idade.

\'
ANEXO O
Testemunhal •• Atestados. Endossos

Testemunhal é o depoimento, endosso ou atestado
através do qual pessoa ou entidade diferente do anun-
ciante exprime opinião, ou reflete observação e expe-
riência própria a respeita de um produto. De acorda
com essa definição, o testemunhal pode ser classifi-
cada cama:

1. Testemunhal de especialista/perita
é o prestado par depoente que domina conhecimen-
to especltlco ou possui lormação profissional ou
experiência superior ao da média das pessoas.

2. Testemunhal de pessoa famosa
é a prestado par pessoa cuja imagem, voz ou qual-
quer outra peculiaridade a torne facilmente reco-
nhecida pela pública.

3. Testemunhal de pessoa comum ou consumidor
é a prestado par quem não possua conhecimentos
especiais ou técnicos a respeito do produto anun-
ciado.

4. Atestado ou endosso
é o emitido por pessoa jurídica, refletindo a sua
pósição oficial.

Por se reconhecer no testemunhal. em qualquer de
suas modalidades, técnica capaz de conferir maior for-
ça de comunicação. persuasão e credibilidade à men-
sagem cublicuarta. este Anexa introduz as seguintes re-
cornendacóes e specrars. além das já instituídas no cor-
po do Cndrqo (art 27. § 9. l'

1. Testemunhal de Especialista/Perito
1.1 O anuncio deverá sempre nomear a depoente

e apresentar com fidelidade a sua qualificação
profissional ou técnica.

1.2. O produto anunciada deverá ter estrita correla-
ção com a escectaüdade da depoente.

1.3~ O anúncio que se apoiar em testemunho iso-
, lado de especialista ou perita não deverá cau-

sar a impressão de que ele reflita o consenso
da categoria profissional. da entidade ou da
associação a que, eventualmente, pertença.

1.4. O testemunho prestada por profissional estará
limitado pelas normas legais e éticas que dis-
ciplinam a respectiva categoria.

2, Testemunhal de Pessoa Famosa
2.1. O anúncio que abrigar o depoimento de pessoa

famosa deverá. mais da que qualquer outro,
observar rigorosamente as recomendações da
Cõdigo.

2.2. O anuncio apoiado em testemunhal de pessoa
famosa não deverá ser estruturado de forma
a inibir a senso critico do consumidor em re-
lação ao produto.

23. Nilo sera aceita a anúncio que .atribuir o su-
cesso ou filma da testemunha ao uso da pro-
duto. a menos que isso possa ser comprovada.

2.4. O anunciante que recorrer ao testemunhal de
pessoa famosa deverá. sob pena de ver-se prl·
vado da presunção de boa fé, ter presente a
sua responsabilidade para com a pública.

3_ Teltemunhal de Pesloa Comum ou Conlumldor
3.1. Sempre que um consumidor for identificado.

seu nome e sobrenome devem ser verdadetrce.
3,2. Os modelas' profissionais. os empreçadcs do

anunciante ou das agências de propaganda não
deverão se fazer passar par consumidor co-
mum.

3.3. O testemunha de consumidor ficar. limitado à
experiência pessoal com o produto. não poden-
do alcançar assuntas de natureza técnica ou
científica a respeito das quais não possua ca-
pacttação ou habilitação profissional compa-
tível.

4. Ateltado ou Endoslo
4.1. O atestado ou endosso emitido por pessoa ju-

ridica deverá refletir a sua posição oficial a
respeito do assunta,

4.2. Apllcam-se ao atestada ou endossa as reco-'
mendações deste Anexa. em especial as atl-
nentes ao testemunhal de espeCialistas/peritas.

5, Normal Relaclonad.. com a Obtençio e Validade
dai Teltemunhall
5,1. Toda anunciante ou sua agência estará obriga·

da a comprovar/demonstrar a veracidade do
testemunhal. sempre que Isto lhe for solicitada.

5.2, O testemunhal obtida mediante cãmara oculta
só poderá ser veiculado com a autorização ex-
pressa da testemunha ou de seus responsáveis.
~ aceitável que essa autorização seja obtida
através de remuneração.

6, Normal Relaclonadal com a Divulgação de
Teltemunhoe e Atestadol
6.1. O anunciante ou sua agência de propaganda

deverá obter autorização escrita da testemu-
nha antes de proceder à veiculação. Essa avre-
rização poderá ser exigida pelos veículos,

6.2. Anunciantes concorrentes deveria abster·se da
utilização da testemunhal de uma mesma pes-
soa ou entidade. sempre que dela passa redun-
dar em confusão para O consumidor. 15
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Estatutos Sociais
CAPíTULO I

DA SOCIEDADE, SUA NATUREZA,
PRAZO E SEDE

Artigo 1.' O CONSELHO NACIONAL DE AUTO·REGU·
LAMENTACAO PUBLlCITARIA - CONAR.
fundado na cidade de São Paulo. em 5 de ma.
io de 1980. é uma sociedade civil sem fins
lucrativos.

Artigo 2.' O CONAR terá sede e foro na Cidade de
São Paulo e duração ilimitada.
§ 1." . A dissolução da Sociedade só poderá

ocorrer por absoluta e incontornável
trnpossibtlldade legal ou marerial. de
preencher as suas finalioades por
qualquer modo. devidamente compro-
vada em Assembléia Geral. coovo-
cada com antecedência minima de
30 (trinta) dias. e reunida para tal
finalidade.

§ 2." • A dissolução de que trata o paráqra-
fo anterior somente poderá ser efe·
tivada pelo voto de. no mínimo. 2/3
(dots-tercos l de seus associados
quites com os cofres sociais

§ 3.' . A mesma Assembléia que deliberar
a dissolução da Sociedade. dererrnt-
nara o destino de seu patrimõniO

Artigo 3." . O CONAR reger·se·á pelas leis do Pais. por
estes Estatutos e pelo Código Brasileiro de
Auto-reçulamentação Publicitária. cujos
principias são de obediência obrigatória
para todos os seus associados.

Artigo .4." . O CONAR. a juizo do seu Conselho SUPP.·
rior. poderá manter representações em to-
das as unidades da Federação.

Parágrafo único· A representação deverá obediência
às dispOSições destes Estatutos e
poderá ter autonomia administrativa
e financeira nos casos em que o
Conselho Superior julgar conventen-
te.

CAPITULO 11
DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Artigo 5." . São objetivos sociais do CONAR:
I . Zelar pela comunicação comercial. sob

todll as formas de propaganda. fa·
zendo observar as normas do Código
Brasileiro de Auto-regulamentação Pu·
blicltária. que prevalecerão sobre
quaisquer outras:

11 . Funcionar como órgão judicante nos
litigios que tenham por obleto a in·
dustrla da propaganda ou questOes a
ela relativas:

111. Oferecer assessoria técnica sobre éti·
ca publicitária aos seus associados.
aos consumidores em geral e às auto-
ridades públicas. sempre que solict-
tada:

IV . Divulgar os pnncrptos e normas cio
Código Brasileiro de Auto·regulamen
taçãc Publicitária. visando a esclare-
cer a opinião publica sobre a sua atua-
ção regulamentadora de normas éticas
aplicáveis à publiCidade comercial. as-
sim entendida como toda a atividade

16

destinada a estimular o consumo de
bens e serviços. bem como promover
instituições. conceitos e idéias:

V . Atuar como instrumento de concórdia
entre veiculos de comunicação e anun
ciantes. e salvaguarda de seus inte·
resses legitlmos e dos consumidores

CAPíTULO 111
DO PATRIMONIO

Artigo 6. O CONAR tem personalidade juridica e pa-
trimõnio distintos em relação aos seus as-
sociados e integrantes do Conselho Supe-
rior. os quais não respondem. subsidiária
ou solidariamente pelas obrigações por ele
contraidas.

Artigo 7' O patrimõnio do CONAR será constituido
do acervo material representado por todos
os seus bens móveis ou imóveis. titulas e
produto de doações e legados. dos quais
será feito. ao fim de cada exercicio social.
o respectivo inventário.

CAPITULO IV
DO QUADRO SOCIAL

Artigo 8. O quadro social do CONAR será constituido
por entidades representativas das agências
de publicidade. dos veiculas de cornunlca-
cão e dos anunciantes e. isoladamente por
agências de publicidade. veiculas de cornu-
meação. anunciantes. fornecedores da in-
dústria de propaganda. e ainda por entida-
des privadas dotadas de personalidade juri-
dica e que objetivem a defesa do consu-
midor.

ArtiÇ/o 9 .. Os sócios classificam·se em:
I . Fundadores: As entidades representa-

tivas das agências de publicidade. dos
veiculas de comunicação e de anun-
clantes que tenham subscrito como
fundadoras os atos constitutivos do
CONAR:

II . Efetivos: Entidades e empresas que
aderirem ao Código Brasileiro de Au·
to-requlamentacâo Publicitária e com-
prometerem-se a seguir suas normas
e a acatar as decisões do Conselho
de IÔtica e do Conselho Superior do
CONAR:

111. Titulares: Entidades e empresas que
aderirem ao Código Brasileiro de Au·
to·regulamentação Publicitária e com-
ororneterem-se a seguir suas normas
e a acatar as decisões do Conselho
de IÔtica e do Conselho Superior do
CONAR e que não optarem pela ad-
missAo ao quadro social como sócio
efetivo:

IV . Honorários: Pessoas fisicas ou [urtdi-
cas que tenham prestado relevantes
serviços à ética na atividade de pro-
paganda. seja por atuação ou estudo •.
§ 1." • O sócio fundador estará IOcIUl'

do no quadro social também
como efetivo.

§ 2." . O sócio honorário não estar.
obrigado a qualquer colaboração
ou prestaçto de serviços ao
CONAR.
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Estatutos· arts. 10 a 14

1

Artigo 10 . Só poderão ser admitidos no CONAR como.
a) SÓCIOS fundadores. as entidades Que. sa·

tisfeitas as exigências destes Estatutos.
estiverem comprovadamente rnatrícuta-
das no Registro Civil das Pessoas Jurí·
dicas e não mantenham vínculo ou llqa-
cão de qualquer espécie com partidos
pcl.tlccs. instituições religiosas ou en-
tidades que reunam grupos. íaccóes ali
adeptos de princípios étnicos. reuqroso s
ou políticos.

b) sócios efetivos e titulares. as entidades
e empresas que. satisfeitas as exigên.
cias destes Estatutos. estiverem com-
provadamente matriculadas no Registro.
Civil das Pessoas Jurídicas ou 110 Regis·
tro de Comércio:

c) sócios honorários. as pessoas físicas ou
jurídicas que atendam às condições exi-
gidas genericamente dos socros-Iunda-
dores. efetivos ou titulares

Parãgrafo único . lO vedada a representação jun-
to aos órgãos do CONAR atra-
vés de pessoas físicas em
exercicio de mandato legisla·
tivo ou função pública de con-
fiança de quaisquer ramos dos
poderes Federal. Estadual e
Municipal.

Artigo 1i . A admissão ao quadro social do CONAR
far·se·á por solicitação direta do ínreres-
sado. mediante aprovação da respectiva
ficha-proposta pelo Conselho Superior.
§ 1 . O mreres sado devera preencher uma

ficha·propostil e somente será con-
srderado admmdo quando subscrever
e n!Jricpr·SP. ao respeito e cumpri-
menta do Cndrqo Brasileiro de Auto-
regulalllentacao Publicitária.

§ 2. . O SÓCIO honorário será admitido ao
quadro social por indicação do Con-
selho Superior.

§ 3. No ato da admissão será exigido o
oaqamenro da anuidade correspon-
<lent!! nO exerctcio financeiro em
curso

CAPITULO V
DOS DIREITOS DOS SÓCIOS

Artigo 12 . São direitos dos sócios:
I . Fundadores e efetivos:

a) Participar das assembléías gerais.
por seus representantes devrdamen-
te credenciados ou reconhecidos.
nelas votarem e serem votados. des-
de que satisfaçam as exigências es-
tatutárias. sendo vedada a outorga
de procurações a outro associado
para que " represente perante os
cirgàos do CONAR:

b) Repr!!.~ent'" ao Conselho de etlca
do CONAA ac erca de matérra que
julgue do interesse ético da anvi-
dade de propaqanda comerciai:

c) Beneficlar·se dos serviços de asses-
soria oferecidos pelo CONAR;

d) Oferecer teses. sugestóes e propo-
sições Que visem ao aprimoramento
e/ou atualização dos principios da
ética de propaganda comercial e sua
defesa.

11 Titulares e honorários;
al Representar ao Conselho de Etlca

do CONAR acerca de matéria que
julgue do interesse ético da ativi-
dade de propaganda comerciai;

b I Baneftctar-se dos serviços de asses-
soria oferecidos pelo CONAR;

c) Oferecer teses. sugestões e propo-
sições que visem ao aprimoramento
e/ou atuauzacão dos principias da
ética de propaganda cornercral e sua
defesa.

CAPITULO VI
DOS DEVERES DOS SÓCIOS

Artigo 13 . São deveres do associado:
I . Zelar pelo bom nome do CONAR e

colaborar de forma permanente para
a consecução de seus objetivos:

11 . Cumprir e fazer cumprir as dtspost-
ções do Código Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária:

111 Cumprir e fazer cumprir' as dlspost-
cões destes Estatutos e as delibera·
cões e/ou decisões da Assembléia
Geral. e dos Conselhos Superior e
de ttica do CONAR:

IV . Efetuar. pontualmente. o pagamento
de suas contribuições financeiras:

V . Comparecer às assembléias gerais.
encontros. conferências ou seminá-
rios promovidos pelo CONAR. visando
ao aprimoramento da ética da ativi-
dade de propaganda comercial:

VI Desempenhar. uma vez aceitas. as
funções para as quais foi eleito ou
designado pelo CONAR:

VII . Zelar pela conservação dos bens do
CONAR;

VIII . Comunicar ao Conselho Superior. lo-
go que deles tenha conhecimento.
atos ou fatos Que possam atentar con-
tra a ética da atividade de propaqan-
da comercial. seu conceito e bom no-
me do CONAR:

IX . Guardar sigilo acerca de atos ou fa·
tos de que tenha tido conhecimento
em razão da investidura em cargo
criado por estes Estatutos.

CAPiTULO VII
DAS INFRAÇOES E PENALIDADES

Artigo 14 . Constituem infrações à disciplina social suo
jeitas às sanções previstall nestes Esta·
tutos:

I . Deixar de cumprir determinaçêo dos
Conselhos Superior e de Etlca do
CONAR:

11 . Promover. por meios diretos ou in·
diretos. o descrédito dos principios e
normas do Código Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária:

111. Protelar ou embargar o curnprtmento
de determinações emanadas dos eco-
selhos Superior e de Etica. depois de
esqotada a fase de recurso interno.
salvo se proteqido pela legislação em
vigor no Pais: 17
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Estatutos· arts. 15 a 25
IV Coao« ,nfluenCiar ou tentar inlluen-

clar mt eqr ante do Conselho de ttir.a
par a a oht encao de resultado em [ul-
qarnenro de rnater ia oassrvel de apr e-
ciacào de acordo com o Código Bra-
siletro de Auto·regulamentação Publi·
cltária:

V . Participar. direta ou indiretamente.
de Qualquer movimento. ação ou qru-
po de. influenciamento que obtetrve
retirar a força de atuacão do CONAR
e seus órgãos. assim como em pre-
Juizo das disposicóes do Código Br a-
stlerro de Auto-requlamentaçâo Publl-
crtária:

VI . Ouebrar o sigilo a respeito de atos
ou fatos de que tenha tido conheci-
mento em razão da investidura em
cargo criado por estes. Estatutos.

Artigo 15 . As infrações à disciplina social serão pu-
nidas. segundo a sua gravidade. com as
seguintes sanções:
a) Advertência oral ou escrita:
b) Censura pública por edital 'afixado na

sede social e transcrita em boletim:
c) Suspensão até 12 (doze) meses:
d) Eliminação do quadro social.

Artigo 16 . As penas de advertência e censura serão
impostas pelo Presidente do CONAR: as
de suspeneâo e eliminação se·lo-ão pelo
Conselho Superior em decisões adotadas
por votação secreta e por maioria de 2/3
(dois-terços) dos presentes.

Parágrafo único . Compete 11 Assembléia Geral a
imposição da pena de eliminação
a sócio fundador. .

Artigo 17 . O processo de aplicação das penalidades
terá caráter contraditório. assegurado sem-
pre ao acusado amplo direito de defesa.
§ 1: . O associado deverá receber a comu-

nicação escrtta. encaminhada por via
postal com aviso de recebimento
(A.R.I.comunlcando do Que é acusa-
do. e terá prazo de 6 (seis) dias.
contados da recepção. para apresen-
tar defesa.

§ 2 . O resultado da apreciação do Con-
selho Superior será também comum-
cado por escrito. com aviso de re-
cebimento IA. R.)..

Artigo 18 - O Conselho Superior, por iniciativa de um
de seus membros. ou o associado em ple-
no gozo de seus direitos, poderá represen-
tar. disciplinarmente, sendo. a tramitação
do processo considerada sigilosa.

Artigo 19 - O associado punid" com a pena de elimina-
ção ficará impedido. pelo prazo de um
ano. de ser readmitido na entidade.

Parágrafo único . A readmissão como sócio ocor-
rerá apenas Quando o Conselho
Superior. por solicitação do inte-
ressado. e por maioria simples,
julgar sanados os efeitos do ato
que motivou a eliminação e en-
tender que existe a disposição
de cumprimento dos presentes
Estatutos e o acatamento do Có-
digo Brasileiro de Auto·regula·
mentação Publicitária

Artigo 20 . Os orocessoe de eliminação por falta de
pagamento de contribuições serão conside-
rados encerrados mediante o pagamento
do déhito.

18

Parágrafo únrco . A readmissão no caso de elirni-
nação por falta de pagamento se
dará apenas mediante o pagamento
do débito acumulado. acrescido
de valor igual. a título de multa.

CAPiTULO VIII
DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

Arti go 21 . São órgãos do CONA R:
I . Assembléia Geral:

11 Conselho Superior:
111 • Conselho de ~tica;
IV • Conselho Fiscal.

Parágrafo único - ~ vedado ao integrante de órgão
criado por estes Estatutos obri-
gar ou comprometer a Sociedade
em negócios e assuntos estra-
nhos aos fins e interesses so-
ciais.

CAPITULO IX
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 22 - A Assembléia Geral é 6rgão soberano do
CONAR, com função deliberativa e será
constltulda: pelol! s6clos fundadores e efe-
tivos que este Iam em dia com suas obriga-
ções sociais e satisfaçam as condições es-
tabelecidas nestes Estatutos.
§ 1.° • Cada s6cio fundador e efetiva terá

direito a um voto naS Assembléias
Gerai •.

§ 2.° - Os s6cios titulares e honorários não
terão direito a voto nas Assembléias
Gerala.

Artigo 23 . A Assembléia Gerol reunir-se-é:
I . Ordinariamente:

Na segunda quinzena de março de ca-
da ano, para apreciar o relatório e jul-
gar as contas do Conselho Superior
relativas ao exercfcio financeiro ante-
rior.

i! . Extraordinariamente:
Sempre que convocada. para deliberar
sobre:
a) Reforma dos Estatutos Sociais:
b) Proposta de extinção da Sociedade:
c) Aplicação de pena de eliminação a

sócio fundador: .
d) Outras matérias não inseridas na

compet6ncia da Assembléia Geral
Ordinária.

Parágrafo único - A Assembléia Geral Ordiná-
ria e a Assembléia Geral Ex-
traordinária poderiO ser, cu-
mulativamente, convocadas e
realizadaa no mesmo local,
data, hora e instrumentadas
em ata única.

Artigo 24 . Será nula a deliberação- da Assembléia Ge-
rai estranha à pauta de sua convocação,
salvo se estiverem presentes todos os as-
sociados com direito a voto.

Artigo 25 . Compete 80 Presidente do CONAR, obser-
vado o disposto nestes Estatutoconvocar
a Assembléia Geral.
§ 1.' . A Assembl61a Geral Extraordinária

ser' convocada com base em deli-
beração de 2/3 (dois-terços) do nú-
mero de membros do Conselho Su-
perior.
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Estatutos· arts. 15 a 25
IV Ccaq« mtluencrar ou tentar rnfluen-

ciar 11lIeqrilnte do Conselho de Etica
DilUI a obtencáo de resultado em jul-
qarnento de matéria oassrvel de apre
ctacào de acordo com o Código Bra·
slleiro de Auto·regulamentação Pubu-
citária:

V . Participar. direta ou indiretamente.
de qualquer movimento. ação ou qru-
po de. influenciamento que obietive
retirar a força de atuação do CONAR
e seus órgãos. assim como em ore-
juizo das disposições do Código Bra-
sileiro de Auto-regulamentação Publi-
citária:

VI . Ouebrar o sigilo a respeito de atos
ou fatos de que tenha tido conheci-
mento em razão da investidura em
cargo criado por estes Estatutos.

Artigo 15 - As infrações 11 disciplina social serão pu-
nidas. segundo a sua gravidade. com as
seguintes sanções:
a) Advertência oral ou escnta:
b) Censura pública por edital afixado na

sede social e transcrita em boletim;
c) Suspensão até 12 (doze) meses:
d) Eliminação do quadro social.

Artigo 16 - As penas de advertência e censura serão
impostas pelo Presidente do CONAR; as
de suspensão e eliminação se-lo-ào pelo
Conselho Superior em decisões adotadas
por votação secreta e por maioria de 2/3
(dois-terços) dos presentes.

Parágrafo único Compete à Assembléia Geral a
imposição da pena de eliminação
a sócio fundador,

Artigo 17 - O processo de aplicação das penalidades
terá caráter contraditório. assegurado sem-
pre ao acusado amplo direito de defesa.
§ 1. . O 'associado deverá receber a comu-

nicação escrita. encaminhada por via
postal com aviso de recebimento
(A.R.).comunicando do que é acuse-
do. e terá prazo de 6 (seis) dias.
contados da recepção. para apresen·
tar defesa.

§ 2. . O resultado da apreciação do Con-
selho Superior será também comuni-
cado por escrito. com aviso de re-
cebimento (A.R.)

Artigo 18 . O Conselho Superior. por Iniciativa de um
de seus membros. ou o associado em ple-
no gozo de seus direitos. poderá represen·
tar. disciplinarmente. sendo. a tramitação
do processo considerada sigilosa.

Artigo 19 . O assoc:iado punido com a pena de elimina·
ção ficará impedido. pelo prazo de um
ano. de ser readmitido na entidade.

Parágrato único . A readmissão como sócio ocor-
rerá apenas quando o Conselho
Superior. por sollc:itação do inte-
ressado. e por maioria simples.
julgar sanados os efeitos do ato
que motivou a eliminação e en-
tender que existe a disposição
de cumprimento dos presentes
Estatutos e o acatamento do CÓ'
digo Brasileiro de Auto·regula·
mentação Publicitária.

Artigo 20 . Os processos de eliminação por falta de
pagamento de contribUições serão ccnsrde-
rados encerrados mediante o pagamento
do dAllito.

18

Parágrafo único· A readmissão no caso de ellrní-
nação por falta de pagamento se
dará apenas mediante o pagamento
do débito acumulado. acrescido
de valor igual. a titulo de multa.

CAPITULO VIII
DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

Art(go 21 São órgãos do CONAR:
I . Assembléia Geral:

II . Conselho Superior:
111 • Conselho de Etica;
IV . Conselho Fiscal.

Parágrato único . e vedado ao integrante de órgão
criado por estes Estatutos obri·
gar ou comprometer a SOCiedade
em negócios e assuntos estra-
nhos aos fins e interesses eo-
ctars.

CAPITULO IX
DA ASSEMBLI:IA GERAL

Artigo 22 - A Assembléia Geral é órgão soberano do
CONAR. com funcão deliberativa e será
constítulda peloll sócios fundadores e efe-
tivos que estejam em dia- com suas obriga-
ções sociais e satisfaçam as condições es-
tabelecidas nestes Estatutos.
§ 1.· . Cada sócio fundador e efetivo terá

direito a um voto nas Assembléias
Gerais.

§ 2.· .- Os sócios titulares e honorários nAo
teria direito a voto nas Assembléias
Gerais.

Artigo 23 . A Assembl6la Geral reuntr-se-á:
I - Ordinariamente:

Na segunda quinzena de março de ca-
da ano. para apreciar o relatório e jul·
gar as contas do Conselho Superior
relativas ao exerclclo financeiro ante-
rior.

11 • Extraordinariamente:
Sempre que convocada. para deliberar
sobre:
a) Reforma dos Estatutos Sociais;
b) Proposta de extlnçAo da Sociedade:
c) Aplicação de pena de eliminação a

sócio fundador;
d) Outras matérias não Inseridas na

compet6ncia da Assembléia Geral
Ordinárl •.

Parágrafo único • A Assembléia Geral Ordiná-
ria e a Assembléia Geral Ex·
traordlnárla poderiO ser. cu-
mulatlvamente. convocadas e
realizadas no mesmo local.
data. hora e instrumentadas
em ata única.

Artigo 24 • Será nula a dellberaçlo' da Assembléia .Ge-
ral estranha à pauta de sua convocaçlo.
salvo se estiverem presentes todo I os as-
sociados com direito a voto.

Artigo 25 . Compete ao Presidente do CONAR. obser-
vado o disposto nestes Estatuto convocar
a Assembléia Geral.
§ 1.' . A Assembléia Geral Extraordinária

será convocada com base em deli-
beraçlo de 2/3 (dols·terçoa) do nú-
mero de membros do Conselho Suo
perior.
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Estatutos· arts. 34 a 38
e presidirá as reuniões do Conselho
Superior.

§ 2.' . O "quorum" minimo de Instalação
do Conselho Superior é de 2/3 (dOIS'
rercos l do numero de seus membros

§ 3.' As deliberações do Conselho Supe-
rior serão adotadas por maioria de
votos e constarão da ata da respec-
tiva reunião.

CAPíTULO XI
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
Artigo 34 . A dtrecâo executiva do CONAR competirá

a um colegiado de 5 (cinco) membros. in-
vestido de poderes gerais e especiais de
administração. constituido de um Presiden-
te. um vice-Prestdente. um Secretário. um
Tesoureiro e um Diretor Executivo.
§ r O Presidente. Vice-Presidente. Secre-

tário e Tesoureiro serão eleitos pelo
Conselho Superior dentre seus tnte-
grantes e terão mandatO de 2 (dois)
anos. permitida sua reeleição.

§ 2.' Os mandatos do Presidente. Vice-
Presidente. Secretário e Tesoureiro
prolonqar-se-ão automaticamente até
a investidura de seus sucessores.

§ 3.' . O Diretor Executivo será nomeado
pelo Presidente do CONAR

§ 4.' . O Diretor Executivo terá sua remu-
neração estabelecida pelo Presidente
do CONAR: todos os demais cargos
criados por estes Estatutos não se-
rão remunerados.

Artigo 35 - Compete ao Presidente do CONAR:
I Representar a Sociedade. ativa e pas-

sivamente. em Juizo e fora dele:
11 'Cumprir e fazer cumprir estes Es-

tatutos e as deliberações da Assem-
bléia Geral. Conselho Superior. Con-
selho de I:tlca e Conselho Fiscal:

111- Convocar, instalar e presidir as As·
sembléias Gerais e as reuniões do
Conselho Superior e do Conselho de
etica (Pleno):

IV Convocar o Conselho Fiscal para reu-
niões extraordinárias:

V Elaborar e assinar o 'relatório anual
do Conselho Superior. que deverá
ser acompanhado do balanço da So-
ciedade, bem como do parecer do
Conselho Fiscal. submetentl"-o à
apreciação da Assembléia Geral Or-
dinéria:

VI - Sempre em conjunto com o Tesourei-
ro. ou com procurador da Sociedade
investido dos poderes necessários.
.abrlr e movimentar contas-correntes
bancárias, realizar operações de cré-
dito. aceitar. emitir. avalizar e endos-
sar cheques. notas promissórias. le-
tras de câmbio e demais titulas de
crédito:

VII Nomear o Diretor Executivo do
CONAR.

VIII Nomear e constituir procuradores da
Sociedade para a prática de atos de-
terminados nos respectivos instru-
mentos de procuração. que deverão
ter prazo de validade inferior ao do
mandato do Conselho Superior:
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IX Admitir. demitir empregados e fixar-
lhes a remuneração:

X Praticar todos os atos que se fizerem
necessários à consecução dos objeti-
vos sociais.

Parágrafo único - Dependerá da prévia autorização
do Conselho Superior. por deli-
beração de 2/3 (dois-terços) do
número de seus membros:
a) Aquisição, alienação ou onera-

ção de bens ímõvete da se-
Ciedade;

b) Aplicação de fundos da Socie-
dade:

c) Contratação de empréstimo
bancário.

Artigo 36 - Compete ao Vice-Presidente do CONAR:
I - Substituir o Presidente nos seus im-

pedimentos ou ausências temporárias
e no caso de vacância da presidência
até O provimento definitivo do cargo,
na torma estatutária:

11 - Praticar atos por delegação do Presi-
dente do CONAR.

Artigo 37 - Compete ao Secretário do CONAR:
I Manter sob sua guarda os livros so-

ciais:
II Secretariar as reuniOes do Conselho

Superior:
III Manter em dia a ccrrespcndêncla da

Sociedade:
IV Assessorar a presld6ncia nas suas

funções:
V Secretariar as reuniões do Conselho

de I:tlca (Pleno). do qual é membro
nato, sem direito a voto;

VI - Homologar a conciliação e a desistên-
cia realizadas fora do âmbito do Con-
selho de etica:

VII - Praticar atos por delegação do Pre-
sidente do CONAR_

Parágrafo único - Em seus Impedimentos e ausên-
cias temporárias. o Secretário
será substituído por aquele. dos
membros do Conselho Superior,
que o Presidente do CONAR de-
signar.

Artigo 38 - Compete ao Tesoureiro do CONAR';
I - Manter sob sua guarda e responsabi-

lidade os bens e valores da Sociedade.
prestando contas sempre que lhe fo-
rem solicitadas pelo Conselho Supe-
rior:

II - Sempre em conjunto com o Presidente.
ou com o Vice-Presidente. ou com
procurador da Sociedade Investido dos
poderes necessários. abrir e movimen-
tar contaaoCorrentes bancárias. reali-
zar operações de crêdlto. aceitar. emi-
tlr. avalizar e endossar cheques, notas
promlssÓrl... letras de cAmbio e de-
mais títulos de crédito;

111. Cuidar para que a Sociedade cumpra
em dia suas obrigações fiscais. man-
tendo sob sua fiscalização e controle
os registros contábeis:

IV - Velar pela eficiente e segura arrecade-
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Estatutos' arts. 3~ a 43
ção da receita e pelo correto paga·
menta da despesa.

Parágrafo único· Em seus impedimentos e ausên-
cias temporárias. o Tesoureiro se-
rá substituido por aquele. dos
membros do Conselho Superior.
que o Presidente do CONAR de-
signar.

Artigo 39 . Ao Diretor Executivo do CONAR compete:
I . Colaborar com O Presidente na direção

executiva da Sociedade:
II . Praticar atos por delegação do Pr est-

dente do CONAR:
111 . Representar ao Conselho de Etica. de

oficio ou mediante provocação de
membro do Conselho Superior:

IV . Funcionar como corregedor perrnanen-
te do Conselho de Etica. propondo a
promoção de atos ou medidas tenden-
tes à ordenação. saneamento e regu·
larização dos feitos em andamento:

V Intervir nos feitos em tramitação no
Conselho de Etica e nas sessões em
que estejam sendo julgados. assesso-
rando o Presidente do CONAR e os
presidentes das Cãmaras do Conselho
de Etica na interpretação das dispost-
ções estatutárias. regulamentares e
regimentais do CONAR.

CAPíTULO XII
DO CONSELHO DE ÉTICA

,~

Artigo 40 . O Conselho de Etica do CONAR é o órgão
soberano na fiscalização. Julgamento e de-
liberação no que se relaciona à· obediência
e cumprimento do Código Brasileiro de
Auto·regulamentação Publicitária. integrado
pelo Presidente e Secretário do CONAR
e por mais 31 (trinta e um) membros tltu-
lares e igual número de suplentes. sendo:
a) 3 (três) integrantes do Conselho Supe-

rior. eleitos dentre os seus membros:
b) 6 (seis) representantes de Consumido-

res;
c) 3 (tres) representantes designados pela

Associação Bra!lilelra de Agências de
Propaganda;

dl 6 (seis) representantes designados pela
Associação Brasileira de Anunciantes:

e) 3 (três) representantes designados pela
Assoclaçio Nacional de Jornais:

fi 3 (tres) representantes designados pela
Assoclaçlo Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televlslo:

g) 3 (três) representantes de Revistas:
h) 1 (um) representante designado pela

Central de Outdoor:
II 3 (três) representantes designados pe-

las AP', Brasil - Conselho Nacional
das Associações Estaduais de Propa-
ganda.

§ 1," • A representação das Revistas no
Conselho de Etica se fari em con-
formidade com o disposto no pará·
grafo único do artigo 63 destes Esta·
turos. .

§ 2." . Os mandatos dos membros do Con-
selho de ttica pertencem às enuda-
des que os tenham designado e terão
a duração de 2 (dois) anos. coincl-
dentes com o do Presidente do
CONAR.

§ 3." . As entidades com assento no Conse-
lho de Etica promoverão a deslqna-

ção e a substituição de seus recre-
sentantes e suplentes através de do-
cumento hábil.

§ 4 Nos seus impedimentos e ausências
os membros titulares do Conselho
de !:tica serão substituidos por suo
plentes convocados.

§ 5.' A representação dos Consumidores
do Conselho de !:tica caberá a enti-
dades privadas de defesa do consu-
midor de ãmbito nacional. legalmente
constituídas. que não tenham ne-
nhum vínculo político. religioso ou
racial. e que gozem de ilibada reputa
cão. sendo vedada a parttcípação de
representantes de entidades públ«
caso partidárias ou religiosas.

§ 6. . Na hipótese de desaparecimento de
quaisquer entidades de que trata o
parágrafo anterior. ou na impcs stb«
lidade de indicação de um de seus
representantes. a escolha será feita
pelo Conselho Superior. entre peso
soas de ilibada reputação.

Artigo 41 Não poderá participar do Conselho de !:tica:
a) Pessoa tísica que esteja respondendo a

processo. até transitar em julgado a seno
tença absolutória:

b) Pessoa física no exerciclo de mandato
legislativo federal. estadual ou municio
pai: .

cl Pessoa fisica investida em cargo de
confiança ou chefia na administração
direta ou indireta dos Governos federal.
estadual ou municipal:

d I Pessoa física candidata a cargo eletivo
federal. estadual ou municipal. caracte-
rtzandc-ae o ímpedimento pela escolha
em convenção partidária:

e I Representante de pessoa juridlca sob
intervenção:

fI O associado que não esteja em dia com
O pagamento de suas contribuições. o
que se caracterizará pela comunicação
por escrito do Tesoureiro do CONAR ao
Conselho de Etlca.

Artigo 42 . Compete ao Conselho de Etlca do CONAR:
I . Receber. processar e julgar as repre-

sentações por infração ao Código Bra·
sileiro de Auto·regulamentação Publl-
citária e seus recursos. observadas as
disposições deste estatuto e do R.I.C.E.
Regimento Interno do Conselho de Eti·
ca:

11 • Atuar como mediador entre anunctan-
teso entre agências. entre aqueles e
estas e os veículos de comunicação.
em todos os casos de disputa. premo-
vendo tentativas de conciliação das
partes:

111 Aplicar as medidas e providências pre·
vistas no Código Brasileiro de Autc-
regulamentação Publicitária aos Infra·.
tores das normas nele estabelecidas.

Artigo 43 O Conselho de Etlca atuará através de seu
Plenarto e das 3 (três) Camaras que o
compõem. cada qual Integrada. proporcional.
mente. por representantes dos segmentos
que constituem o órgão.
§ 1" . O Conselho de Etlca (Plenc) e for-

mado pelas três CAmar.. reunidas
e tem jurisdlçAo sobre todo o terrl·
tório nacional.

§ 2." . O Presidente do CONAR presidirá
o Conselho de Etlea (Pleno).
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Estatutos· arts. 44 a53
§ 3.' - o Secretário do CONAR secreta-ia-

rá os trabalhos do Conselho de
!:tica (Pleno).

§ 4." . As câmaras do Conselho de !:tlca
.serâo presididas. obrigatoriamente.
por um representante de agênCia. um
de veiculo e um de anunciante. de-
signados pelo Conselho Superior e
escolhidos dentre seus membros ca-
beodo-lhes proferir o voto de qua-
lidade no caso de empate. Nos seus
Impedimentos e ausêncras. o Presi·
dente da Càrnar a será subsutu.do
pelo membro do Consp.lho Superior
que for designado pelo Prf!sidente
do CONAR.

Artigo 44 O Conselho de !:tica (Pleno) reunlr-sa-á oro
dinariamente uma vez a cada dois meses
e extraordinariamente sempre' que ccnvo-
cada pelo Presidente do CONAR.

Parágrafo único . Em sua primeira reunião anual.
o Conselho de Etica (Pleno) esta-
belecerá as datas de suas ses-
sões ordinárias e das sessões
ordinárias de suas Cãmaras.

Artigo 45 . Para a instalação e deliberação o Conselho
de Etica (Pleno) requer a presença de no
minimo 13 (treze) conselheiros. e as Cãrna-
ras de no minimo 4 (quatro) mais o respec-
tivo Presidente
§ 1. A treqüêncta dos membros efenvcs

e suplentes do Conselho de Etica
convocados para as sessões de jul·
gamento é obrigatória.

§ 2." . O Presidente do CONAR requererá
ao Conselho Superior a substituição
do membro do Conselho de Etica que
deixar de comparecer a três ses-
sões consecutivas desse órgão sem
justificativa.

§ 3. . Ouando convocado para funcionar em
Câmara diversa daquela em que es-
teja lotado. a competéncia do mern-
bro etetivo ou suplente do Conselho
de Etica não se altera.

Artigo 46 - As deliberações do Conselho de Etica se·
rão adotadas por maioria simples.
§ 1." - O Presidente do CONAR não terá

direito a voto. salvo no caso de em-
pate. quando proferirá o voto de
qualidade.

§ 2," • O Secretário do CONAR não tem
direito a voto.

§ 3.' . Cada membro do Conselho de Etica
tem direito a um voto.

Artigo 47 . Da decido não-unânime proterida pela
Cãmara caber' recurso ao Conselho de
Etlca (Pleno).

Parégrafo único . O Presidente da Cãmara recorrera de
oficio ao Conselho de Etica (Pleno)
sempre que a Cãmara proferir decisão
que recomende a medida prevista na
alinea "d" do artigo 61 destes Esta-
tutos.

Artigo 48 - O Conselho de Etica atuar. mediante re-
presentação de membro do Conselho Su-
perior. do Diretor Executivo do CONAR. de
associado ou grupo de r.onsumidores.
§ 1" • A representação do Conselho Supe·

rlor e do Direto' Executivo ocorrerá
sempre que o CONAR tomar conheci-
mento de ato ou tato que caracteri-
ze possivel transgressão às normas
do Código Brasileiro de Auto-regula-
mentac;ão Publicitária.
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§ 2.' - A representação de associado ocor-
rerá quando este se sentir prejudi-
cado em suas atividades em virtude
de ato ou fato gerado em qualquer
dos setores envolvidos na atividade
publicitária que caracterize possivel
transgressão ao Código Brasileiro
de Auto-regulamentação Publicitária.

§ 3.' . A representação de consumidores
ocorrerá contra ato ou fato publict-
tário que julguem transgredir as nor-
mas do Código Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária e será
feita através de petição de. no mini-
mo. 7 (sete) consumidores devida-
mente identificados e qualiftcadcs.

Artigo 49 Compete ao Presidente do CONAR promo-
ver a execução das decisões do Conselho
de Etica.

Artigo 50 A medida liminar é o ato processual através
do qual o membro do Conselho de Etica. no
exercicio da função judicante. "ad referen-
dum" da Cãmara ou do Plenário. recomenda
a imediata sustação da veiculação do anún-
cio que julgue em desacordo com o Código
Brasileiro de Auto-regulamentação Publici-
tária. olJjetivado em representação que lhe
esteja afeta.
§ 1. - A medida limina~ é cabivel:

I .. quando houver receio de que a
recomendação de sustação da
veiculação do anúncio ao tem-
po de julgamento pela Cãmara
ou pelo Plenário. caso deferida.
possa resultar Ineficaz;

11- quando o anúncio provocar ela-
mor social capaz de atentar con-
tra a ética da atividade de pro-
paganda comercial. seu conceito
e bom nome do CONAR;

§ 2. . A medida liminar poderá ser conce-
dlda de ofício ou a requerimento de
parte legitima;
a) pelo Presidente do CONAR:
bl pelo Presidente da CAmara à qual

tenha sido dlstrlbulda a represen"
racãc.

cl pelo Relator do. processo na Cio
mara ou no Plenário. conforme a
competência.

Artigo 51 . O Regimento Interno do Conselho de Etica
do CONAR (R.I.C.E.I prescreverá o rito a
ser adotado para o recebimento. distribui-
cae. InstruçAo e julgamento de representa-
çOes oferecidas por IntraçAo ao Código
Brasileiro de Auto-regulamentação Publici-
tária e seus recursos. assegurando às par-
tes amplo direito de datesa e o duplo
grau de iurlsdlçAo.

Parágrato unrco . ü funcionamento do Plenário. das CII-
maras e da Secretaria Executlv. será
disciplinado supletivamente por meio
de provimentos editados em conjunto
pelos Presidentes do CONAR e daa
Cãmara. do Conselho de i:tlca.

CAPITULO XIII
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 52 O Conselho Fiscal é o órllão fiscalizador
do CONAR e será composto de 3 (tr!s)
membros eleltoa pela Assembléia Geral
dentre os a•• ocladoa. com mandato de 2
(dois) ano,.

Artlllo 53 " NAo poderio t.zer parte do Conselho Fis-
cal OI membro. do Cons.lho Superior do
CONAR.
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Estatutos· arts. 54 a 67
Artigo 54 . Compete ao Conselho Fiscal do CONAR:

I . Fiscalizar os atos dos administradores
eleitos pelo Conselho Superior e ver!
hcar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutarios:

li . Opinar sobre o relatório e as contas
do Conselho Superior. fazendo constar
do seu parecer as informações cornple-
mentares que julgar necessanas ou
úteis a deliberação da Assembléia Ge-
ral

Artigo 55 . No caso de renuncia ou Impedimento de
membro do Conselho Fiscal. o Conselho
Superior destcnara seu substituto. até a
realização de Assembléia Geral para a
eleição de novo membro.

Artigo 56 . O Conselho Fiscal reunir-se-á. ordinartarnen-
.te. no primeiro semestre de cada ano e.
extraordinariamente. quando convocado pelo
Presidente do CONAR.

Artigo 57 . As decisões do Conselho Fiscal serão ro-
madas por maioria de votos.

CAPíTULO XIV
DOS MEIOS E RECURSOS

ECONOMICOS
Artigo 58 . Os recursos econômicos do CONAR serão

constituidos por:
I . Contribuição trimestral dos sócios fun-

dadores e efetivos, correspondente a
60 (sessenta) ORTNs:

11. Contribuição trimestral dos sócios ti-
tulares, a ser arbitrada pelo Conselho
Superior do CONAR, em função da
situação econômica do assoc,iado e do
lugar em que este exerce sua ativlda-
de. correspondente a uma das seguln·
tes 'faixas:
aI 06 (seis) ORTNs:
bl 18 [dezoito) ORTNs.
c) 30 (trinta) ORTNs.

111. Contribuições extraordlnérias dos tun-
dadores, a critério do Conselho Supe·
rior:

IV . Doações, contribuições, legados e ou-
tros recursos a ela aportados vcíunte-
riamente:

V . Receitas eventuais.
§ 1:' . O Conselho Superior poderá. sernes-

tralmente, rever a faixa de contribui·
ção do sócio titular em função de
ter sido alterada a respectiva sltu.
çio econômica,

§ 2: . A sócia ABERT. por representar o
Rádio e a Televlsilo, deverá ccntri-
bulr com o dobro da quantia cerres-
pondente aoa sócios fundadores.

Artigo 59 • O pagamento da contribuição trimestral do
associado dever. ser efetuado na sede do

. CONAR até o dia 5 (cinco) dos meses de
janeiro, abril. Julho e outubro de cada ano,
tomando por base o valor nominal de uma
ORTN estabelecido oficialmente para aqu.
les meses.

CAPITULO XV
DO CÓDIGO BRASILEIRO

DE AUTO·REGUlAMENTAÇAO
PUBLlCIT ÁRIA

Artigo 60 . O Código Brasileiro de Auto-regulamenta·
ção Publicitérla e seus Anexoa é o conjunto
de normas diSCiplinadoras da ética da atlvt-
dade de propaganda comercial.

Parágrafo único . O Código Brasileiro de Auto-ré-
gulamentação Publicitária fOi re-
gistrado sob n." 5678, no 2.' Caro
tório de Registro de Titulas e
Documentos de São Paulo, em
22 de maio de 1980, e sua alte-
ração, na forma destes Estatutos,
é da competência privativa do
Conselho Superior do CONAR.

Artigo 6t . Os infratores das normas estabelecidas no
Código Brasileiro de Auto-reqvlarnentaçãc
Publicitária estarão sujeitos às penalidades
previstas no artigo 50 desse Código, a
saber:
a) Advertência:
b) Recomendação de alteração ou correção

do anúncio:
c) Recomendaçao aos veiculas no sentido

de que sustem a divulgação do anúncio:
d) Divulgação da postcão do CONAR com

relação ao Anunciante. à Agência e ao
Veiculo. através de veiculas de comum-
cação, em face do não acatamento das
medidas e providências preconizadas.

CAPITULO XVI
DAS DISPOSIÇOES

GERAIS E TRANSITO~IAS
Artigo 62 . Os exerctctcs social e financeiro coincidem

com o ano civil.
Artigo 63 . Por serem veiculos não reunldcs em enti·

dade representativa de ãmbito nacional. a
representação das revistas como fundado-
ras do CONAR é feita através de escritura
pública de acordo. passada em 9 de maio
de 1980 no Cartório do 9.· Oficio de Notaa
do Rio de Janeiro, Livro n.' 2188, Fls. 88,
que passa a fazer parte integrante destes
Estatutos.

Parágrafo unico . Os representantes de Revistas
nos Conselhos Superior e de
ellca do CONAR, at6 que esses
veiculos se reunam em associa-
ção civil de ãmblto nacional,
serão designados pelo Conselho
Superior mediante consulta às
empresas editoras outorgantes
da escritura pública referida nes-
te artigo.

Artigo 64 . A representaçio da Assoclaçlo Br,asileira
de Emissoras de Rádio e Televlslo no CO·
NAR será desdobrada em duas sócias
fundadoras. mantida a proporção. caso a
entidade perca. no futuro. a representaçlo
de emissoras de Rádio ou de Televlslo.

Artigo 65 - O Conselho de etlca do CONAR contará
sempre com. a representaçlo de consumi-
dores, através de entidades de direito prl-
vado de Imblto nacional e de Intuitos nlo
econômicos.

Artigo 66 . A categoria de sócio titular ser. extinta
por sugestlo do Conselho Superior, tio
logo fique comprovada a viabilidade econO-
rnlco-ftnsnceíra do CONAR. reestudando·se
o critério de pagamento de contrlbulçOes
de forma a ser diluído proporCionalmente o
custo entre' os associados, com maior con-
tribuição doa fundadorea, em Igualdade de
condlçOes entre os sócioa efetivos.

Parágrafo único· O sócio titular será automatica-
mente tranaformado em sócio
efetivo.

Arti!lO 67 . Os casoa nlo eapeclflcamente previstos
. nestes Estatutos seria resolvidos pelo

Conselho Superior, que apllcaré subsidia·
riamente a legislsçlo em vigor no Pais. 23
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Parágrafo único. Cessadas a produção OU importação, a ofer-
ta deverá ser mantida por período razoável de tempo. na fonna da lei.

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reemo
bolso postal deve constar o nome do fabricante e endereço na emba-
ragem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação
comercial.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamen-
te responsável pelos atos de seus propostos ou representantes autô-
nomes.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
..:umprimento 1 oCerta, apresentação ou publicidade. o consumidor
poderá, alternativamente e 1 sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação. nos termos da
oferta. apresentação ou publicidade;

11 - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
111 - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia e

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e per-
das e danos.

SEÇÃO 111

Da Publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que
} consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor. na publicidade de seus pro-
lutos ou serviços, manterá, em seu poder. para informação dos legí-
imos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão
ustentação à mensagem.

An. 37. E proibida roda publicidade enganosa ou abusiva.
li lI.! E enganosa qualquer modalidade de informação ou

-omunicação de caráter publicitário. inteira ou parcialmente falsa.
.u, por qualquer outro modo, mesmo por omissão. capaz de induzir
.m erro o consumidor a respeito da natureza, características. quali-
lade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros
lados sobre produtos e serviços.

li lI.! E abusiva, dentre outras ••a publicidade discriminatória
le qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a
uperstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência
la criança. desrespeita valores ambientais. ou que seja capaz de
nduzir o consumidor a se comportar de fonna prejudicial ou perigosa

sua saúde ou segurança.

20

§ 31? Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do pro-
duto ou serviço.

§ 41? Quando o fornecedor de produtos ou serviços se uti-
lizar de publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor poderá plei-
tear indenização por danos sofridos. bem como a abstenção da prática
do ato, sob pena de execução específica, para o caso de inadimple-
mento, sem prejuízo da sanção pecuniária cabível e de contrapropa-
ganda, que pode ser imposta administrativa ou judicialmente.
(VETADO).

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da infor-
mação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

SEÇÃO IV

Das Práticas Abusivas

Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
_ condicionar o fornecimento de produto ou de serviço. ao

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como. sem
justa causa, a limites quantitativos:

1I - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exa-
ta medida de suas disponibilidades de estoque. e, ainda. de
confonnidade com os usos e costumes:

IH - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço..

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, ten-
do em vista sua idade. saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos 0'-1 serviços;

V exigir do consumidor vantagem manifesrarnente excessiva:
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e

autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decor-
remes de práticas anreriores entre as partes:

VII - repassar informaçâo depreciativa referente a aio praticado
pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar. no mercado de consumo, qualquer produto ou ser-
viço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem.
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra enti-
dade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacão e Oualidade Industrial - Conmetro;

N
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Código de Ética

A~ empt;=sas associadas da ABEMD comprometem-se a adotar em suas operações comerciais as seguintes
onentaçoes:

Capítulo 1 • As ofertas e a propaganda de resposta direta

1.1. Toda vez que a propaganda. em qualquer mídia ou veículo, solicitar uma resposta direta do consumi-
dor, por carta ou telefone. deve ficar absolutamente claro na mesma qual o compromisso que o con-
sumidor está assumindo: se é diretamente uma compra ou se é apenas um pedido de mais informações,
amostras ou brindes.

1.2. Os produtos e serviços postos à venda através de propaganda de resposta direta, devem ser clara e
precisamente descritos, para que não haja qualquer malentendido.

1.3. Em nenhuma hipótese o consumidor pode ser induzido a uma compra através de argumentos dúbios,
enganosos ou parcialmente verdadeiros.

1.4. Em cada promoção. deve ser informado claramente ao consumidor qual o compromisso de compra que
ele está assumindo ao efetuar o pedido: se é uma compra única ou em partes e qual a política do ven-
dedor para a hipótese de cancelamento ou devolução.

1.5. A promoção deve especificar claramente o preço dos produtos e serviços oferecidos, bem como a data
de expiração de sua validade e as condições e formas de pagamento. Em caso de impossibilidade de
informar previamente o preço. deve ser fornecido ao consumidor um número de telefone através do
qual ele possa obter esta informação.

,
1.6. A promoção deve indicar claramente a existência de taxas extra de manuseio, remessa, juros. impostos

e outras que venham a incidir sobre o valor total da venda realizada.

1.7. A promoção deve indicar precisamente qual o prazo máximo de expedição do pedido ao consumidor
ou de atendimento. em caso de venda de serviço.

1.8. A promoção deve informar ao consumidor um endereço ou um número telefônico através do qual pos-
sa obter informações sobre o andamento de seu pedido e eventualmente fazer reclamações. Este ende-
reço deve figurar obrigatoriamente fora do cupom de pedido, para que o consumidor conserve consigo
esta infonnação.

1.9. Em todas as promoções das empresas associadas. em qualquer mídia ou veículo, deve ser incluído o
selo de "filiada à ABEMD". a fim de dar credibilidade às ofertas. divulgar a Associação e o sistema
de marketing direto e dar ao consumidor uma garantia extrema de recurso à ABEMD em caso de im-
passe com a empresa vendedora.

1.10. De todas as promoções das empresas associadas, deve ser enviado um exemplar para verificação e ar-
quivo da ABEMD.
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Capítulo 2 - O atendimento dos pedidos

2.1. Toda vez que a propaganda, em qualquer mídia ou veículo, solicitar uma resposta direta do consumi-
dor, o anunciante, ao receber esta resposta. deve dar atendimento imediato ao consumidor, ainda que a
solicitação deste seja apenas no sentido de obter mais informações ou brindes.

2.2. O consumidor deve receber da empresa vendedora precisamente o produto ou serviço descrito na pro-
moção. Caso haja qualquer diferença de especificação, esta deve ser no sentido de melhoria ou enri-
quecimento.•mas neste caso, a empresa deve dar ao consumidor o direito de cancelamento ou devolu-
ção.

2.3. Jamais se pode fornecer a um consumidor um produto ou serviço que não tenha sido solicitado por
este, salvo se a oferta for gratuita ou com direito a cancelamento, em condições claramente definidas-
na promoção.

2.4. Todas as condições anunciadas na promoção devem ser rigorosamente respeitadas no atendimento, no
que diz respeito a preços, validades, formas e condições de pagamento, prazos e garantias.

2.5. Se, por algum motivo, seja de estoque, preço, prazo ou outro, as condições da promoção náo puderem
ser integralmente cumpridas, o consumidor deve ser prontamente consultado, sendo dada a ele a pos-
sibilidade de cancelar o pedido.

2.6. Se, por qualquer motivo, a empresa vendedora receber o pagamento antecipado de produtos ou servi-
ços que não tenha condições de atender, deve efetuar a devolução da importância recebida com a cor-
reção monetária correspondente ao período decorrido.

2.7. Se a promoção oferecer a garantia de devolução ou cancelamento do pedido dentro de determinado
prazo em caso de não satisfação do consumidor, esta condição deve ser prontamente aceita, sob sim-
ples solicitação do consumidor.

2.8. O consumidor deve receber pronta resposta a todas suas solicitações ou reclamações, salvo se já tive-
rem sido respondidas em correspondência recente, que tenha cruzado com a comunicação recebida
pela empresa.

2.9. A empresa vendedora deve assumir plena responsabilidade junto ao consumidor sobre o extravio ou
dano sofrido pelo produto na remessa, cabendo a ela tomar medidas junto aos transportadores e, em
caso extremo, substituir o produto ou,cancelar a venda, de acordo com opção do consumidor.

2.10. Em caso de impossibilidade de verificar pendências das empresas com consumidores, a palavra destes
últimos deve ser aceita pelas empresas e as medidas cabíveis devem ser tomadas pelas empresas, para
atendê-los.

Capítulo 3 • O uso do telefone nas operações de venda

3.1. Quando um número de telefone for indicado nas promoções a fim de que o consumidor ligue para a
empresa, devem ser claramente indicados os dias e horários de atendimento.

3.2. As empresas se comprometem a dar atendimento completo, cordial e imediato aos consumidores que
lhes telefonem, seja para obter informações, realizar compras, serviços de pós-venda ou reclamações.

3.3. Quando a empresa ligar para o consumidor a fim de fazer uma oferta de venda, deve observar os se-
guintes cuidados:
3.3.1. jamais fazer ligações a cobrar a serem pagas pelo consumidor.
3.3.2. jamais fazer ofertas comerciais a crianças ou menores de idade.
3.3.3. verificar que o conteúdo da oferta e a linguagem em que ela ~ transmitida sejam adequados ao

público visado e respeitem a sua privacidade.
3.3.4. ligar de preferência para telefones comerciais.
3.3.S. no caso de ligações para telefones residenciais, observar os horários que nio prejudiquem o

repouso e a privacidade dos consumidores, não fazendo chamadas noturnas, nos fins de semana
e feriados.
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3.4. Nas ligações de venda das empresas para consumidores, o vendedor deve informar de imediato seu
nome. a empresa a que pertence e o motivo real do seu telefonema. dando ao consumidor a possibili-
dade de não atendê-lo. caso não possa ou não deseje.

3.5. No caso de ligações com uso de mensagens gravadas. antes-de iniciar a transmissão da mensagem, um
operador, falando de viva voz. deve perguntar ao consumidor se ele está disposto a ouvir a gravação.

3.6. ~s v~ndedores por telefone jamais devem usar de artifícios para serem atendidos, como informar
I?entldade falsa, alegar indicação não existente de terceira pessoa, simular pesquisa de opinião ou uti-
lizar qualquer recurso que não seja verdadeiro ou eticamente válido.

3.7. Os vendedores por telefone devem estar aptos a fornecer ao consumidor a orientação de como proce-
der para obter informações sobre o atendimento, utilizar os serviços de pós-venda ou fazer reclama-
ções.

Capítulo 4 • Cadastros e bancos de dados

4.1. As empresas devem assegurar ao consumidor o direito de verificar as informações sobre ele existentes
em seus bancos de dados e, se necessário. corrigi-Ias.

4.2. As empresas somente poderão fazer uso próprio de cadastros gerados por sua própria operação, com-
pilados de fontes públicas e adquiridos. alugados, permutados ou cedidos por terceiros que compro-
vem ser os seus legítimos proprietários.

4.3. As empresas somente poderão alugar. permutar ou ceder para terceiros cadastros gerados por sua pró-
pria operação. compilados de fontes públicas ou adquiridos em caráter permanente de terceiros que
comprovem ser os seus legítimos proprietários.

4.4. As empresas devem retirar de seus cadastros. alugados ou cedidos para terceiros. os nomes dos con-
sumidores que solicitem não receber promoções de terceiros.

4.5. As condições que regulam a locação, venda. permuta ou cruzamento de cadastros e bancos de dados
devem ser claramente definidas em contratos escritos entre as partes.

4.6. No caso de venda ou cessão definitiva de cadastro. o contrato deve estabelecer se a cessão é exclusiva
ou não.

4.7. No caso de locação ou permuta de cadastro, o contrato deve estabelecer a quantidade de utilizações
negociadas. o conteúdo das promoções a serem enviadas. as qualificações garantidas do cadastro, o
índice de atualização aceito. os critérios de seleção do cadastro quanto a todas as segmentações dispo-
níveis. os critérios e condições de cruzamento do cadastro locado com outros utilizados, as datas de
utilização previstas. bem como todos os detalhes necessários para. que não paire duvida sobre os as-
pectos comerciais e operacionais da utilização e sobre a responsabilidade das partes no cumprimento
das condições contratuais.

4.8. As empresas que tiverem conhecimento de utilização indevida de cadastro ou de qualquer outra viola-
ção dos direitos do proprietário de um banco de dados. bem como do descumprimento de cláusulas
contratuais de utilização de cadastro. comprometem-se a dar imediato conhecimento deste fato à
ABEMD, identificando as partes envolvidas.

Capítulo 5 - Desrespeitos ao Código de Ética

As empresas associadas à ABEMD. através de seus representantes. comprometem-se a levar ao conhecimento
da Diretoria da Associação todo e qualquer desrespeito às orientações deste Código de Ética de que tenham
conhec irnento.
A Diretoria da ABEMD encaminhará as observações à sua Comissão de Ética. que verificará se de fato houve
transgressão. Se necessário. enviará um pedido de informação ao acusado. sem identificar a origem da denún-
cia. dando quinze dias de prazo para que este apresente suas justificativas. Estas serão analisadas e encami-
nhadas à Diretoria. que decidirá sobre a punição eventual a ser imposta. que poderá ir da simples advertência,
à suspensão ou. em caso extremo. à exclusão do quadro associativo.
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PROJETO DE LEI:"
N.o ,5.209, .de 1981

(Do. Sr. Ruy Côdo), 11,;

.CÂMARA· DOS_ U "

(.)[ CJ.: ~ . "';'

.1

ReruJ,amenta a proflssão de Publlcitário;_crla 'ô'Con-
selho Federal· e os .Conselhos Reponaia· de PubUoldade,
e determina outras providência.. "

(Anexe-ae ao Projeto de Lei n.O 5 .Ui5,; .de· ióS1,. nos
termos do art. 71 do Regimento Interno.) " í':-::"':;":: ;r' .;.:

.O Congresso Nacional 'decreta:
C~tTULO 1" ..,;<

'.!.!. ;i,,;) ,,'j •• ~~ :',

,:,':·1~)..1).:I ~L.c, ":J~iC{
<-:.:;jiq~:; ttv: ,'.L::!

JJ.; D& Profilllio de ,PubI1o,ttário .;1,)'0 <l.C:'~'

Art. 1.° O exercício da proflssio de 'Publlcl~C;.: é 'priv'~#Jo
doa portadores de diploma de. curso super1or: '. ... :;;":,' . :.~,....'

, I - de formação em Propaganda, Marketing ou Publicidade,
emitido por instituição devidamente reconhoeci~,a pelo M1nJs1;ér1o
da Educação e Cultura, na forma da legJ&lação em vigor;.

II - emitido por instituiçôe4 estrangeiras de enaino super1or,
devidamente revalidado e registrado como equivalente ao diploma
m~c1onado no item anterior, na forma da ~eI1s1açio·em·vigor .•

I' o 2_ "-'lbui õ Ao ••• '. ," ,./;J.r. •. r~...;:.! J -: H..!. Art. 2. Sau a.... ç es do Public1t.uo -. : "J!' ".' i ,[;;!To:-.

I - direção, planejamento, atendimento, ooháultOria,.;a.ue.s:-
,80r1&e promoção publicitária e/ou de propaganda;

U - execução, produção, redação, arte, mldia,.;·d1.ttrtbJ,Üç;.o
depropapnda ou publ1c1~ade;

m - direção, .superv1aio ou gerência de Market1nI.:Prop~ .
ga.nda, Publ1c1dade, Mercha.nd1a1.nc e Pe.iqulaaa.... ,;., .

I 1.° A denominação de Publlc1tá.r1o é privativa do•.~~e>'es-
tejam hab1Htadoa de acordo comas cUspoa1çõe8 deat&!jWI~<que

.-!.

. ... .Jo...-._.~ _. 't,;
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Art. 6.° Os membros dos Conselhos Regionais de Publlcid

e~ respectívos suplentes, ~m mandato de 4 (quatro) anos ~

i~~p~tlp~uladt:,mS:c~:~~~:i~tó~íoP~~~~~~fo~~:Oí~~~~;:S
es a multa equivalente ao valor da anuíd d '

que de1u.r de votar sem causa Justificada. a e,ao

;'Co~áç~~:COd' 0Coexercic1odo mandato de membro do
e os _ nselhos Regionais de Publ1c1dade 1

=~~c~~a e~eiçao, ~esmo na condição de suplente: ~a:
8Olidação daá Le~ da: ~g:~as corstante~ no art. 530 da con-
preench1mento dos seguin+~ftre~"~toeg1slaçao ~mpl~mentar, ao••••• q••.•••, s e condlçoes básícas:

I - ser brasileiro nato;
vigo~ - ter habilitação profissional na forma da legislação em

lU - estar em pleno gozo dos direitos prof1ss1onalse civis:
IV - não ter sofrido condenação por crime contra 'rança Nacional. a Segu-
Art 7 ° A extinção ou perd dselho Fed~ral .•~_ a e mandato de membro do Con-ou ......,Oonselhos Regíonaís ocorrerá:
I - por renúncia;

_ U - por supe,rveniéncia de causa de que resulte a ínabílíta
çao para o exercieio da profissão; I -

de
lU - por condenação superior a 2 (dois)
sentença transltad!l,,:.>mjulgado; anos, em virtude
IV - por destitwçao do cargo, tunção ou emprego, relacio-

nada à prática de ato de improbidade na adm '.
ou pr1Y&da,em virtude de sentença transítada ~~~~~~úfUbl1ca

nl~ ~~i~~a de decoro ou conduta Incompatível com a díg-

cons!!Uti por auséncia~ sem motivo justificado a 3 (três) sessões
vas ou a 6 (seis) intercaladas em cadli. ano'

Art. 8.° Compete ao Conselho Federal: '

seu ~~~~~\ d:n:~ ~~c:::;~::~~~, por maioria absoluta, o

11 - exercer função normativa baí , ' .terpretação e execução do dls ,lXar atos necessarlos a in-
~~!ci0d prof~onal, adotand';;~v:à~~~~:nâis~~~~Ç:o do-..-...80 os ObJetivosinstitucionais; rea-

m- supervisionar a tiscallzaç - d .todo o território nacional; ao o exercícío pronssíonaí em

IV - organizar propor ínstalacã ,Conselhos RegionaIS I açao, orientar e Inspecionar os
intervindo desde e exam nar suas prestações de contas neles
mal1dade admlnis~':i~~rF~~~el;o restabelecímento dá nor-
dade ou princípiO de hierarquia 1natit:ci~~a~; garantia da eteuví-
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~xerçam runções de: Montador (Past.-up), Arte Finalista, Pro-
tutor, Assistente ou Auxiliar de Produção, Tráfego, AssiStente ou
\ux1l1ar de Mídia, Assistente ou Auxillar de Promoção, "Con-
A'Oller",Fotógrafo Publicitário e/ou de Propaganda, Produtor de
Audiovisual, Produtor de FUme Publicitário elou de Propaganda,
:rra~ador Radiofônico, Contato de Veiculoa,Agenciador e Lqout-
.nan.

t 2.0 O exereício das ativIdades de Publicitário fica cond1-
1onado ao currlculo efetivamente realizado, que definirá a eape-
;1al1dadeprofiaalonal.

Art. 3.0 O exercício das atividades só se pennlte aQ4 porta-
dores de Carteira Prot1ss1onalexpedida pelo Conselho Federal ou
peloa Conselhos Regiona4 de publicidade, criados na presente lei.

Parágrafo único, A expedição da Carteira Profissional pelos
Conselhos de publicidad~ será efetuada mediante apre.>entação dO
respectivo diploma, devidamente registradO no MinIstério da Edu-
cação e Cultura, ressalvados os díreítos do.s profLss1onab que Já
.se encontram no exercício dessa atividade, nos termos do art. 2i
da pre.>entelei.

CAP1TULO11
Dos órcioa de Fiscalisação

Art.,4.0 São criados o Conselho Federal e os ConseUws Re-
gionais de Publicidade, com a incumbência de fiscalizar o exer-
cido da ])rofl8aãode PUbl1citário,def1n1daem lei.

I 1.0 Os Conselhos Federal e ~gional a' que se refere este
artigo constituem, em conjunto, uma autarquia federal, vinculada
ao Ministério do Trabalho.

A 2.0 O Conselho Federal de pubUcidade terá sede e foro no
Distrito Federal e junoo.tção em toco o País; os ConaelhOsReg1o-
naís em capitais de Estados ou Territórios.

A 3.0 O Coo~elho Federal poderá. quando o número de pro-
fissionais habil1tados na unidade da Federação for inferior a
cinqüenta, determinar a formação de regióe.; compreendendo maia
de uma unidade.

Art, 5.0 O Conselho Federal eompor-se-á de 9 Inove) mem-
bros etetivOiSe Igual número de suplentes, respectivamente elei-
tos na forma estabelecida nesta lei,

A 1.0 .Os membros do COnselhoFederal e respectivos suplentes,
com mandato de 4 (quatro) anos, são eleitos por um Colégio Elei-
toral integrado de 1 (um) repre:enhnte de cada Conselho Re-
gional, por este eleito em reunião ~pec1dmente convocada, proi-
bida a reeleição.

A 2,0 O Colégio Eleitoral convoçadopaxa a composição do
Oonselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, dla-
cussão, aprovação e registro das chapas concorrentes. rea.l1zandO
as eleições 24 (vinte e quatro) horas após a sessão preliminar.

I 3.0 Compete 00 M1n1stériodo Trablllho balxar normas re-
gulamentarea das eleições nos Conselhos Federal e Regionais de
Publ1cldade.

•...
(X)
o
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VI _- elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as

alteraçoea, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal;:
vn - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias

ao a.prbnoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do
exercido protiaslonal;
" VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a aber-

tura de crédito adicionais e 8.3operações referentes a mutações
patrimoniais; ""

IX - autorizar o Presidente a adquirir onerar ou alienar
bens imóveis; ,

X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e
adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita
destacando e entregando ao Conselho Federal a,> importãncias
correspondentes à sua participação legal;

XI - promover, perante o juizo competente, a cobrança das
Importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos
e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; .

XII -:- estímular a exação no exercício da profissão, velando
pelo prestlgio e bom conceito dos que a exercem:

XIn - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas
nesta lei e em normas complementares do Conselho Federal;
" XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas

a. que estejam obrigados; "

ditos
XV --: publicar, anualmente, seu orçamento e respectívos cré-

" adiCIonais, 06 balanços, a execução orçamentária o relatórío
de aDaa atividades e a re)Qção dos profissiOllals regi6biooos.

Art. 11. Aos Presíderrtes dos Conselhos F'ederal e Regionais
Incumbe a administraçao e a representação legal dos mesmos
fac~tando-se-.lhes suspender o cumprimento de qualquer delibe:
mçao do plenário, que }hes pareça inconveniente ou contrário aos
mteresses da mstit.ulçao, submetendo essa decisão à autoridade
competente do MinIstério do TrabaJbo ou ao Conselho Federal.

AI"t..12. Constlotuirenda do Conselho Federal:
I - 20% (vinte por cento) do produto de arrecadação de

~~~es, taxas, emolumentos e -multas de cada Conselho Re-

n -legados, doações e subvenções;
li - rendas patrimOlÚais.
Art. 13. CoD.9titulrenda dos Oonselhos Regionais:
I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de

anuldades, taxas, emolumentos e multas;
. 11 - Iegados, doações, subvenções;

li - rendas patrimon1al6.

Al1t;14. A renda dos Conseihos Federal e Regionais SÓ poderá
ser apUcada na organização e funcionamento de serviços úteis à

-5-
V' - elaborar e aprovar seu regimento, ad refereoclum do Y1-

listér10 do Trabalho; !

. VI..:...."examinar e aprovar os Regimentos dos Conselhos Re-
jonais, modit1cando o que se fizer necess~ para assegurar ·UDi-
iáde de omntaçáo e uniformidade de açao; ... ;':)

.VII- COIDheoere dirimir dúvidas suscitadas pelos Con8elhoa
~eP>Dais e preatar-lbes ~tênda técnica permanente;

VIII - apreciar e Julgar OI recur806 de penalidade imposta
>elosOonaelbOaRegIonala;

IX - fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e mul-
.as devidas pelos prorusionala e empresas aos Conselhoa ReIPo-
iaís a que estejam subord1nad04;

X - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abar-
.ura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mu-
.ações patrimoniais;

XI - dispor. com a partlci.pação de todos os Conselb<16Re-
ríonaís, sobre o Código de Ética profissional, funcionando como
l'ribunal Superior de ~tiea Profissional;

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando
leio prestigio e bom nome dos que a exercem;

XllI - Instituir o modelo das carteiras e cartões de identi-
íade profissional e as inSígnl8.3da profissão;

XIV - autorizar o PresIdente a adquirir, onerar ou alleD&l'
sens imóveis;

XV - emitir parecer conclusivo sobre ,prestações de contas a
rue esteja obrigado;

XVI - pubUcar anualmente, seu orçamento e respeetívos eré-
litos adicionais, os' balan9QS, a execução orçamentária e o re-
a.tório de suas atividades;

XVII - exercer as demais atribuições que lhe forem conferi-
tas em Iel

Art. 9.° Os Conselhos Regionais de PubUcidade serão orga-
,izados nos moldes do Conselho Federal.

Art. 10. Aos Conselhos Regionais compete:
I - eleger. dentre os seus membros, por maioria absoluta, o

eu Presidente e Vice-Presidente;
n - expedir a carteira de identidade profissiOnal, e o cartão

.e identificação aos profisslona13 registrados;
li - fiscalizar o exercício profissiOnal na área de sua eír-

unseríçâo, representando inclusive às autoridades competentes
obre os fatos que apurar e cuja aolução ou repressão não seja
te sua alçada;

IV - cumprir e fazer cumprir as disposlÇõesdesta lei, das
esoluç6es e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;

V - funcionar como Tribunal Regional de *Uca, conbecen-
.0, proce:>sandoe decidindo os eaaos que lhes forem submetidos;

•...
(X)•...
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-6- v _ não cumprir, no prazo assinalado, detenmínaçào ema-

nada de órgão ou autoridade do Conselho Regional de Publicidade,
em matél'ia de competência de5t3, após regulI8omentonotificado;
_ .VI - deixar de ,pagar, ,pontua.lmente, ao Conselso Regional as
contribuições a que está obrigado;

VIl - falta.r a qualquer dever 'profiSlslonalprescrito nesta Lei;
vm - manter conduta lnoompativel com o exercicio da pro-

tiasão.
Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em'

conta a natureza do ato e as clreWletâncl.as de cada caso.
Art. 20. As 'penas disciplln&res consistem em:
I - advertência;
n - .repreensão;
In - multa equivalente até 10 (dez) vezes o valor da anuidade;
IV - suspensão do exercício proflssionaJ pelo prazo de até

3 (três) anos, ressalvada. a hlpótese prevista no artigo 7.0 deste
a.rt1go;

V - cancelamento do regísteo profissional;
t 1.° Sa~vo os casos de gravidade manifesta ou reincidência,

a Jmpos1çãodas 'penalidades obedecerá à gradação deste antigo,
observadas 85 normas e&tabelecidas pelo Coru;elho Federal .. paea
d.lsc1pUna doprooesso de julgamento das Inf-rações.

t 2.° Na f~ão da pena serão consíderados os antecedentes
profi6s1onalado ínrrator, o seu grau de culpa, as círcunstâncías
atenuantes e agravantes e as eonseqüêncías da infração.

I 3.0 As penas de advertência, repre-ensãoe multa serão comu-
nicadas ao Conselho Federal, em ofício reservado, não constando
dos assentamentos do ·profIssional punido senão em caso de rein-
cidência.

I •.0 Da Imposição de qualquer penalidade ca.berá recurso,
oom efeito suspensivo, 60 Oonse!ho Federa.l:

ai voluntário, DO prazo de 30 (trinta I dias ~ contar da
ciêDC1ada decisão;

b) ex officio, n85 hipóteses dos incisos IV e V desde
art.lgo, no opI'UO de 30 (trinta) dias, a conta.r da Oecl.são.

I 5.° As denúncIas somente serão reeebídas quando assinadas,
decUnada a que.llflcação do denunciante e acompanhada da indi-
cação dos elementlO5comprobatórios do alegado.

I 6.° A euspenaâo por falta de ·pagamento de anuidades. taxas
ou multas só cessará com a satisfação da divida, podendo ser
ca.ncelado o registro profissional se, após decorridos 3 (três) anos,
não for o débito resgatado.

I 7.° É lícito ao profissional punído requerer à Instância su-
pertor revisão do processe, no prazo de 31 (trinta) dias, contados
da ciência da punição.

lscao'1zaÇãodo exerclclo .proftsslonal,bem como em serviços de
!aráter aaalatenc1al, quando sollcltaliospel-as entidades sindicaIs;:

CAPtTULO m
Do SenJço Profiasional .,

Art. 15. O llvre exerciclo da profissão de puWic~tádo, em
':.000 o ten1tório D8IC1oDal,somente é 'pemútldo ao portador de
.Jarteira Pl'Ofleslooal.upedIda pelo órgão competente.

paráwrafo únloo. • obrigatório o registro nos Conselhos das
m.presaa cujas fl.n8lldadesestejam ligadas à publicidade na forma
estabelecIda em regulamento.

Al't. 16. Para o exercicio da Profissão de Administração Pú-
ol1ca direta ou Indireta, ou exerck:.lode cargo, função ou emprego
de ~ento, chefia ou direção, será exigida, como condição
essencial, a e.presentação da Carteira Profissional de Publldtádo.

parigrafo único. A inscrlção em eoneurso púbUco de~
de prévia &pnl6entação da carte1nl p.roflsslonal ou certidão do
Conselho Regional de que o proflasional está no exerciclo de seus

. d1re1klL
Art. 17. Os publlcitárt03poderão exercer quaisquer funções

ou cargos que requeíram especialização no campo da Publicidade,
desde que essas especta.J\r,açãesconstem de seua curríeu'os de for-
mação profl&61onal.

parigrafo únloo. Caberá ao Conselho Federal de Publicidade
estudar as diversificações surgld&<>dentro do campo da P!ubl1ci-
dade para estabeleclmento das especialidades profissionaIs a serem
exerc1daapelos pub1lc1tár108.

CAPrru:LO IV

Das Anuidades

Art. 18. O pagam~-ntodaanuldade ao Conselho Regional da
respectiva jurisdiÇão constitui condição de legWm1dade do exer-
cicio da profiasão.

Parágrafo único. A anuidade será paPo até 31 de março
de cada ano, &alvoa prímeíra, Que será devida no ato do regleWo
do .prof1saloDalou da empresa.

CAPtTULO V

Das JDfnçóea e PenaUdades

A.rt. UI. CorutUtU1InfraÇão dl6clpl1nu:
1- t.raD9&'redlrpreceIto do CódJgo de tilca Profissional;
U _ exercer a proüssão, quando Impedido de fazê-lo, ou tací-

lítar, por qualquer melo, o seu exeráclO aos não reglstradoa ou
aos 1e1g0&;

m - viol&rsigllo ,profisslonal;
IV _ !pmtlcar, no exerclcio da a.Uv~dade,profissional, ato que

a lei defIna como crime ou cont.ravençao;
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I 8.° Doa decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente,

)r força da competência privativa, caberá recurso, em 30 (otrinIta)
as contados da dêocla, .para o M1niatériodo Tr'abaibo. .

I 9.° As lDat.Anc1as recorridaa poderão reoons1dera.r8U&S pró-
ias decisões.

I 10. A I.DatAnclam1n1steria·lserá a última e defiD1tiva n06
.suntos relac1ooado5C(IIJl a .profissão e seu exereido.

A:rt.21. O pagoamentoda anuldade fora do pruo aUjeit.ará o
!vedOl"às multu preVist.a6no Regulamento.

CAPtTULOVI
Disposições Gerais

Alt. 22. Os membros do Conselho farão jus a uma gratiti-
.ção, .por sessâo a que comparecerem, na forma estabelecida em
~ação própria.

Art. 23. Aos servídores do Conselho de Publicidade aplica-se
regime Jurid1coda CoWiOlidaçãodas Leis do Tmbalho.

Art 2f. 011eonse:h06 Regionais estimularão por todos 06
elos, inclusive med1a.nte concessão de auxilio, segundo normas
)rovadas pelo Ooo.selhoFederal, as Iniciativas de natureza eul-
.ral em beneficio do profissional e da classe.

A.rt.25. Os estabelecímentos de ensino superior que minis-
em CUI'S06de Propaganda, Market1ng ou Publicidade deverão
,viv, até 6 (sela) meses da ,reepecUvaconclusão, ao Conseiho
!glonal da área de sua sede, fi1:hade cada a'uno a quem confertr
ploma ou certificado, coDt.endoseu nome, endereço, fUiação e
,ta de condusão.

Justificação

A regulamentação, em termos efetivos, da profissão de Publi-
citário e a conseqüente criação de um órgão específico para zelar
pelos interesses dos profl.ss1onala é uma necessidade premente,
que visa a corrigir uma anomalia e a resguardar 09 dlreítos da-
queles que durante multo tempo se dedicam ao trabalho nesta
~, desde a criação até a veiculação da Propaganda.

2. Etimo'oglcamente, publicidade provém do radical latino
pabUcus, relativo 80 povo, pois o termo se origina de uma con-
tração do adjeUvo popuJicus. Em sentido geral é a divulgação de
um fato, ou de uma série de fatos. Sua origem é remota, ligada
ao surgimento e à evolução da linguagem falada e escrita. Con-
siste, fundamentalmente, na comunicação de idéias e J\Ú1lOS, atin-
gindo um número não limitado de indivíduos. Quando a publici-
dade visa à persuasão, ela se transforma em propaganda.

3. Nos tempos modernos, publicidade e propaganda são feitas
com técnicas que foram aprimoradas através de séculos e com
uti'ização dos mais variados recursos audiovisuais: Jornais, revis-
tas, panfletos, cartazes, volantes, teatro, rádio, cinema e televisão
os quais levem às multidões cada vez maiores e às áreas geográficas

.cada vez mais amplas as notícias, informações e doutrinação sis-
temática sobre os mais variados aspectos da vida e do trabalho
humano, abalando tradições e implantando usos e costumes, num
caldeamento incessante de experiências e valores.

4. Ao considerar o fenômeno pubUcidad·e+propaganda. dis-
tinguem-se três elementos básicos: a) a quem se ,dirige a mesma.
isto é características do público a atingir: idade, sexo, grau de
cultura, condições de vida, fatores psíco'ógtcos atuantes no meio,
entre os numerosos elementos que permitem prever a reação a
ser provocada; b) os recursos disponíveis, isto é, as condições
que vão limitar o planejamento e a execução; e c) os meíosa em-
pregar, Isto é, a escolha, entre os Instrumentos de comunicação
elÚ$tentes, daqueles que. de maneira mais rápida, efetiva e com-
pleta. possam conduzir aos fins vísados,

5. Em todos os países clvUizados do mundO, há legislação
especial que regula a publicidade e a propaganda. No Brasil. em
1mblto federal podem ser citados. entre outros o Decreto-leí
n.o 1. H9, de 30 de dezembro de 1939, que trata da propaganda
comercial em radiodifusão; o Decreto-lei n.O20.39'1, de 14 de ja-
~iro de lH6. sobre a propaganda farmacêutica; o Decreto-lei
n.O4.113, de lf de fevereiro de 1942. que regula a propaganda de
médicos, dentistas, parteiros, massagistas enfermeiros, casas de
saúde e congêneres. Acha-se hoje em vigor a Lei n.O f.680, de
18 de Junho de 1965, regulamentada pelo Decreto n.O 5'1.690, de
1,0 de fevereiro de 1966.

8. As grandes agências de publicidade, operando no Bra.sUe
em numerosos outros países no mundo. indicam o poder crescente
da publicidade e propaganda bem organizada e abrem perspectivas
novas para o exerciclo da profissão publícítárta, surgindo a im-
plantação de cursos superiores de comunicações, com especíalíaa-
çio em Propaganda, Publicidade e Markeinc. com extensos cur-
rículos dedicados ao estudo da problemática publicitária desde

CAPITULOVII

Disposiçóe8 Trauaitórias

Art. 26. A exigência da Ca.rteira Profissiona.l de que tr&ta o
upítulo II somente será efetivada a ·partir de 180 (cento e oitenta)
as, contados da instalação doreSJ:eotivo Conselho Regional

Art. 2'1. O 'Primeiro Oo~ho Federa! de PubUcldade será
nstituido pelo loIi:n1st.rodo Tl'abalho.

Art. 28. Os Oonse'hos Regionais serão ínstajadoe tão logo se
rupe número sufic1en.tede 'profissionais capazes de gan.ntir sua
rmal1dade edm1nWzativa, a critério. e POI" ato do Yin1st&'odo
d.ballio.

Art. 29. Ficaas.segurada a l~ção no Con&elhoFederal ou
. respectivo Conselho Regional de Publicidade aos profi&s1ona1s
e na data da promulgação da ·pre~te lei satisfizerem as exi-
nciaa estabelecidas na Lei n.o f.680, de 18 de Junho de 1965,
julamentada pelo Decreto D.o 5'1.690, de 1.0 de fevereiro de U66.

Alt. 30. A preeente Lei será reguIaurentada pelo Poder Exe-
t.1vodentro de 90 (noventa) dias de 6Ua vigência.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua pub~icação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
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suas bases formando proríssíonaís para o exereícío da !-unção e
torna 1mp~ndível que se regule a proflssão de pubUc1tário.

" ":" -Ó, A: regulamentação ora intentada neste Projeto. res~arda)
os direiws' a~qu1r1dosdOs profLsslonaiaque já se eDCODtramDO
exercíeío da profissão e que não necessitaram cursar qualquer
Faculdade para exercer sua' nobre função, pois é de se louvar a
crla.tividade deStes verdadeiros artistas do campo publlc1tárlo, que
durante longos anos deram o melhor do seu eaforço pÜ'a enobrecei'
com sua. inteUgência e sua arte, o trabalho pub'lcltárlo desde a
criação até a. veiculação flDal da. propaae.nda ou puNlclclade.
fazendo com que o respeito ao protlsslonal braaUe1rofosae !eCO-
nhecldo mundialmente inclus1vecom a. eonquJata.de prfmioa in-
terna.clonala de publ1cidade,como o "OLIO" e oukOl mais.

Eis a proposição que temos a honra de sUbmeter aos COlegas
Parlamentares, na certeza. de que lhe darão o tnd1apensável apolo.
- Ruy CôcIo.

LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR

LEI N.o ".688, DE 18 DE JUNHO DE lH5
DispÕe sobre o uereído ela profissie de publicitário e

apnciador de propapncla,' e dá •• &na »Nyldêaciu

O Presidente da RepÚblica,
FaQOsaber que o CongeasoNacional decreta. e eu sanciono a.

seguinte Lei:

CAPmJLO n
Da ProfissãjD de Publicitário

Art. 6.° A designação profissional de Pub'icitárlo .será prlva.-
tIva. dos que se enquadram nu dJ.spos1çóe.Bda preaente Lei.
" "'1.° Os auxiliares que nas Agências de Propaganda e outras

órganizaçóes de propaganda, não colaborarem, diretamente, no
planejamento, execução. produção e distribuição da propaganda
terão a designação prof1aa1onalcorrespondente às sua.s funções
especitIcaa.

CAPtroU> I
De~

Art. 1.0 São publicitáriOS aqueles que. em caráter regular e
pemanente. exerçam funções de nat.ureza técnica da eapec1a.lldade,
nas Agências de Propaganda, nos veícuios de divulgação, ou em
qua1aquerempresas nas quaia se produza.propaganda.

, Art. 2.0 Consideram-lie Agenciadores de Propap.nda os pro-
fissionais que, vinculados aos veiculo:;da divulgação, a. eles enca-
m1n:bempropaganda por conta de terceiros,

Art. 3.° A Agência de Propaganda é pessoa Jurid1ca, ... VE-
TADO... e especiallza.dana arte e técnica publicltárla, que, atra-
vés de especialistas, estuda, concebe, executa e d1sk1bul propa-
ganda. aos veiculos de divulgação, por ordem e conta. de clientes
anuneíantes com o obJet,ivode promover a. venda de produtos e
serviços difúndir idéias ou informar o público a. respeitA>de orga-
nizaçõeS ou instituições colocadaa a serviço dease mesmo púbUco,

Art. '4.° São ~-elcuioade divulgação, para OS efeitoa desta Lei.
quaisquer meios de comunicação vilual ou auditiva capaze.s de
transmitir mensagens de propap.nda ao público, deade que reco-
nhecidos pelas entidades e órgãos de classe, a.ss1mconsiderados &oS
associações civis locaia e reglona1a de propaganda bem como OI
s1ncUcatosde pubUcitár1os.

Art, 5.0 Compreende-se por propaganda. qualquer forma. re-
munerada de ditusão de idéias, mercadorias ou seniços, por parte
de um anunc1aDbeidentificado.

I 2.° Nos casos em que profissionais de outras categorias
exerçam funções nas Agências de Propaganda, tais profissionais
eonservarão os privilégiOSque a Lei lhes concede em suas respec-
Uvas categorias profissionais.

I 3.° Para efeitos de recolhimento do Imposto Sindical, os
jornalistas registrados como redatores, revisores e desenhistas,
que exerçam suas funções em Agências de Propaganda e outras
empresas nas quais se execute propaganda, poderão optar entre
o recolh1mento para o sindicato de sua categoria. profisslonal ou
para O SIndicato dos Publicitários.

Art.. 7.° A remuneração dos Publicitários não Agenciadores
será baseada nas normas que regem os contratos comuna de tra-
balho, assegurando-se-'hes todos os beneficios de caráter social e
previdenciário outorgados pelas Leis do Trabalho.

Ali. 8.° O registro da profissão de Publicitário fica.rá ínstí-
tuklo com a promulgação da presente Lei e tornar-se-á obrigató-
rio DO prazo de 120 (cento e vinte) dias para. aqueles que já se
encontrem DO exereíeíe da profissão.

Parágrafo único. Para o citado registro o Serviço de Iden-
tificação Profissional do Ministério do Trabalho exigirá os seguín-
tes documentos:

a) 1 - diploma de uma escola ou curso de propaganda;
2 - ou atestado de freqüência, na qualidade de estudante:
3 - ou, ainda., atestado do empregador;
b) carteira profissional e prova. de pagamento do Imposto

Sindical, se já no exerc1cioda profissão.
CA.P1TULOm

Da Profissão de Apaeiador de 'Propapnda
A.rt..9.° O exercício da profissão de Agenciador de Propa-

ganda somente será racu'tado aos que estiverem devidamente iden-
tificados e inscritos nos serviços de Identificação profissional do
Departamento Nacional do Trabalho ." vetadO.

Art. 10. Para o registro de que trata. o artigo anterior, os
interessados deverão apresentar:

a) proY'8.de exercício efetivo da prot1.ssão,durante, pelo me-
nos, doze meses, na forma da Carteira. Prof1&sJona.Ianotada pelo
empregador, ou prova de recebimento de remuneração pela propa-
.ganda encaminhada a veículo de divulgação, dU11llDteigual períOdo;

•....•
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b) atestado de capacitação prottsslonal, concedido por en-
idades de classe;

,~,~, prova de pagamento do Imposto S1nd1cal.
t V~ 'Para os fins de comprovação exigida pela alínea a

leste "rUgo. será facu'tado aos AgenciadOres ... vetado .,. en-
:aui1nharem propaganda aos veii:uJoa,deade que comprovem sua
idades <k. elasse; e

I' 2.0 O sindicato da classe manter' um registro dos Agen-:
:iaoores de Propaganda, a que se refere o parágrafO anterior, pa.ra
, fim de mês permitir o exercício preparatório da protlasão 10-
nente no deCurso de' doze meses, Improrrogáve1a.

I 3.0 O registro da profissão de Agenciador de Propaganda
.ornar-se-á obrigatório no prazo de 120 (cento e vinte) dias para
aqueles que já se encontram no exerciclo dessa atividade.

cAPtTULO IV
Das Comissões e Descontos oevidos aos A,eoeiadores

e às A,êoeiu de PropaPIUl&
Art. 11. A comLssão,que constit.ui a remuneração dos Agen-

ctadores de Propaganda. bem como o desconto devido às AgêncIaS
Ie Propaganda, serão fixados pelos velcWos de dlvulpção sobre os
lreços estabelecidOSem tabela.

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou
desconto sobre a propaganda encaminhada diretamente &Osvei-
(!WOS de divulgação por qualquer pessoa física OU juridlea que não
.se enquadre na classificação de Agenciador de propaganda ou
Agênclaa de Propaganda, como deftnldos na presente Lei.

Art. 12. Não será permitido aos veiculos de d1vu~gação des-
contarem da remuneração dos Agene1adores de Propaganda, no
todo ou em parte os débitos não saldados por anunciantes, desde
que sua propaganda tenha sido formal e previamente aceita pela
direção comercial do veículo da divulgação.

Art. lS .. Os veículos de divulgação poderão manter a seu
serviço Representantes (Contatos) junto a anune1antes e Agên-
cias de propaganda, mediante rem1Dleração fixa.

'Parágrafo ÚDIco. A função de Representantes (ODntatos) po-
derá ser eurclda por Agenciador de propaganda. sem prejuizo de
pagamento de eomíssões, se assim. convier às partes.

Art. 14. Ficam assegurados aos Agenciadores de propaganda,
registrados em qualquer veículo de di-tulgação, todOs os beneficios
de' caráter aoclal e prevldenc1árlo outorgados pel•• Leia dO Tra-
balho.

, _Art. 16 As lnf'rações ao disposto nesta Lei serão punidas pelo
orgao oflelal fiscalizador com as seguintes penas, sem prejuízo das
medidas jUdlcla1a adequadas e seus efeitos como de direito:

a) multa, nos casos de Infração a qua:lquer dispositivo a
qual variará 4!Dtreo valor da décima parte do salário DÚIÚIIlO 'vi-
gente na reglao e o máximo correspondente a dez vezes o mesmo
8alárlo min1mo; e

b) se a Infração for a, do parágrafo único do a:rt. 11, serão
multadaa ambaa as partes a base de 10 (dez) a 50% (cinqüenta
por cento) sobre o valor do negócio publlci-tário realizado.

Parágrafo único. Das penalidades aplicadas caberá sempre
recurso, no prazo de 10 (dez) dias, .. , vetado, '

OA!P1'NJU)VI
Disposições Gerais

Art. 17. A atividade publicitária nacional será regida pelos
príncípãos e normas do Código de Ética dos ProfLssionais da Pro-
paganda lnstltuido pelo I Congresso BrasHeíro de Propaganda
realizado em outubro de 1957, na cidade do Rio de .Janeiro. '

Art .18. . .. vetado.
Art. 19. ... ~'etado.
Art. 20. A presente Lei, regulamentada pelo MiniStério do

Tra.balho dentro de 30 (trinta) dias de sua pub:lcação, entra em
vigor na data dessa publícação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário .

cAP1'RJLO ,V

'. Da Fiscallaação e PeDali""_
Art. 15. A fiscallzação d06 dispositivos de8ta Lei será eurclda

pelo Departamento Nacional do Trabalho ... vetado .,. Delega.e1as
. .. vetada .. Regionais, assim como pelos sindicatos e aasoclaçóea
de classe das categorias 1Dteresaadaa,que deverão representar às
a.utoridade8 a respeito de quaisquer infrações.

Centro Gráfico do Senaoo Federal - Brasília - DF
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, Isomos todos Iguais?", o titulo do no~so estudo, é uma
questão que se coloca para a comunicação publicitária que,
em geral, tem retratado o jovem consumidor de uma forma
bastante uniformizada.

Há seis 'enos,vimos desenvolvendo na McCann-Erickson
estudos especies de pesquisa Que permitem à agência aprimo-
rar o seu entendtmento sobre os públicos que recebem as nos-
sas mensagens. Já estudamos os lo vens em 7978, as donas-
de-casa em 80, em 82 a classe média diante da crise e, du-
rante 83 e início de 84, voltamos a investigar as tendências e
valores do público iovem.

Este momento de crise econômica e social foi particular-
mente ooonuno e produuvo para estudar os iovens. Eles esta-
vam, como nunca, dispostos a lalar sobre si mesmos e coope-
rar com uma pescuise. Entre todos os estudos especiais quejá
desenvolvemos, este foi o que mais nos satisfez quanto aos re-
sultados e Quanto à eficiência da metodologia que foi aplicada.
A análise de segmentação, baseada em variáveis sócio-
culturais e psicológicas, é algo ainda bastante complicado e é
dific" cooseçuu chegar a resultados compreensíveis e consis-
tentes como os que obtivemos.

Os resultados foram bons, não só porque trouxeram novi-
dades, curiosidades e relações intrigantes, mas, sobretudo,
porque oferecem uma compreensão muito humana e CUidado-
sa da rea!tdade destes jovens consumidores.

Como es tudo de segmentação, ele nos chama atenção pa-
ra a importância das diferenças e da diversidede humana Que
encontramos no interior deste público, Que, em S/~ lá é besterne
restrito demográfica e economicamente (Classes A, 8, C e 75-
24 anos).

Para nós, que em comunicação e marketing saímos tecü-
mente em busca de generalizaçtJes e estereótipos, este estudo
oferece uma boa oportunidade para refletir e repensar nossos
conceitos habituais.

Vera Aldri~i ~
Vice-presidente e diretora de planeiamento estratégico

McCanfl-Erickson Brasil
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Este estudo sobre jovens tem a finalidade habi-
tuai dos nossos estudos que é entender com amplitu-
de e profundidade um importante público alvo da
nossa comunicação. Visa conhecer jovens consumi-
dores na perspectiva psicossocial. Não só enquanto
consumidores, mas enquanto pessoas em fase fun-
damentai de escolha e formação de valores e atitu-
des de vida. Porque esses valores e atitudes de vida
têm certamente muito a ver com a receptividade ao
consumo e à comunicação. .

Nessa investigação sobre o jovem, está presente
uma preocupação especial: a segmentação. J á co-
nhecemos relativamente bem esse público em suas
características e tendências mais gerais. Resta-nos
conhecer melhor as características de vida, atitude e
comportamento, que fazem um jovem significativa-
mente diferente do outro. O objetivo, portanto, trans-
cende a caracterização geral da juventude neste mo-
mento da vida brasileira. Pretende-se chegar a uma
divisão significativa do público jovem em grupos dis-
tintos de comportamentos e atitudes. Incluídos os de
consumo.

O objeto de estudo é o jovem urbano de classe
média. O universo, operacionalmente delimitado pa-
ra a investigação, compreende moças e rapazes, de
15 a 24 anos, pertencentes às faixas sócio-
econômicas A, B e C e residentes nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro.

O trabalho de investigação, que foi realizado
entre janeiro e outubro de 1983, compreende uma
sondagem exploratória na fase inicial (10 discussões
em grupo e 70 entrevistas em profundidade) e, poste-
riormente, um levantamento mais amplo em uma
amostra de 660 indivíduos. O questionário deste últi-
mo e principal levantamento inclui cerca de 600 itens
de investigação relativos a uma grande variedade de
assuntos sobre a vida, as opiniões, preferências e inte-
resses do jovem estudado. Dentre esses 600 itens le-
vantados, 80 itens foram selecionados como variá-
veis de segmentação. Aqueles relativos aos valores
fundamentais que, por pressuposto, teriam maior pe-
soe importância na formação das personalidades in-
dividuais: a moralidade sexual, familiar, os objetivos
de vida, a visão da realidade social e política, os
ideais de felicidade e a maior ou menor satisfação
com as condições atuais de vida.

Os 80 itens, relativos a esses valores fundamen
tais, foram submetidos à análise fatorial e, por mek
desse tratamento estatístico, chegou-se a 13 fatore
São 13 variáveis essenciais que estruturam a segmer
tação e, para melhor compreender o significado dI
.cada uma, convém classificá-Ias em duas grandes d
mensões. As dimensões da Integração e da Modem
dade.

Integração X Contestação

Seis fatores são identificados como variáveis d
integração. Permitem classificar os jovens estudadc
segundo a maior ou menor propensão para aderir aI
sistema em que vivem. As variáveis da íntegraçãosã.
indicadores de adesão aos ideais, valores e prática
vigentes: os desejos de realização pessoal através d,
idealizações gerais de felicidade individual (fator rea
lização); a satisfação com as situações de vida pn
sente e condição de jovem (fator satisfação); a arnb
ção para atingir posições de destaque social e econé
mico (fator competitividade); a rejeição em partic
par de movimentos de mudança social (fator indivi
dualismo); o sentimento patriótico e nacionalista (f,
tor patriotismo); a credibilidade nas instituições pol
ticas (fator credibilidade).

Modernidade X Conservadorismo

Sete fatores se identificam como variáveis dt
modernidade. Permitem classificar os jovens estuda
dos segundo a maior ou menor propensão a aceita
mudanças nas condutas e nas regras que regem a f;
mília, o casamento, a moral e os papéis sexuae

Consideram-se fatores de modem idade: a ade
são às idéias de emancipação feminina (fator emar
cipação da mulher~ o anseio de liberação sexual dt
jovem (fator liberação sexual); a atitude favorável <

mudança nas instituições que regem a conduta St
xual como "aborto", "divórcio", "métodos contra
ceptivos" (fator modernização legal); o deseíoo
maior liberdade e autonomia na família (fator indt
pendência); a atitude crítica em relação à ínstituiçã.
familiadfator negação da família); a adesão a nova
formas de relacionamento conjugal (casamenb
aberto) e a manifestação de apoio ao comportamer.
to socialmente mais sujeito à desaprovação, e mes
mo.à punição, como homossexualismo e o consumi
de drogas (fator tranqressão~

,~ página 188
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Os resultados obtidos nas 13 variáveis essen-

ciais, indicadoras de integração ou contestação e
modernidade ou conservadorismo, foram submeti-
dos à análise de conglomerados e à análise discrirni-
nante. Esses tratamentos estatísticos resultaram na
segmentação do públ ico estudado em cinco grupos
diferenciados. Os nomes atribuídos a esses grupos
baseiam-se na maior ou menor dose de integração ou
modernidade que os seus índices registram. Assim, o
grupo dos Integrados é aquele que registra os maio-
res índices de integração. O grupo dos Contestadores
é aquele que registra, em contraposição, os menores
índices de integração. Os indivíduos do grupo que
obteve os menores índices de modernidade foram
chamados de Conservadores. Os Modernos, por sua
vez, pertencem ao segmento com altos índices em
algumas variáveis da modernidade. E identifica-se,
ainda, um quinto grupo ao qual, por não se posicio-
nar nos extremos dessas variáveis, atribuiu-se o nome
de Independentes.

Este gráfico indica os tamanhos de cada um des-
ses segmentos, projetados para o universo delimita-
do:

7

Este outro gráfico oferece um cruzamento das
duas dimensões, marcando as posições e distâncias
entre os segmentos. Indica a situação geral de cada
grupo nos fatores da integração e da modernidade.
Como se vê, o grupo integrado também é bastante
conservádor. O grupo moderno, bastante integrado.
O contestador é extremamente moderno. O conser-
vador é bastante integrado. E o independente
aproxime-se. por um lado, da contestação e, por ou-
tro. ela modernidade.

,'il,. "

. I '

As características que diferenciam e explicam
cada segmento podem ser melhor entendidas na
análise dos perfis. Essaanálise leva em consideração,
não apenas as variáveis usadas para segmentação,
mas os resultados de cada segmento nos 600 itens in-
vestigados pela pesquisa.

Assim, foi possível chegar a um entendimento,
consideravelmente desenvolvido em detalhes, dos
traços demográficos, sociais e psicológicos de cada
grupo.

.:..

,.,,!

D INTEGRADOS

D CONSERVADORES

O MODERNOS

D INDEPENDENTES
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Os 80 itens, relativos a esses valores fundamen
tais, foram submetidos à análise fatorial e, por mek
desse tratamento estatístico, chegou-se a 13 fatores
São 13 variáveis essenciais que estruturam a segmen
tação e, para melhor compreender o significado dI
cada uma, convém classificá-Ias em duas grandes d,
mensões. As dimensões da Integração e da Modemi
dade.

Este estudo sobre jovens tem a finalidade habi-
tuai dos nossos estudos que é entender com amplitu-
de e profundidade um importante público alvo da
nossa comunicação. Visa conhecer jovens consumi-
dores na perspectiva psicossocial. Não só enquanto
consumidores, mas enquanto pessoas em fase fun-
damentai de escolha e formação de valores e atitu-
des de vida. Porque esses valores e atitudes de vida
têm certamente muito a ver com a receptividade ao
consumo e à comunicação.

Nessa investigação sobre o jovem, está presente
uma preocupação especial: a segmentação. Já co-
nhecemos relativamente bem esse público em suas
características e tendências mais gerais. Resta-nos
conhecer melhor as características de vida, atitude e
comportamento, que fazem um jovem significativa-
mente diferente do outro. O objetivo, portanto, trans-
cende a caracterização geral da juventude neste mo-
mento da vida brasileira. Pretend~se chegar a uma
divisão significativa do público jovem em grupos dis-
tintos de comportamentos e atitudes. Incluídos os de
consumo.

O objeto de estudo é o jovem urbano de classe
média. O universo, operacionalmente delimitado pa-
ra a investigação, compreende moças e rapazes, de
15 a 24 anos, pertencentes às faixas sócio-
econômicas A, B e C e residentes nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro.

O trabalho de investigação, que foi realizado
entre janeiro e outubro de 1983, compreende uma
sondagem exploratória na fase inicial (10 discussões
em grupo e 70 entrevistas em profundidade) e, poste-
riormente, um levantamento mais amplo em uma
amostra de 660 indivíduos. O questionário deste últi-
mo e principal levantamento inclui cerca de 600 itens
de lnvestigaçãc relativos a uma grande variedade de
assuntos sobre a vida, as opiniões, preferências e inte-
ressesdo jovem estudado. Dentre esses600 itens I~
vantados, 80 itens foram selecionados como variá-
veis de segmentação. Aqueles relativos aos valores
fundamentais que, por pressuposto, teriam maior pe-
so e importância na formação das personalidades in-
dividuais: a moralidade sexual, familiar, os objetivos
de vida, a visão da realidade social e política, os
ideais de felicidade e a maior ou menor satistaçao
com as condições atuais de vida.

Imt@@%t!t'%\§ftftt_
Seis fatores são identificados como variáveis d

integração. Permitem classificar os jovens estudadc
segundo a maior ou menor propensão para aderir a
sistemaem que vivem. As variáveisda integração sã,
indicadores de adesão aos ideais, valores e prática
vigentes: os desejos de realização pessoal através d
ideal izações gerais de felicidade individual (fator rei
lização); a satisfação com as situações de vida pn
sente e condição de jovem (fator satisfação); a arnb
ção para atingir posições de destaque social e ecorx
mico (fator competitividade); a rejeição em partic
par de movimentos de mudança social (fator indi~
dualismo); o sentimento patriótico e nacionalista (fj
tor patriotismo); a credibilidade nas instituições por
ticas (fator credibilidade).

l{,tfflHjjJO@t!:lSti,Bij,!fit@H"tt_
Sete fatores se identificam como variáveis d

modernidade. Permitem classificar os jovens estud
dos segundo a maior ou menor propensão a aceit
mudanças nas condutas e nas regras que regem a f.
mília, o casamento, a moral e os papeis sexual

Consideram-se fatores de modernidade: a ad
são às idéias de emancipaçãc feminina (fator emal
cipação da mulher); o anseio de liberação sexual c
jovem (fator liberação sexual); a atitude favorável
mudança nas instituições que regem a conduta s
xual como "abortd', "divórcio", "métodos conte
ceptivos" (fator modernização lepn; o desejo-r
maior liberdade e autonomia na família (fator ind
pendência); a atitude crítica em relação à instituiç~
familiar (fator negação da família); a adesão a nov.
formas de relacionamento conjugal (casa~
aberto) e a rnaniíestação de apoio ao comportame
to socialmente mais sujeito à desaprovação, e me
rno.à punição, como homossexualismo e o consun
de drogas (fator transgre5sio~
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o universo delimitado para estudo é constituído por mdi-
viduos com idade entre 15 e 24 anos; pertencentes. por situação
própria ou de família. às faixas sócio-econômicas A. B e C; resi-
dentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Um universo
que corresponde a cerca de dois milhões e meio de Indivíduos.

o trabalho de investigação compreende várias etapas e
diferentes técnicas de observação e coleta de dados.

Na etapa inicial. foram realizados levantamentos explora-
tórios através de técnicas qualitativas: 70 erttnNistas em profun-
didade,8 discussõesem gRIPO com jo~ de diferentes faixas
etárias e 2 discussõesem grupo com pais de jovens na faixa de
idade delimitada para estudo.

A análise dos dados obtidos. na fase exploratória e qualita-
tiva. subsidiou a construção de um questionário para uma
exaustiva entrevista individuai. Totalmente estruturado em
questões fechadas. isto é. com alternativas predeterminadas

Cerca de 600 itens foram investigados. como: atividades e
interesses pessoais,a relação com os pais. ideal de felicidade e
realização humana. a percepção de juventude. a moralidade
sexual. a avaliação das condições de vida pessoal e expectati-
vas de futuro. os objetivos de vida. os conceitos a respeito do
papel do homem e da mulher, a consciência de problemas so-
ci~ls e polincos. a confiança no governo, os problemas relativO"
ao dinheiro. asatitudes de compra, a receptividade à prooagan
da, os Itens de consumo e posse Individual e as aspirações de
compra e possede bens. asatitudes e Interessesem relação aos
meios de comunicação. as atividades de lazer. o interesse e c
prática de esporte. as atitudes em relação à escolha e compre.
do vestuário

Os 600 itens contidos no questionário medem. em SUe

maioria sob a forma de escalas de 7 pontos. a intensidade dE
sentimentos, opiniões. preocupações em relação a toda este
variedade de assuntos,

Cada item contém uma afirmação. ou seja. uma frase qUI
o respondente da pesquisa deve identificar como mais ou me
nos coincidente com a sua opinião. preocupação ou sentimel"
to Assim, por exemplo. a afirmação"Meu desejo é ser útil à se
ciedade" pode ser respondida desde o ponto "1", expressando,
total ausência de identificação com a frase. até o ponto '7". e~
pressando a máxima identificação com a frase

MEU DESEJO é SER ÚTIL À SOCIEDADE

O questionário foi aplicado em uma amostra de 660 I'
vens.estratificada em quotas por faixa etária. classesocial. se>
e cidade. E os resultados. obtidos nesta amostra. foram pondo
rados segundo o tamanho real de cada estrato da populaç~
em estudo e são. portanto. representativos deste universo

AMOSTRA 660 ENTREVISTAS

20·24 .l:J
50

C L
·50 :J

MULHERES L
50 :J

\ 50

\.......-
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Considerando-se, então, a distribuição das variáveis no
universo, esta seria a segmentação demográfica do público es-
tudado

UNIVERSO 2.600.000

63

HOMENS MULHERES L
53

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

6S 35

~=====================~~--=====-==
Para melhor descrever este público e preciso notar ainda

três variáveis importantes para a sua definição: 85% moram
com os pais e apenas 15% vivem separados da família. 60% es-
tão estudando, enquanto 40% já pararam de estudar. E
46% estão trabalhando, ou seja, possuem alguma atividade re-
munerada: 27% em tempo integral, 8% em tempo parcial e
11% em trabalhos temporàrtos p ocasionais

o MORAMCOMos PAIS
O NÃO MORAMCOMOSPAIS

O ESTÃOESTUDANDO
O PARARAMDEESTUDAR

O TRABALHAM
O NÃO TRABALHAM

(!) TRABALHOTEMPOINTEGRAL
O TRABALHOTEMPOPARCIAL
O TRABALHOSTEMPORÁRIOS'

OCASIONAIS

9

Para auxiliar o estudo de segmentação, ou seja, para clas-
sificação do público pesquisado em grupos, foram aplicados
métodos especiais de análise estatística a análise fatoria~ a
análise de conglomerados e a análise disaiminante.

A análise fatorial permitiu reduzir Ogrande número de itens
contidos no questionário a um pequeno número de fatores. É um
tratamento que auxilia a organização, a simplificação e o enten-
dimento dos resultados. Através da análise fatorial foi possível
Identificar grupos de Itens que formam conjuntos significativos
para os indivíduos que responderam á pesquisa.

Cada um destes conjuntos constitui um "fator' que procu-
ramos nomear e interpretar de acordo com o significado que as
frases que o compõem têm para o jovem.

Assim, por exemplo, a este agrupamento de frases, reunidas
pela análise fatorial, chamamos "fator competitividade":
"Desejo enriquecer e acumular bens."
"Quero pronr ser o melhor em illUIN itividide."
"É importinte i gente conquístir o poder de minct., em pesao.iI'."

Dado que os itens foram todos medidos em escalas de se-
te pontos, a incidência de cada fator, no total da amostra pes-
quisada ou em cada um dos seus segmentos, será indicada por
um número entre 1 e 7, que representa a média ponderada das
respostas: 1 indica a total ausência do fator e 7 indica a mcidên-
cia máxima do fator.

AUS~NCIA
TOTAL00

FATOR

INCID~NCIA
MÁXIMA00
FATOR
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A análise de conglomerados, complementada com análi-
ses discriminantes, foi o tratamento estatístico utilizado para
definir a segmentação propriamente dita. O resultado deste tra-
tamento é a classificação da amostra em grupos de mdividuos
Que tendem a dar respostas semelhantes a um conjunto variado
de Questões São grupos homogêneos Internamente e difererr
tes entre si. Estas análises permitem conhecer, para um coniur-
to de respostas, em Quantos grupos diferenciados a amostra DO'

de ser dividida, Qual o tamanho de cada um destes grupos E'

Quais os fatores Que os caracterizam e diferencrarn.

A segmentação foi baseada em cerca de oitenta Itens l

Questionário Que medem. em graus de intensidade, a existêrn
de preocupações, sentimentos e opiniões em relação a conc
tos fundamentais de vida. Alguns valores e disposições Que, p
pressuposto, estão na base da formação de cada individuo e c
terminam em boa medida a sua forma de pensar e se cornp
tar

Passamos então á descrição e explicação de um prime,
grupo de fatores desta área Que podemos Identificar como:
tores da Integração"

• 4 4 ••4 • • •
4 •

•• •• • • • • •Â
Â • • •• • • .Â.

• • • •• •• • ' ...••• • ••• • Â• •• •• • ••• • • ••

• •••••••••••••••

•.• ~ .. :. ",o

Um estudo sobre Jovens coloca necessariamente a Ques-
tão da continuidade e da ruptura. As opções de vida e os com-
promissos assumidos neste período, mais do que em qualquer
outra fase da vida, determinam muito a direção dos destinos irr
dividuais. E podem, pois, oferecer uma medida dos caminhos
dos jovens desta geração. Como tendem a se comportar em re-
lação ao sistema em Que vrvem? Estão propensos a aceitar as
pressões e expectativas da SOCiedade, da família, da pátria? Se-
rão continuadores ou renovadores da situação vigente? Deferr
sores ou contestadores da ordem estabelecidal

Os fatores da integração assim estão identificados, porque,
teoricamente, são indicadores da receptividade do jovem às orá-
ticas e às idéias do sistema em que vive, sua propensão para se
adaptar e cumprir as expectativas que sobre ele recaem.

:~j

~• .;J('"T ••••••••••.••••• - •• ~- ••.••• --_ ••••••••••• - •••••• _ •• - •••••••••••• - .•••.•• - ••••• --- -_ •••

Os itens reunidos sob o f ator que identificamos como "f,
tor realização" expressam desejos de atingir estados ideais c
idealizados de vida. São variados os conteúdos da realizaçã,
mas a característica comum que os aproxima é a natureza inç
vidual dos desejos. O fator realização revela a aspiração c
uma Integração feliz do indivíduo no seu meio.

Os principais itens que compõem o "fator realiz açê.
dizem respeito especificamente a:

h.rmonit f,militr
bsl'J!:1l1ar físjco
!!!!!12!~--:---
vidt Mydívd
$&ICeMO p'!:ofillional
r.!!!l!!.çlot/!!O!O!!
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A incidência do "fator realização" foi uma das mais altas
entre todos os fatores desta pesquisa, Em escala de 1 a 7 pontos,
a média ponderada das respostas no total da amostra é de 6.4.
Um fator bastante generalizado que, já de início, revela, em
nosso púbhco jovem, uma saudável vocação para a felicidade

FATORES DA INTEGRAÇÃO

i REALIZAÇÃO c:::2 . :=;i3 I
L._._. i00i::.. ~-_ -.. -.. _-o -. - ._J
Satisfação '..

-'--' I
O "f ator satisfação" indica uma forma positiva do Jowm i

encarar o seu momento presente e a fase de vida peJiI qual está
passando. Reúne itens Que revelam prazer, entusiasmo e oti-
mismo em "ser jovem" e o desejo de aproveitar e prolongar este
positivo estado de juventude.

A presença do "fator satisfação". no total da amostra, p
bastante generalizada (média 56), o Que vem a ser mars um mdi-
cador da adaptação do jovem ,i sua rpalld,lrlf'

FATORES DA INTEGRAÇÃO

REALIZAÇÃO

SATISFAÇÃO

- o ---!

Um sinal indiscutível da Integração e do compromisso do
jovem com o sistema em que vive é a sua ambição, O "fator
competitividade" oferece uma medida de quanto o jovem se
revela disposto a perseguir os prêmios mais cobiçados do nosso
sistema: o poder econômico, a posição social, o poder de man-
do sobre as pessoas e o destaque pessoal. E o quanto acredita
em que a sociedade em que vive realmente lhe oferece a possi-
bi Iidade de ascender socialmente através do seu esforço indiv~
dual.

11

A média do "fator competitividade" é 4.7. Um fenômeno
não generalizado, mas consideravelmente importante para o
nowo público

FATORES DA INTEGRAÇÃO

REALIZAÇÃO

SATISFAÇÃO

COMPETITIVIDADE[ "' __ -JI,-: ....:...::...;:.~_::.:_/._::.~..:....7.....1:I
__ ... . ---1

A integração do jovem demanda também um alto grau de
individualismo, ou seja, de preocupação com objetivos e metas
de sucesso e realização individual. em detrimento do interesse
por Ideais f> obrenvos de natureza grupal ou coletiva, O "fator
mdiv.duah-rno. [l(·'till*'qllisd. rnclut Itens que indicam reJel-

: Ç,'lO iI Id~I,\ dt· pilrtlllPilÇdO e envolvimento em lutas e movi-

~

Imentos por rrunonas dsstavorecidas ou por ideais mais am-
os de Justiça SOCial ou politica. E o apego estrito aos proble-

mas e necessidades individuais

É relativamente baixa a incidência do "fator individualis-
mo (média 40l. o que indica. provavelmente, a existência de
grupos com propenváo d se identificar ou participar de movi-
mentes COIt>tIV05de contestação social e pclitica. Ou. pelo me-
no- ,\ srmpauz ar com eles

FATORES DA INTEGRAÇÃO

REALIZAÇÃO

SATISFAÇÃO

I COMPETITIVIDADE 1I..__ -J. 4_.7.....11

I INDIVIDUALISMO L"'[ ---T'['" ---~'"!'· ••.-.o~::1L- ~
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12

o sentimento patriótico pode ser mais um sinal da integra-
ção. Os jargões mais comuns de ideologia nacionalista, que fa-
lam em "necessidade de cooperar com o progresso", "trabalhar
pelo desenvolvimento" e até de "sacrificar-se, se preciso", fo-
ram agrupados sob o "f ator patriotismo".

A média do "fator patriotismo" na amostra é 4.9, o que indica
existir, entre os nossos jovens, uma razoável atração pelo chél-
mamento patriótico. Deve-se lembrar, a este respeito, que esta
geração de jovens esteve muito exposta, durante a infância ou
adolescência, a toda veiculação da ideologia de apelo naciona-
/iq(l ro~-M

FATORES DA INTEGRAÇÃO

REALIZAÇÃO

:::!1-- ._=6~.41~ ::::::::===----c:::J 5.6-1
SATISFAÇÃO

COMPETITIVIDADE[ ••. 1-- 4_.7...J1

INDIVIDUALISMO _[__ -1.I 4_.o..J1

c:::=_~1 ~_4~.91PATRIOTISMO

país.

A adesão ao sistema estabalecido completa-se. por fim,
com a confiança no regime político. O fator que denominamos
credibilidade reúne frases que expressam otimismo quanto ao
futuro do Brasil;'a crença na natureza verdadeiramente demo-
crática do regime político atual e a confiança na capacidade
dos governos estadual e iederal em resolver os problemas do

A media do 'fator credibilidade", nos resultados da pe-
qursa. é a mais baixa entre os chamados fatores da integraçãe
19. A insatisfação com o Governo e a falta de credibilidade n.
regime político atual são, sem dúvida, as manifestações ma
PVlopntfH, Of' contestação deste público

FATORES DA INTEGRAÇÃO

REALIZAÇÃO

SATISFAÇÃO

COMPETITIVIDADE[ ••.• --I1-- ·_·4.;.:,?-J:1

INDIVIDUALISMO •••r__ -1.I A_.o.:..J1

co::: f .'> <::'.' ~.91PATRIOTISMO

CREDIBILIDADE

L _
-Avaliados em conjunto os resultados relativos á drrm-

o Que envolve a maiorou menor propensão do jovem a ade-
sistema em Que vive. pode-se dizer que a tendência á integr
I prl'\ ,11,·[f' r-rn rf'lilçi\o il contpstilçi\o

. '.

~/ --~\~.,' ~
[PATRIOTISMO .1'( ":"'.(.~> J.
r-(-C-O-M-PET-IT-IV-ID-A-OE-,......-~·-It t\<~:«',~,~;:»
I 11 .....' '-, '. ~I INDIVIDUALISMO .' .'. ' ..: "•. '.:_.". ,j
L;=====~
(~_C_RE_D_IB_IL_ID_A_D_E__ ~I ....1 ~,_,~ ·-·'_-~3

',!&?úij,6i''l,i,&ú/;,@?'"
Uma outra dimensão importante. no que diz respeito a

valores de vida deste público jovem. é a da modernidade. E e'
dimensão identifica um segundo grupo de fatores.

Os fatores da modem idade indicam atitudes receptiva
novas idéias. instituições e comportamentos que venham sut
titutr tormas tradicionais de pensar. agir e se relacionar com p
soas. Indicam a disposição para aceitar a mudança nas com
tas e nas regras que regem a família. o casamento. o Código n
ral. as relações e os papéis sexuais.

página 195



As idéias de emancipação e independência feminina com-
põem um dos fatores de modernidade do público jovem. São
basicamente itens de atitude favorável á realização da mulher
em atividades e trabalhos que não estejam ligados ao papel tra-
dicional de mãe e dona-de-casa

E, por conseqüência, favorável tarnbern à maior participa-
ção e envolvimento do homem nas atividades domésticas, co-
mo cuidar da casa e dos filhos

A média do "fator emancipação da mulher" no total da
amostra é de 5.2. São atitudes já bastante generalizadas, mas
que ,lino,l e-ncontram urna Pf'Clllpn,l rru;i<;ti>nrii1

FATORES DA MODERNIDADE

/l EMANCIPAÇÃO DA MULHER I 5.2~~--------------------~
Liberação sexual

••••••••- ..•...•-

Outro Sinal de atitude moderna é a adesão às idéias e às
condutas sexuais livres das tradicionais restrições de natureza
moral ou legal. A maior experiência sexual dos jovens, tanto de
homens quanto de mulheres. As relações sexuaisentre namora-
dos A possibilidade de viver juntos sem o compromisso do ca-
samento E, sobretudo, a demonstração social de uma atitude
aberta, natural e explícita a esse respeito, Sem preconceitos e
moralismos.

É alta a incidência deste fator nos resultados gerais da
amostra. A média 5.1 indica uma considerável permeabilidade
às idéias de liberação sexual e, ainda, uma certa margem de re-
~1,tPn(i.l.

FATORES DA MODERNIDADE

c2 EMANCIPAÇÃO DA MULHEtI

Q lIBERAçJ.O SEXUAL'

... 1 5.2

~ . I 5.1
:;::::::=

13

Ainda no que se refere à moral sexual, os itens favoráveis
às Instituições e disposições legais que facilitam a conduta mais
liberada como o divórcio, a legalização do aborto e a liberdade
f' disseminação 00 uso de métodos anticoncepcionais estão
dgrupados seb o fator "modernização legal"

E ste fator obteve. no total da amostra, uma média ligeira-
mente mais baixa do que os dois fatores anteriores (4.6). Prova-
velmente em função do item" aborto", que envolve outros va-
lores além da moral sexual e por issoprovoca maiores resistên-
cia~

FATORES DA MODERNIDADE

/I EMANCIPAÇÃO DA MULHER I 5.2~ .:;;;>
/l liBERAÇÃO SEXUAL ' .' I 5.1Iw~~ :;::::::=

L.Co:::::!I=M=O=O=E=R=NI=ZA=ÇA::-=O=l=EG=Al======-,.-14.6

i
L

Independãncia

• A
~ (:' -Ó». r",. •...,..· .(,(1' •.•.•..n- )'glo G:Jmmc/Srg1a

O deseio de Indf'pendência dentro da família é mais um
InOI(.idor de atitude moderna O "fator independência" identi-
fica o jovem que reivindica liberdade dentro de casa. menor
controle dos pais sobre sua conduta e menor interferência so-
bre os seus problemas particulares. sobretudo os de natureza
intima. O jovem que anseia autonomia para poder exercer
comportamentos provavelmente diferentes daqueles que são
valorizados pela família.

A média do "fator independência" no público estudado é
oe 4 h Um fator importante, porém não generalizado.

FATORES DA MODERNIDADE

. '/",:..I 5.2

:.;.;:;>"
.:' I 5.1

:::::;;:::=="
I

J
r:::;J MODERNIZAÇÃO LEGAI.

•. 6

i

i
J

[ I INOEPENC~NClA
•. 6
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Negação da família

o fator ao qLjal atribuímos o significado de "negação da
família" compreende itens que expressam atitudes mais criticas
em relação à instituição familiar do que o "fator independên-
cia" São afirmações desfavoráveis ao casamento como Insti-
tuição, afirmações que negam a possibilidade de um bom rela-
cionamento entre pais e filhos e criticam a forma de educação '
recebida em casa.

Em virtude, provavelmente, do significado mais critico e
contundente deste fator, a sua incidência na amostra é relativa-
mente baixa. 3.3. Ainda assim. é preciso notar que esta média
implica em uma presença de'atitude definidarnente critica em
relação à familia

FATORES DA MODERNIDADE

/l EMANCIPAÇÃO DA MULHER I 5.2

~ :;;;--
::=' LIBERAÇÃO SEXUAL I 5.1I...:::~::::::========::::-=====-~
C I MODERNIZAÇÃO lEGAL 4.6

[ I INOEPENO~NCIA 4.6

C I NEGAÇÃO DA.FAMílIA 3.3

o "casamento aberto" seria uma das formas alternativas,
na linha da modernidade e liberação sexual, para a instituição
tradicional do casamento A adesão á idéia de casamento que
admite a possibilidade de relações extraconjugais. tanto para o
homem quanto para a mulher. está representada por este fator.

QEMANCIPAÇÃO DA ~u~~~::.-:-:~:i:.:;-;;J
(' LIBERAÇÃO SO:UAl. .::;:::>1 5.1

[] MODERNIZAÇÃO LEG~~~:~;::i:::: '·::/;:·,-<d. 4.6

A adesão a este conceito, pelo que indica sua incid
média na amostra (2.4), é baixa, mas, ainda assim, conside
É evidente que este conceito já excede o grau médio de rr:
nidade do nosso público jovem. que valoriza e idealiza
mente a fidel idade no amor. É maior o número de Jovensc

,(I (,hclnll'nt() do que o numero de Jovenscontra a ndel«

FATORES DA MODERNIDADE

l::J ----.
~ CASAMENTO ABêRTõl 2.4

Transgressão

o "f ator transgressão" reúne os itens que são asmanif
coes mai, radicais de anticonservadorismo São manifesta,
mais ousadas de desafio ás convenções. porque atuam na
que ainda é mais ostensivamente SUjeitaà desaprovação 50

Os itens da transgressão expressam atitudes favoráveis ac
mossexualismo. a outras práticas sexuais nêo-convencion
ao consumo de drogas.

A média do "fator transgressão" no total da amostra é
dentemente. a mais baixa entre os chamados fatores da me
nidade. mas não tão baixa a ponto de fazê-lo um fator desp
vel para o nosso estudo: 2.1.

FATORES DA MODERNIDADE

/l ~ANCIPAÇÃO DA MULHER. I
~ ~::=' LIBERAÇÃO SEXUAL I 5.1~~~=========::::;::::::==-:::::::=-'
CI MODERNIZAÇÃO LEGAL 4.6

[ I INOEPENO~NCIA 4.6

C I NEGAÇÃO DA FAMíLIA 3.3

f'.. ••••••••..•
'-.J CASAMENTO ABERTO I 2.A

f'... '>..
"J TRANSGRESSÃO I 2.1 MÉDIASPONDERADAS

-v-,
'.(,

.~ ,.i .•

1'~VU'~"W"'~'~M_~~__~~, ~,~=~~~_~exo nO 5
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Avaliados em conjunto, os fatores da modernidade ofer~
cem uma medida da disposição geral do nosso público jovem
para aderir e assimilar comportamentos modernos e inovadores

Para avaliar melhor esta medida. é preciso considerar que
a modernidade prevalece sobre o conservadorismo. seconside-
rarmos 05 quatro fatores mais moderados emancipação f~ml-
nina. liheraç ão sexual. rnoderni/açáo IE'g(ll (' Inrif.pendêncl,l

,......-:::::::~~?/,..,....Jrr\~'''-'~;:::::;:::;;~
I MODERNIDADE l/ \ \lCONSERVADORISMO!

q 17
./ lG

............

I EMANCIPAÇÃO DA MULHER I
/' j~

<,
ILIBERAÇÃO SEXUAL I
L

l ~

-,
I~ODERNIZAÇÃO LEGAL I
L

1 ~
~

~NDEPENDÊNCIA I
Se considerarmos, contudo, os 3 fatores de modernidade

mais radical: negação da familia, casamento aberto e transgres-
são, verificamos que eles ainda permanecem restritos a mi-
norias.

15

7

~1'M;::O=D=E=RN=IZ=A=Ç=Ã=O=l=EG=A=l===!l::.ij =====~l

~NDEPENDÊNCIA ) ~ l
( NE1tMts' DA ~II----------~\I
~ASAMfNT? f------------4t ABERIO JI '
~(f--- --~

Segmentação

Vejamos, a seguir, os resultados da segmentação dos
iovens. segundo os fatores de Integração e Modernidade que
foram até agora descritos na sua incidência geral sobre este pú-
blico.

Como se agrupam os "iguais"

A análise de conglomerados identificou a existência de
cinco grupos de indivíduos. Grupos que apresentam respostas
diferentes entre si e semelhantes entre os indivíduos de cada
grupo.

U pnrne.ro grupo é o ma» numeroso. Corresponde a JU%
do puhhr o p~tLldado

GIWC) I

Caracteriza-se pelas médias mais altas obtidas em todos os
fatores de integração: satisfação, competitivi dade, individua-
1ismo.patriotismo e credibilidade.

GRUPO I INTEGRAÇÃO

SATlSFAÇAO COMPETlTIVIDADE INDIVIDUALISMO

~
~~~ ~;2 ,l:.! 6
~ 1\ 4.0~ P

1

/,!;.: P 3.8
1 \ ~ ## r-, .

I 11 111 IV V

CREDIBILIDADE
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Como se agrupam os "iguais"

"1I::·f!ii.J#/.:: j/i.
, ~ >'r'"

E.no conjunto dos f atores dd modernidade, apresenta rt'~·
postas com tendência vrsrvelrnente conservadora. sobretudo
nos fatores emancipação feminina e modernização legal. Por
sua forte característica de integração. chamamos de Integrados
os individuos deste grupo

GRUPO V MODERNIDADE
EMANCIPAÇÃO DA MULHER LIBERAÇÃO SEXUAL MODERNIZAÇÃO LEGAL

6,6

,I

INDEPENDêNCIA MEDIAS pONDeRADAS

Illil,
'"

:~.,i
~l.r,__._ ._ -__.--..-,- ---.- -.-------------"',__o ,-

-----"._,======

GRUPO 11 INTEGRAÇÃO

SATISFAÇÃO
6 J

COMPETlTlVIDADe INDIVIDUALISM(

-'-,
",~ ~ U ~ ~
~ 4,6

\,:J~. ~ r ~\ -, ,u ~ f--

V
I 11 111 ~ s: ~~r!!!n~ I 11 111 IVU

,§,"-I •..••.... .=-

PATRIOTISMO CReDIBILID~De

f apresenta as médias mais altasnosfatoresdamodernidadt
bretudo nos da modernidade mais radical como "negaçàc
familia e "transgressão", Pela sua maior manifestação df
beldia. chamamos de Contestadores os individues deste grLJ

GRUPO 11 MODERNIDADE
EMANCIPAÇÃO DA MULHER LIBERAÇÃO seXUAL MODERNIZAçAO LEG

6,6
61.- 57 6,0 z: ~;:.;:. 5,5 - ' 5,5 5,5- '\ ~ ~ .r ~/r-

~
\ ;.1 lU

I 11 111 IV v I.!!, .!!!. ~ ,.:f.. I 11 111 IV

K~ ~

~~
2.6 ~.1 1.3 3,5 1.6

I 11 111 IV V
2,6 5,2 3,0 3.5 3.7

NEGAÇÃO DA FAMILIA CASAMENTO ABERTO
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Como se agrupam os "iguais"
r--:.---- --------. ·---·------·----lI o terceiro grupo rt'prt-'~enté12:1% elo uruvervo 10\e-rnp,tu-
. dado ,

I
GRUPO 111

I

l . ._..._
- -~d art'd dclln;t~grd<.-,io.~~;;,gr~Pllt";'~ .1;IIll.1dd Illl'dl:' •• 1

rplclç,io ao fator patriotismo e ab.uxo dela ern rndividualisrno P

COn1PPlltlvld,ldp ,

SATlSFAÇAO

63

GRUPO 111 INTEGRAÇÃO
COMPETlTlVIDADe INDIVIDUALISMO

..•.~~~
i1 ~ l.!

.~~ 1\ ~o~ ~ 4 2

\ V/ 3óJót-"~•..•......

I 11 111 IV V ±
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,l!!.
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I 11 111 IV V
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PATRIOTISMO CREDIBILIDADE

17

I l)íferéncld-'''' fundamentalmente pelas respostas mais

I
conservadoras da amostra, sobretudo no que diz respeito aos
fatore, relativos à moral sexual e familiar. Chamamos de Con-
servadores o, jovpn, r>f'rtf'ncentes a este grupo

GRUPO 111 MOOERNIOADE

cIBERA(ÀO SEXUAL MODERNIZAÇÃO LEGAL INDEPENDÊNCIA
6.1 6.0
r-~ r- 5.2 5.5 5.5

4.9 I '\ ~ ,.....,..... 4.7 4.94.9 43 4.9

r- 1\ ,.....4.4 r-v"""""" ~ "/r-
~9 I \~ r ~

I " 111 IV V I " 111 IV V
~~I-~?

I 11 111 IV V

2.6 5.2 3.0 3.5 3.7 2.6 4.' 1.3 3.5 1.6
NEGAÇÃO DA FAMíLIA CASAMENTO ABERTO

r----()('l:-r~~ g;l,~')~~;~~~~~manho semelhante ao grupo de
1('\('''' t rlll'l'r\,lclr1r(" 22% elo universo

I

I
OItUI'OIV

r-----Dlierencla-se pelas medias elevadas nos fatores da moder-

I
mdade. sobretudo no da rnodernlzação legal e liberação se-
\U,1I

GRUPO IV MODERNIDADE
MODERNIZAÇÃO LEGAL LIBERAÇÃO SEXUAL

6.1 6.0

,
L _
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E, na Cluestãoda integração, este e o segundo grupo nlrllS
JntPgr,~dodrl amo';tr,1 Cham,lmos de Modernos os Jndiyiduo<;

d(',tP I,!rlll'''

GRUPO 1\1 INTEGRAÇÃO

COMPE 1111'1 IDADE INDIVIDUALISMO

CREDIBILIDADE

--_.__ .._---_._----_._----------------
() qUinto gruoo. quI' <:orrp.;pon(\v ,10'; ft',r.:mtl:" 2UO'i, do

publico estudado, cMactC'rtla',p por nào SltuiV sua- rl:'suChtilS
em pontos extremos, aprüxlmrll1dO-rls dos ponto> (lwdlü' /ld
l11aloriados ratores ,ln,llisildos

GRUPO V

,
-~------_ ...--' ..

'i"iI. -- ---- - - --- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - _.- -----------. ----------- .. -- -------- .-

Na questão da mtegraçêo. SUdSrespostas tendem,
dpru~lmar da, respostas dos contestadores, embora ~eldmt
rnr-no- ('ni1tPo;t,lC!nrf"quf' f',tp grllPO

GRUPO V INTEGRAÇÃO

SATISFAÇÃO

63

COMPETlTIVIDADE INDIVIDUALISM(

CREDIBILIDADE

l.:::-::-:-::===========

E, na questão da modernidade, suasrespostasestão
',!d ,,,,,di,, e- ,,: ,Iproxlmam ora de um ora de outro do- .
,':rllf'rtOfIlH'fltt' ,Ipuntildo,> Chdmamos ôte, .over» \If' 'ri<

,lentes,

GRUPO V MOOERNIOAOE
LIBERAÇÃO SEXUAL MOOERNIZAÇ;'C

3,]

:,,1.

IL-----------------------------
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Como se agrupam os "iguais"

;
I i
I I '

\ ~;
I

O INTEGRADOS

Como se percebe. temos dois grandes grupos. que somam
53% da amostra. situados no quadrante esquerdo inferior que O CONSERVADORES

define o espaço "Conservador" e "Integrado". D MODERNOSL-~~~~~----------------------~

Segundo os resultados da análise de segmentação. nosso
público se divide. portanto. em cinco conglomerados integra-

: dos. contesta dores. conservadores. modernos e independentes.

SEGMENTAÇÃO

CJ INTEGRADOS

O CONTESTADORES

O CONSERVADORES

D MODERNOS

CJ INDEPENDENTES

As postçóes e as distànoas relatlvc\~ {,!ltre ('ste, onco gru- '
pos podem ser especialmente visualizadas, projetando-se as
suas posições em um gráfico de dois eixos que representam as
duas dimensões: no eixo vertical. a linha que vai da integração
máxima à contestação máxima e. no eixo horizontal. a linha
que vai do extremo conservadorismo até a extrema moderni-
dade

19

o INTEGRADOS

_J
L'111 grupo '1\11' n'p"'" '111.1 .!.!'h, d" puhl" " ,llu."I" 1'0"" 1

I I,H,' tlllf,cl,·rr\( ",1,1111111'111 II_lt"gr,lfh, II :.;rlqH I 111I1{1,'rrHIroNm~~o I
I

I. g_CO_~SE~VADORES

o INTEGRADOS

O CONSERVADORES
I
L C] MODERNOS

[

Um pequeno grupo. posicionado no espaço oposto ao
Int"graao e hf'm proxuno CIO extremo moderno o grupo (onlt·,·
tador CONTESTAÇÃO

.~

c:::J CONTEST~RES.
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CJ CJ INDEPENDENTES
I v

CONSERVADORES er

D MODERNOS
P
e

Os integrados
....

Os integrados são homens em sua maioria. Estão tenden-
cialmente na faixa mais jovem (15 a 19 anos) e concentram-se vi- n

sivelmente na faixa C de classificação sócio-econômica- Apesar
de mais jovens. quase metade dos integrados já parou de estu- g

dar e eles se situam nos mais baixos níveis de instrução de toda ç

a amostra. Localizam-se entre os integrados a maior parte dos 5

I(Wt'm qUf' [l0,SIIt'm "ll1prpL:() t-rn t('rnflo int('l;r~1
m
{'

~
-Y ,

d

HOMENS
I

s2 55j

\

15/1'1 ANOS
-s~-::::--'

I E3 77]

\
CLASSEC 50F \

I
I

;

PARARAMOEESTUOARt:::1 441
\\

371 \.

~
?:::m I

CURSANDOI? GRAU
221

TRABALHOTEMPO

~ ":>
C

INTEGRAL
I

s

D INTEGRAOOS D AMOSTRA

PORCENTAGENS
C
C

1.,
.)I,'f " rY'Y'
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E um grupo Que se eqUIlibra próximo ao ponto interrnedrá-
no f'ntre os dois !'ixos e rf'léltlv,lmentf> f><luldist,lntr d!' t(leio, os
('lllr'" (, ~rtlj)(lllll!f'I"'r1df'lllf'

CJ INTEGRADOS c:J CONTESTADORES

Cada um dos cinco grupos identificados poderá s<
Ihor rornpreendido se conhecermos suas respostas em te
:m'il'. inyp,tlgildas pela pesquisa, A análise do perfil indr
cle I (Icld grupo.que faremos a seguir,éo resultado de um e

o eXc1rnee soleçâo das respostas dos grupos nos 660 It,
itrevista. Através deste exame 'foi possivel Identificar
ostas que realmente diferenciam os grupos e. assim. retro
m suas características demográficas. sociais e psicológ

Nascido em família de origem econômica e cultur
os favorecida. o jovem integrado tem uma determinai

pecial para subir na vida e abandonar a sua condição
em. Acredita realmente na poSSibilidade de atingir um
ão social melhor e seu empenho consiste em tentar se n
empre merecedor do sucesso Que pretende,

Mostrar-se merecedor significa mostrar bom corr
ento. isto é. as atitudes que irnagma que dele se esperar

omportamento é um esforço permanente para agradar
oas que podem virtualmente lhe oferecer alguma Opor!
e (os adultos. professores. chefes no trabalho. pessoas f

hor posição social).

l

É competitivo, determinado e individual ista. Ansic
hegar na frente. assegurár °seu lugar. descolar sua vai
mpulsivo. dá respostas rápidas e exageradas. tentando

mostrar prontamente muita concordância com o que
er certo e muita discordância do que imagina ser em

Para entender as suas respostas nesta pesquisa. é
onsiderar esta sua motivação especial para agradar E
onduta esperada.
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