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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma análise de cinco filmes publicitários veiculados em meios de 

comunicação de massa que causaram constrangimento aos seus consumidores e concorrentes 

e que, por isso, foram retirados do ar por determinação do CONAR. Trata-se neste estudo, de 

pensar o CONAR como um órgão que atua de acordo com os princípios da moral e da ética, 

proporcionando maior sentimento de cidadania aos indivíduos. Desta maneira, o cidadão 

insere-se no processo de accountability midiático, na medida em que suas demandas são 

atendidas pelo Conselho Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR – funciona 

como agente responsável pelo veto de filmes publicitários que vão de encontro aos preceitos 

da moral e da ética na sociedade, tornando-se, assim, um importante mediador do processo 

denominado accountability midiático. O ato de recorrer ao CONAR para reivindicações faz 

surgir um processo de accountability midiático, e como ponto de partida, explica-se o 

accountability como a obrigatoriedade de dirigentes públicos prestarem contas de suas ações a 

um órgão de controle, ao parlamento ou à própria sociedade.   

 Atualmente, a maior parte das mensagens publicitárias é sugestiva e tem por base os 

estudos de mercado e de motivações. O processo de publicidade está fundamentado em 

elementos éticos, jurídicos e sociais, e para que estes critérios sejam respeitados, existe a 

necessidade de ela ser feita, sistematicamente, de forma não ofensiva. Contudo, evidenciando 

a difusão em massa de informações e mensagens veiculadas através da publicidade e 

propaganda, também se deve examinar o alcance dos seus efeitos, que nem sempre são 

benéficos ou declarados. Além disso, discute-se que determinadas campanhas há muito tempo 

estão voltadas mais à lógica de mercado do que à ética da comunicação, com intuito de atingir 

e despertar o interesse de pessoas das mais diferentes idades, classes sociais, profissões, etc.    

  Todavia, há que se frisar que no Brasil existe um controle dualista da atividade 

publicitária, que é composto por uma forma de autorregulamentação e outra de 

heterorregulamentação. Affornalli (2006, p. 247) menciona que ―a autorregulamentação se dá 

através da própria classe publicitária, que conta como Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, que surgiu após a tentativa de se criar uma lei que visava 

instituir uma forma de censura prévia a toda e qualquer peça publicitária.‖ Este projeto de lei 

despertou certo temor na classe publicitária uma vez que ela foi elaborada em tempos em que 

a ditadura dizia-se finalizada e que já se ensaiava o retorno da tão requerida liberdade de 

expressão. A partir disso, os profissionais de propaganda moveram-se a fim de consolidar um 

instrumento regulamentador da atuação profissional que fosse, ao mesmo tempo, eficiente e 

convincente no sentido de normatizar e distanciar a censura dentro do campo publicitário. 

Esforços do segmento publicitário foram exitosos, resultando na suspensão do projeto 

de lei tão temido. Para a aplicação e fiscalização do cumprimento das normas contidas 

no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária surgiu o Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária, conhecido como CONAR, o qual é 

uma ONG mantida com contribuições vindas da própria classe representada. 

Paralelamente ao auto-controle, temos uma forma de heterorregulamentação e hetero-

controle, que se refere ao controle exercido por agente diverso (como o próprio 

prefixo ―hetero‖ já indica), aqui representado pelo Estado, através do Poder 
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Legislativo e do Poder Judiciário. A heterorregulamentação é representada pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8078/1990), que traz algumas disposições 

acerca da oferta e da publicidade, ao passo que o hetero-controle é exercido pelo 

Poder Judiciário, que tem o condão de julgar a publicidade, aplicando as regras do 

Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal (AFFORNALLI, 2006, p. 

247). 

 

 Isso significa que essas maneiras de autorregulamentação não se excluem, entretanto, 

―é de salientar que o Código do CONAR não exaure a proteção do consumidor brasileiro, 

nem as suas decisões podem impedir a apreciação pelo Poder Judiciário da licitude ou 

ilicitude de determinada campanha ou peça publicitária‖ (EFING, 2004, p. 189). 

 Através deste trabalho julga-se pertinente analisar as principais razões que acarretaram 

o veto de comerciais pelo CONAR, constituindo como corpus desta pesquisa cinco filmes 

publicitários veiculados em mídias de comunicação de massa e, que por ferirem as 

determinações do CONAR, foram banidos pelo Conselho. Estes vídeos publicitários foram 

selecionados tendo como filtro o veto do CONAR em razão de provocarem constrangimento a 

determinados segmentos de telespectadores. O corpus deste estudo é composto por dois 

comerciais da marca Nissan, um comercial da marca Devassa, um comercial da marca 

Havainas e um comercial da marca Doritos. Analisar-se-á isoladamente cada filme 

publicitário e, com isso, objetiva-se extrair os elementos que causaram impacto perante a 

sociedade e que, consequentemente, ocasionaram o fim da veiculação das peças. 

 Sendo assim, julga-se o principal problema de pesquisa deste trabalho analisar o que 

levou o CONAR a vetar vídeos publicitários, sendo o objetivo geral verificar a sua ação como 

agente de accountability midiático. Quanto aos objetivos específicos, almeja-se verificar 

como atua o CONAR, identificar como o este órgão age no sentido de media accountability 

system e verificar seus procedimentos ao vetar cinco filmes publicitários veiculados em meios 

de comunicação de massa. 

 Primeiramente, é importante esclarecer que há uma diferença entre os conceitos de 

publicidade e de propaganda, porém, neste estudo, ambos serão empregados sem distinção de 

significados, embora a publicidade possua caráter comercial e a propaganda caráter 

ideológico. 

  Teóricos e estudiosos afirmam que o consumidor precisa ser protegido de alguns 

serviços ou produtos anunciados através da publicidade, no entanto assuntos que tratam da 

regulamentação da publicidade ainda geram bastante polêmica. Enquanto algumas ações são 

taxadas de censura, há certas considerações de que a regulamentação da propaganda ainda é, 

atualmente, considerada insuficiente. 
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 A utilização da propaganda envolve um grande volume de questões legais e éticas. 

Neste cenário globalizado e de economia de mercado, os consumidores aprendem a confiar na 

propaganda para obter informações que possam ser usadas em seu processo de decisão de 

compra. No entanto, se essas informações não forem verdadeiras, a propaganda não estará 

cumprindo a sua função básica. Diante disso, o consumidor, ao sentir-se ofendido ou 

enganado, pode apresentar queixa ao CONAR, e essa ação dará início a um processo que 

determinará o exame do anúncio pelo Conselho de Ética, composto por representantes das 

agências de publicidade, dos anunciantes, dos veículos e dos consumidores.    

 A partir deste conceito, é importante discutir que o processo de accountability 

midiático pode ser uma alternativa frente a este debate. Como indica Oliveira et al (2006), o 

accountability serve para designar um processo que invoca a responsabilidade objetiva e 

subjetiva de profissionais e veículos de comunicação na constituição de espaços públicos 

democráticos de discussão.  

 Julga-se pertinente, então, avaliar e discutir os preceitos éticos que são violados em 

propagandas abusivas veiculadas na televisão, e a partir daí dar início a um processo que 

determinará o exame do anúncio pelo Conselho de Ética. O resultado final, por recomendação 

do Conselho, poderá determinar a alteração do anúncio ou impedir que ele venha a ser 

veiculado novamente. A decisão poderá, ainda, propor a advertência do anunciante e ou sua 

agência e, excepcionalmente, a divulgação pública da reprovação do CONAR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cultura de massa e consumo 

 

A cultura possui numerosas definições e, concordando com Santaella (2003), ela 

significa uma ―parte do ambiente que é feita pelo homem‖ (SANTAELLA, 2003, p. 31). 

Sabemos que as práticas consumistas do ser humano condizem muito com o contexto cultural 

em que ele está inserido, uma vez que estas práticas modificaram-se ao longo do tempo, assim 

como a cultura.  

Há quem acredite que cultura é o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos por determinado indivíduo através de desenvolvimento intelectual. Tem-se por indivíduo 

―culto‖ aquele que tem trajetória acadêmica, que habita as universidades, são os guardiões do 

saber, que trazem em sua bagagem alto teor de conhecimentos específicos sobre assuntos 

ditos ―eruditos‖ ou ―superiores‖. 

 No entanto, para a comunicação, o significado da cultura é demasiadamente pluralista, 

tratando-se de conjuntos de representações simbólicas, valores, crenças, costumes e tradições 

comuns a povos de uma mesma sociedade.  

 Toda sociedade cria suas próprias culturas e, desde que o indivíduo nasce, ele adquire 

as características do ambiente em que ele vive. Pessoas que dividem hábitos e vivências em 

comum compartilham atribuições denominadas identidades culturais, e tal conceito fornece a 

elas um sentimento de pertencimento a grupos. 

 Traços culturais e culturas de diferentes comunidades geralmente se dissipam nas 

sociedades através dos meios de comunicação, trazendo à tona um efeito conhecido como 

difusão cultural, cultura de massa, ou ainda, na visão de Canclini (1998), cultura híbrida. Essa 

proliferação se dá pelos meios de comunicação de massa (televisão, rádio, jornais, internet), e 

esse processo faz com que conheçamos as particularidades de comunidades com a qual nunca 

mantivemos contato.  

 As sociedades modernas são policulturais, compostas por culturas nacionais, religiosas 

ou humanistas, e, após a segunda Guerra Mundial, percebeu-se esta configuração e 

denominou-se cultura de massa. A cultura de massa é conhecida por ser produzida por uma 

indústria e destinada a um grande público, independentemente das estruturas internas da 

sociedade.  

 Santanna (2010) diz que a expressão cultura de massa é aquela criada com intuito de 
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atingir a massa popular, transcendendo toda e qualquer distinção de natureza social, étnica, 

etária, sexual ou psíquica.  

 Diferentes e divergentes opiniões foram emitidas em relação a cultura de massa e a 

comunicação. De acordo com a obra ―A crítica de Nietzsche sobre a cultura de massa‖, 

Kellner (2000) relata que autores como Nietzsche, enxergavam a cultura de massas como o 

grande estopim da decadência, pois prevenia a criação e disseminação de culturas genuínas. 

Ele ainda afirma que outros pensadores, como Karl Marx, tinham opiniões mais otimistas em 

relação aos impactos da comunicação de massa e imprensa, pois, na visão destes, estas 

promoviam democracia e liberdade civil.  

A escolha do termo comunicação de massa é, por si, evidenciadora da contradição 

específica desses meios, isto é, do fato de que eles são meios de produção que estão 

sob o poder político de uma minoria economicamente privilegiada, sendo suas 

mensagens produzidas por poucos para serem recebidas por uma massa de 

consumidores que não participa da escolha das mensagens que lhe são dirigidas 

(SANTAELLA, 1996, p.48). 

 

 Para Morin (1991) as diferentes culturas se interrelacionam, logo a cultura de massa 

não é autônoma. O autor define as sociedades modernas como policulturais, no entanto ele 

explica que a cultura de massa do século XX é prejudicial às demais culturas e sociedades. 

Morin ressalta que: 

A cultura de massa integra e se integra ao mesmo tempo numa realidade policultural; 

faz-se conter controlar, censurar (pelo Estado, pela Igreja) e, simultaneamente, tende a 

corroer, a desagregar outras culturas. A esse título, ela não é absolutamente autônoma: 

ela pode embeber-se de cultura nacional, religiosa ou humanista e, por sua vez, ela 

embebe as culturas nacional, religiosa ou humanista. (MORIN, 1977, p. 16). 

 

 Como a cultura erudita serve de base para a cultura de massa, esta pressupõe um 

público indeterminado uma vez que a cultura erudita também é baseada em cultura folclórica 

e cultura popular. Isso significa que cada indivíduo tem a sua própria cultura relacionada ao 

contexto em que ele vive, sendo assim, a indústria cultural não pode definir um público 

específico. Outro fato em evidência é a participação acelerada e em demasia da população 

através da televisão (teleparticipação). Morin conclui, então, que ―a cultura de massas 

contribui para enfraquecer todas as instituições intermediárias – desde a família até a classe 

social – para constituir um aglomerado de indivíduos – a massa ao serviço da supermáquina 

social‖ (MORIN, 1962 apud WOLF, 1987, p. 105). 

 Ao contrário de Morin, Garcia Canclini (1997) diz que a cultura de massa não vai 

acabar com as culturas populares. Na visão de Canclini, emerge a expressão ―culturas 

híbridas‖, onde o autor coloca sua concepção de maneira que não se fala de cultura de massa 

isoladamente. ―O culto, o popular e o massivo não estão onde estamos habituados a encontrá-
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los‖ (CANCLINI, 1998, p. 19). Logo, a cultura híbrida deu-se pela fragmentação da 

sociedade, fato que ocasionou uma mistura de características da cultura folclórica, da cultura 

popular e da cultura urbana. 

Canclini não vê a produção cultural desvinculada de um caráter industrial e, em 

relação ao receptor, o autor o nomeia de consumidor, assim como Morin Entretanto, 

diferentemente de Morin, Canclini acredita que o consumidor tem livre-arbítrio em suas 

ações, embora a propaganda tenha caráter persuasivo e de convencimento. ―O consumo é 

compreendido pela racionalidade econômica. É inegável que as propagandas procurem 

induzir ao consumo, mas a ação não é arbitrária‖ (CANCLINI, 1997, p. 53).  

 Levando-se em consideração que a sociedade está cada vez mais adaptada à 

teleparticipação, isto é, uma interação mais frequente entre emissor e receptor a fim de que a 

cidadania seja interligada ao consumo, Canclini observa que é preciso ―ligar o exercício da 

cidadania às atividades que fazem com que nos sintamos parte das redes sociais‖ 

(CANCLINI, 1997, p. 20). 

 Em meados da segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial e seus efeitos 

na sociedade abriram as portas para o consumo de massa, que abrangeu não só as elites, como 

também as classes mais populares, fazendo surgir um fenômeno nomeado indústria cultural.  

O que forma-se, então, é uma classe potencialmente consumidora que é atraída por uma 

grande variedade de produtos no mercado. Esse mercado é o que instituiu-se como sociedade 

de consumo. 

 A industrialização e a subsequente produção em larga escala fez com que milhares de 

novos produtos fossem lançados no mercado diariamente, ocasionando a necessidade de 

divulgação dos mesmos através dos meios de comunicação de massa. Para Brandão e 

Fernandes (1990) a cultura de massa, ao divulgar produtos culturais de diferentes origens 

(erudita e popular), possibilita sua difusão em diferentes camadas sociais, criando também um 

campo estético próprio, voltado para o consumo generalizado da sociedade. 

 Podemos inferir que, hoje, os meios de comunicação ocupam posto central no que se 

refere à publicidade e à propaganda, sendo a televisão um dos principais expoentes deste 

dispositivo midiático.  

 Kellner (2001) aponta que a cultura midiática, pode ser, no futuro, um importante 

elemento de transformação social, em que vozes marginalizadas se façam ouvidas e em que 

diversas culturas encontrem meios de expressão.  

 Para se iniciar as reflexões acerca deste fato, torna-se essencial explicar o significado 
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da expressão publicidade e propaganda. Efing (2002, p. 184) aponta que a ―publicidade é 

sinônimo de mensagem publicitária, a qual corresponde ao conjunto de comunicações 

controladas, identificáveis e persuasivas, transmitidas através dos meios de difusão como o 

objetivo de criar demanda de produtos e contribuir para a boa imagem da empresa.‖ Já na 

visão de Chaise, a publicidade é entendida ―como a forma ou meio de comunicação com o 

público que tem como objetivo promover a aquisição de um produto ou a utilização de 

serviço‖ (CHAISE, 2001, p. 8).  

 Segundo Muniz (2004), alguns sociólogos dividiram em três épocas (ou eras) o longo 

caminho percorrido pela publicidade. Na era primária, ela limitava-se a informar o público 

sobre os produtos existentes e, simultaneamente, os identificava através de uma marca, sem 

argumentação ou incitação à compra. Na era secundária, as técnicas de sondagem (pesquisa) 

desvendavam os gostos e preferências dos consumidores a fim de orientar a publicidade, que 

se tornou sugestiva. Na era terciária, baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia 

social, na sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as motivações inconscientes do 

público, levando-o a tomar atitudes e a cometer determinadas ações. Por trás de um conceito 

de arte, ciência ou técnica e por ser um instrumento muito poderoso na captação de benefícios 

para quem dela se utiliza, a propaganda pode acarretar grande perigo quando mal utilizada. 

De acordo com Donaton Scott ―os modelos das indústrias da propaganda e do entretenimento 

sofreram graves efeitos (e em muitos casos foram destruídos), e agora precisam passar por um 

exame minucioso e uma completa reforma se desejarem garantir seu lugar no futuro‖ 

(SCOTT, 2004, p.23). Isso significa que, à medida que a propaganda evolui, barreiras 

impostas pelo consumidor se aprimoram. Aparentemente um fenômeno recente e 

característico do século XX, a propaganda, na verdade existe desde os tempos mais remotos.  

Se é verdade que a propaganda teve grande impulso a partir do final do século passado 

nas economias industriais mais desenvolvidas, e que foi apenas nos últimos cinquenta 

anos que seu impacto realmente passou a ser enorme na vida econômica, social e 

cultural das comunidades mais avançadas, também é certo que mesmo nas economias 

mais primitivas, a propaganda sempre ocupou um papel significativo como 

impulsionadora da economia, por um lado, e como instrumento de desenvolvimento 

cultural, por outro (SAMPAIO, 2003, p.20). 

 

 A censura a peças publicitárias remonta dos anos 70, auge da ditadura brasileira, 

quando o governo instituiu vetos sob propagandas veiculadas no país. Nesse contexto, a fim 

de reivindicar maior liberdade de expressão, empresários, publicitários e anunciantes criaram 

um código que visava garantir os diretos de expressão das classes vinculadas à propaganda. 

Este código serviu de base para o que hoje é o CONAR.  

 A regulamentação dos conteúdos veiculados nos meios de comunicação não é uma 
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atuação recente do Estado brasileiro. No entanto, poucos avanços foram registrados nesta 

área, pois a resistência de setores, principalmente aqueles vinculados à mídia, contribuiram 

fortemente para a estagnação do modelo regulatório. 

 Baseados em códigos de moral e ética, o CONAR julga os casos que são denunciados 

por anunciantes, agências e consumidores, levando em consideração os argumentos de 

acusação e defesa, e também o bom senso das pessoas que julgam os casos, assim como da 

sociedade. 

 Hoje o debate público se dá na esfera da mídia. Há uma explícita preocupação nas 

democracias liberais pela criação de um público mais envolvido e comprometido com o 

debate público. Essa relação dos meios de comunicação com o poder público nem sempre é 

evidente a todos. A vasta gama de mensagens que trafegam pelas mentes do público ajudam a 

determinar a própria natureza dos comportamentos e atitudes desse público em relação à 

mídia, ao governo, ao país, etc. Sabe-se que nos contextos políticos a questão da estrutura e 

normatização dos meios de comunicação social assume tão alto significado, que eles 

constituem uma força poderosa na sociedade contemporânea, estando cada vez mais 

relacionados com a construção e negociação dos acontecimentos e decisões políticas. 

 Segundo Habermas (1984), a esfera pública é vista como mediadora do Estado e das 

forças econômicas da sociedade civil. Seus componentes vão da imprensa livre até a 

assembléia pública, da família aos bares, do sistema educacional e da produção barata de 

livros aos pressupostos liberais que sustentam uma troca aberta de idéias. 

 A ótica "habermasiana" da esfera pública oferece grande contribuição para uma análise 

crítica do relacionamento entre mídia, poder e público. Para Habermas (1984), a esfera 

pública trata-se de um espaço para que os indivíduos discutam as próprias questões públicas, 

ou seja, um local que promove a mediação entre a sociedade e o Estado. "Hoje os jornais e 

revistas, rádio e televisão são a média da esfera pública" (HABERMAS, 1984, p. 49). 

 No argumento de Habermas, a esfera pública burguesa criou um fórum no qual a 

autoridade do Estado podia ser criticada e chamada à atenção para justificar-se diante de um 

público informado e racional. Esse fórum estava baseado no princípio da "publicidade", em 

que as opiniões pessoais de cidadãos comuns podiam evoluir para opinião pública por meio 

de um debate, tornando um conjunto de cidadãos autorizados a opinar livres de quaisquer 

formas de dominação. 

 

2.2 Publicidade e cidadania 
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 Desde muito tempo a publicidade é vista como uma prática da economia, pois visa o 

consumo e o lucro, e, nesta perspectiva, podemos inferir que a publicidade tornou-se uma 

presa da sua própria vitalidade. Podemos observar nos meios de comunicação de massa que  

ela é um instrumento cada vez mais valorizado e utilizado pelas empresas, sejam elas públicas 

ou privadas. 

A propaganda consiste em técnicas de comunicação destinadas à venda de uma 

imagem, com função de informar, divulgar ou promover algo. Segundo SANT'ANNA (1997, 

p. 60) ―a propaganda serve para realizar tarefas de comunicação de massa com economia, 

velocidade e volumes maiores que os obtidos através de quaisquer meios.‖ Na visão de 

Sampaio (1999), a propaganda cria, amplia, consolida e fortifica conceitos, imagens e 

reputações, possibilitando que uma empresa ou marca migre de um total desconhecimento 

para um posto fortemente presente na mente dos consumidores. A publicidade tem suas 

atribuições voltadas à ação da compra com o objetivo de persuadir o receptor e levá-lo ao ato 

do consumo. A publicidade tem caráter essencialmente cognitivo, isto é, visa despertar o 

interesse para que, posteriormente, desperte a vontade de conhecimento. 

Atualmente, sabe-se que a publicidade alcançou um alto grau de maturidade enquanto 

atividade econômica, uma vez que ela movimenta bilhões de dólares por ano. Cilo (2010), da 

Revista ―Isto É‖, informa que somente no ano de 2009, o setor movimentou R$ 64 bilhões no 

Brasil, uma expansão de 7,3% em relação ao ano anterior, segundo o Ibope Monitor, andando 

totalmente na contramão da crise econômica mundial e da retração de 0,2% do PIB do Brasil 

no mesmo ano.  

Para Baurdrillard (1995), em relação à prática comercial, a publicidade é o meio de 

comunicação de massa mais evidente. E não pára por aí, além desta maturidade, os indivíduos 

passaram a consumir a publicidade para muito além de simples campanhas e marcas. Hoje, os 

consumidores levam a publicidade para dentro de seus cotidianos, incorporando personagens 

de filmes comerciais, adotando seus trejeitos, suas falas e seus ―bordões‖.  

A prática publicitária adquiriu uma função de divertimento aos consumidores, e isto 

possibilitou que ela se tornasse cada vez mais popular, mas não necessariamente eficiente. Os 

consumidores recordam dos conteúdos veiculados em filmes de propaganda, porém muitas 

vezes não lembram dos anunciantes ou das marcas que assinam estas peças. Em relação a 

isso, Lipovetsky revela que: 

presentemente, a publicidade quer menos convencer do que fazer sorrir, espantar, 

divertir. ‗A profecia que se realiza por si própria‘, cara a Boorstin, os enunciados nem 
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falsos nem verdadeiros foram substituídos pelos jogos de associações, e os curtos-

circuitos de sentido por uma comunicação cada vez mais irrealista, fantástica, 

delirante, patusca, extravagante. É a idade da publicidade criativa, da festa 

espectacular: os produtos devem tornar-se vedetas, é preciso transformar os produtos 

em ‗seres vivos‘ criar ‗marcaspessoa‘ com um estilo e um carácter (LIPOVETSKY, 

1989, p. 250). 

 

Existe, obviamente, uma ligação de publicidade com as sociedades de consumo, 

contudo, no que tange o domínio de questões sociais, a publicidade elevou suas contribuições, 

uma vez que parece não haver espaços para reflexões e legitimação da mesma. Ao citarmos a 

esfera social, referimo-nos apenas às questões das causas sociais, deixando em segundo plano 

as reflexões sobre a influência da publicidade no meio social. 

 Quando falamos em publicidade e a associamos à cidadania, referimo-nos a uma 

sensibilização frente a problemas que participam do cotidiano das pessoas e afetam os 

cidadãos de uma forma geral, desde questões ambientais até questões sociais.  

A condição básica para a realização de cidadania no mundo da comunicação 

contemporânea é a existência de uma mídia democratizada. Não podemos esquecer que, 

historicamente, a mídia brasileira encontra-se restrita e sob o domínio de algumas minorias, 

sendo assim, há uma tendência de que todos os conteúdos veiculados por elas, inclusive 

publicitários, passem por um filtro que atua de acordo com as ideologias dos meios e veículos 

de comunicação. Lima (2006, p. 16) revela que ―no Brasil, as políticas públicas de 

comunicação – ou a ausência delas – não são resultados de ordenações jurídico-contratuais, 

mas sim das relações de classe. A cidadania plena ainda é uma utopia distante em nossa 

sociedade.‖ Dessa maneira, sob uma ótica jurídico-formal, há uma relação indissociável entre 

a publicidade, a mídia e a cidadania. Azevedo (2004) explica que a cidadania não se restringe 

apenas ao ato de reivindicação, mas se constituindo de engajamento. Historicamente, a 

cidadania assumiu várias concepções em razão dos diferentes contextos culturais já vividos, 

logo o conceito a ela aplicado está sujeito a múltiplas interpretações.   

 A partir dos anos 90, a sociedade civil passou a atuar de acordo com o que preza a 

cidadania, ou seja, as pessoas começaram a agir muito mais do que reclamar. O que parece 

prevalecer hoje é a ―busca de uma estratégia para combinar o civil – direitos individuais – e o 

cívico – deveres para com o Estado, responsável pelo bem público. A combinação da 

liberdade dos antigos - participação política do homem público – com a liberdade dos 

modernos - direitos individuais do homem privado‖ (VIEIRA, 2005, p. 25).  

  Referindo-se especificamente à publicidade ligada à cidadania Balonas (2006, p. 32) 

ressalta que ―para acreditar que efetivamente a publicidade pode ter uma ação no domínio da 
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cidadania, pensamos ser útil clarificar entre as várias formas que a publicidade pode assumir, 

para lá da tradicional‖. A autora ainda ressalta que ―há que separar situações em que a 

campanha publicitária a favor de uma causa social favorece uma marca em termos comerciais 

e casos em que a campanha tem como fim último a intervenção social.‖ (BALONAS, 2009, p. 

32). 

 Através do exercício da cidadania, a publicidade socialmente responsável adquire 

posição de destaque. ―Responsabilidade social, hoje, pode ser a diferença entre vender ou não 

vender, sobreviver ou não. Responsabilidade social é, portanto, conceito estratégico e quem 

não enxergar isto vai rapidamente deixar o convívio social, isto é, vai sair do mercado‖ 

(GARCIA, 1999, p. 2). De acordo com Azevedo (2004): 

Quando a comunicação dá visibilidade à responsabilidade social de uma empresa 

diante de seus consumidores – seja esta comunicação publicitária ou não -, o bem 

mais precioso que esta empresa pode ter é a credibilidade, ou, em outras palavras, uma 

boa reputação. Se uma empresa possui credibilidade e reputação, ao comunicar suas 

preocupações sociais, ela receberá o apoio, e não a desconfiança dos consumidores. 

Suas preocupações sociais servirão como inspiração e exemplo a ser seguido e não 

serão vistas como autopromoção. É uma maneira de multiplicar e difundir ideais e 

valores benéficos à sociedade (AZEVEDO, 2004, p. 359).  

 

É fato que, hoje, as empresas precisam ter cautela ao elaborar campanhas publicitárias 

planejadas para veicular nos meios de comunicação de massa, principalmente na televisão, 

pois existe uma linha distante entre a ação de informar o comprometimento social de uma 

empresa e a ação de explorar características bem vistas pelos olhos do consumidor a fim de se 

beneficiar disso. Atualmente, o consumidor está mais atento ao fato de que o consumo 

influencia na sociedade, bem como presta mais atenção nas atitudes das empresas em relação 

à responsabilidade com as causas sociais. Referindo-se ao consumidor, Ribeiro e Aldrighi 

(1991) ressaltam: 

O consumidor não é uma mente vazia que passivamente registra ideias e aprende as 

lições que o anunciante quis transmitir. Ele interpreta a mensagem recebida de acordo 

com os seus valores culturais, linguagem, escolaridade, condição socioeconômica e 

experiência, suas condições físicas e emocionais (RIBEIRO e ALDRIGHI, 1991, p. 

80).   
 

 Além disso, o consumidor ainda possui engajamento para reivindicar explicações de 

atividades de caráter duvidoso das empresas, assim como também está disposto a reverenciar 

as atitudes socialmente responsáveis que correspondem as suas expectativas 

 Portanto, a publicidade ideal deve ser aquela que se utilize dos preceitos éticos e 

honestos na criação de imagens e construção dos princípios de cada instituição e, 

complementando este pensamento, estima-se que a publicidade almejada é aquela capaz de 

estabelecer uma relação amistosa entre consumidor e empresa.  
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 Se, sob o ponto de vista mercadológico a publicidade consiste em uma ferramenta para 

captar novos consumidores, ao mesmo tempo em que constrói uma imagem de marca, ela 

também estabelece uma relação de ―cumplicidade ideológica (AZEVEDO, 2004, p. 21) entre 

instituição e consumidor. Dessa forma, Azevedo (2004) menciona que a publicidade é uma 

forma de comunicação que promove o exercício de identidade de marca, agindo em em 

sintonia com o consumidor. 

 Nesta realidade, a publicidade cidadã transforma-se em uma ligação entre a empresa e 

o consumidor, e ela deve ser feita, imprescindivelmente, de maneira transparente e 

responsável. Concomitantemente, soma-se a estas características a necessidade do caráter 

informativo e educativo da publicidade a fim de que ela sirva de exemplo a outras instituições  

na busca de uma sociedade mais justa, sustentável, próspera, etc. Esta é uma colaboração da 

publicidade para a efervescência de uma conscientização a respeito à ética no ambiente 

institucional. Nesse sentido, ela também participa da sociedade, e é dever do profissional 

atuante nesta área adotar o compromisso da transformação da publicidade mercadológica, que 

visa essencialmente o lucro, em publicidade cidadã. 

 

2.3 A ética na publicidade 

 

 Na atualidade, ouve-se falar muito em ética. E sobre ética profissional, tem-se como 

exemplo a famigerada ética publicitária, onde os profissionais criam e divulgam peças que em 

alguns momentos chegam a ofender seus concorrentes e a sociedade de um modo geral.  

 A atividade publicitária brasileira conta com alguns códigos deontológicos para a 

orientação do trabalho profissional, a fim de que haja certo controle sobre as propagandas que 

são veiculadas nos meios de comunicação de massa. Alguns estudos propõem análises 

reflexivas sobre a publicidade, tanto em relação às suas peculiaridades que intermediam o 

processo de consumo e, para isso, intervém na vida dos indivíduos a fim de persuadí-los com 

a oferta de bens ou serviços, quanto em relação aos conteúdos das mensagens em si. Como 

exemplo destes estudos, autores como Rocha (1995) e Quessada (2003) reconhecem a 

publicidade como uma prática persuasiva com capacidade de legitimar sistemas, modelos e 

tendências, despertando desejos e induzindo comportamentos.  

 Existem diversos estudos que reconhecem a publicidade como um instrumento que 

persuade e convence, em contrapartida, falta uma reflexão crítica acerca da ética e das 

posturas morais que os profissionais adotam frente aos consumidores. As leis que 
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regulamentam o mercado são mediadas pelo CENP (Conselho Executivo de Normas-Padrão) 

e, neste contexto, em muitas circunstâncias, distanciam-se daquelas destinadas ao âmbito 

social, pois se o objetivo é alcançar o lucro, às vezes, atingir esse fim ―a qualquer custo‖ é o 

que acaba orientando as práticas realizadas em nome da publicidade. Diante desse cenário 

baseado em princípios capitalistas, cabe analisar as implicações éticas do posicionamento 

publicitário assumido a partir da proliferação de mensagens veiculadas por profissionais da 

propaganda nas mídias.  

Mediante este contexto, Zylbersztajn (2008) ressalta que a administração da 

comunicação brasileira, de forma geral, é descentralizada e confusa, e isso torna intransitável 

o desenvolvimento de mecanismos que regulamentem ou assegurem os direitos promulgados 

na Constituição de 1988.  

 Abordar as relações que o publicitário desenvolve e deixa explícito quando elabora 

mensagens ao público-alvo é também uma proposta para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica sobre o atuar do profissional e da instituição no mercado publicitário. 

Trata-se de uma oportunidade para rever os seguimentos das normas já existentes para 

orientar a profissão, assim como para implementar uma discussão sobre pontos ainda não 

tratados pelos códigos.  

 Os meios de comunicação de massa possuem grande influência sobre a moderna 

sociedade de consumo, e a propaganda, por sua vez, inserida nestes meios e apoiada por seus 

apelos persuasivos, consegue modificar a atitude de milhares de consumidores que desejam 

satisfazer suas necessidades por meio da aquisição de produtos e serviços. Em relação a isso, 

Rafael Sampaio (1999) recomenda que: 

Em propaganda, a melhor política é ser absolutamente honesto em tudo o que se diz e 

se mostra ao consumidor. Porque um consumidor frustrado com uma promessa 

exagerada, decepcionado pelo não atendimento das expectativas criadas por um 

comercial ou revoltado com a mentira contada por um anúncio, não apenas deixa de 

comprar ou repetir a compra do produto/serviço, como forma uma imagem negativa da 

marca e tende a fazer comentários negativos a respeito delas para um grande número 

de pessoas (SAMPAIO, 1999, p. 201). 

 

 Verifica-se, então, que são várias as formas pelas quais a publicidade vem atingindo 

valores que são caros à sociedade, razão pela qual se questiona o motivo de os telespectadores 

brasileiros ainda serem surpreendidos frequentemente por anúncios que desrespeitem o 

consumidor. 

 A dinâmica interna do setor de publicidade é definida por um equilíbrio de poderes 

entre os seus atores, que mantém interesses confluentes, divergentes e até mesmo opostos. 

Alexandre e Henrique Araújo Costa (2008, p.17) ressaltam que ―no Brasil, o atual equilíbrio 
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remonta ao final da década de 1950, quando o I Congresso Brasileiro de Propaganda definiu 

as normas que até hoje organizam a publicidade.‖ Antes dessa data, o setor publicitário era 

regulado por um convênio, realizado em fevereiro de 1949 por agências de propaganda, 

juntamente com as empresas que estas representavam. Tempos após a assinatura desse 

convênio, fundou-se a ABAP (Associação Brasileira de Agências de Propaganda) que, ao 

consolidar-se, convocou um congresso com a finalidade de reestruturar o setor publicitário.  

 Embora seja do desconhecimento da maioria da população, existe um documento 

intitulado CENP, ou ―Normas-Padrão para Prestação de Serviços pelas Agências de 

Propaganda‖, estabelecido pela Associação Brasileira de Propaganda (ABAP), em 

conformidade com o que foi recomendado pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, 

realizado na cidade do Rio de Janeiro, em outubro de 1957. Estas normas estabelecem as 

relações entre agências e clientes, buscando o seu desenvolvimento em um clima de confiança 

e compreensão, além de existirem algumas passagens destas normas que prezam as questões 

relacionadas à ética. A primeira ação realizada por um congresso da ABAP foi a criação do 

Código de Ética dos Profissionais da Propaganda, que não era voltado apenas paras as 

agências, pois estabelecia diretrizes para o setor de propaganda, inclusive para os veículos.  

 A mensagem que a propaganda dissemina pelos meios de comunicação, mais 

especificamente pela televisão, pode fazer com que os consumidores passem a comprar 

produtos que nem mesmo pensavam em adquirir. Porém, para evitar abusos por parte das 

agências de propaganda e seus clientes, a questão ética deve ser acompanhada e fiscalizada, e 

esta é a função do CONAR (Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária).   

 Giacomini Filho (1991) ressalta que ―muitos segmentos discutem a legitimidade do 

CONAR perante a sociedade, pois para muitos ele representa o ponto de vista dos 

publicitários e não da sociedade em relação à conduta ética do setor.‖ (GIACOMINI FILHO, 

1991, p. 103). Ainda de acordo com Giacomini Filho (1991), a publicidade brasileira recebeu 

regulamentação constitucional específica no Artigo 22 e, especialmente, no Artigo 220, 

constando que: 

Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem de programas ou programação de rádio e televisão que 

contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e 

serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (Parágrafo 3, Inciso II). 

 O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, Art. 8º (1978, p.19), explica 

que ―partindo do princípio que a publicidade situa-se no contexto comercial e que seu 

objetivo central é promover o consumo de produtos/serviços‖, há uma proposta de que os 
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elementos éticos que circundam as relações publicitárias são propagados no processo de 

produção do consumo e disseminados por meio de mensagens publicitárias. O envolvimento 

ético do discurso publicitário propagado nas mídias é colocado em xeque a partir de reflexões 

acerca de peças que foram banidas pelo Conselho nos anos de 2009, 2010 e 2011.  

A publicidade e a propaganda possuem um Código a ser preservado pelos profissionais 

que atuam na área, a fim de que sejam respeitados determinados princípios e valores, 

conferindo, assim, homogeneidade ética ao segmento. As empresas que o ignoram correm o 

risco de serem rejeitadas pelo mercado, pois as normas que regulamentam a publicidade e 

propaganda contam com órgãos reconhecidos em lei e, que por meios legais, podem tomar 

medidas para preservar este mesmo mercado, protegendo clientes e agências, punindo aqueles 

que abusam de práticas e condutas ilegais. ―Mas, quanto às divergências, por motivos de 

consciência, do que é considerado certo pela sociedade a qual o homem pertence, devemos 

distinguir entre a autoridade do costume e a autoridade da lei‖ (BERTRAND, 1956, p.125). 

 Considerando que grande parte das campanhas publicitárias são divulgadas nos meios 

de comunicação de massa, Blásquez (1999)  salienta que é excessivamente preocupante a  

eficácia da atuação da mídia de massa ao ―impor critérios de conduta e para criar opiniões 

opostas à reflexão ética‖ (BLÁSQUEZ, 1999, p. 38). Esta reflexão é necessária para abrirmos 

espaço a um estudo sobre o que significa ser ético em propaganda.  

Fala-se muito em ética na propaganda, e também sobre a necessidade de reforçá-la. A 

importância da ética na propaganda é bastante ressaltada, e sua falta, denunciada em coro. 

Porém, a produção sobre o assunto ainda é escassa e, quando abordada, a confusão é enorme, 

pois troca-se ética por moral, moral por moralismo e assim por diante. 

 A ética se confunde muitas vezes com a moral, todavia, deve-se deixar claro que os 

dois conceitos são distintos, considerando-se que ética significa a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade, enquanto que moral diz respeito ao conjunto 

de normas ou regras adquiridas com o passar do tempo. A ética é o aspecto científico da 

moral, pois tanto a ética como a moral, envolvem a filosofia, a história, a psicologia, a 

religião, a política, o direito, e toda uma estrutura que cerca o ser humano. Isto faz com que o 

termo ética necessite de uma maneira correta para ser empregado, ou seja, ser imparcial a 

ponto de se tornar um conjunto de princípios que norteiam uma maneira de viver bem, 

consigo próprio, e com os outros.  

 Durkheim (2006) define moral como uma ciência dos costumes, sendo algo anterior a 
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própria sociedade. Em contrapartida, a palavra ética, na visão de Motta (1984), é o conjunto 

de valores que direciona o comportamento dos homens em relação aos outros homens na 

sociedade em que atua, ou seja, ética é a forma que o indivíduo deve se comportar no seu 

meio social. 

A ética é definida por Motta (1984) como o conjunto de valores que direcionam o 

comportamento do homem em relação aos outros homens dentro de uma mesma sociedade, 

assim assegurando o bem-estar social. Já Vásquez (1998) confere características teóricas e 

reflexivas à ética e, em contrapartida, define a moral como eminentemente prática. Como o 

ato de conhecer é indissociável ao ato de agir, isso nos leva a concluir que a ética completa a 

moral, havendo um inter-relacionamento entre os dois conceitos. 

Todo o ser humano é dotado de consciência moral e esta é uma característica que 

permite ao homem discernir o certo e o errado dentro da sociedade onde vive. A moral surgiu 

com o aparecimento das sociedades primitivas, nas primeiras tribos, o que possibilitou ao 

homem a integração em grupos e agir conforme as normas regulamentadas por estes. Já a 

ética teria surgido com Sócrates, pois, em relação a ela, exige-se maior grau de cultura. Ela 

investiga e explica as normas morais, levando o homem a agir não só por tradição, educação 

ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. De acordo com Vásquez (1998), a 

ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é prática. O autor ainda diz que há um nítido 

interrelacionamento entre ambos os conceitos, a ética completa a moral e vice-versa, pois, na 

ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis. 

 Em relação à ética na propaganda, basicamente, ela está fundamentada em uma 

comunicação que visa incidir de maneira positiva e que auxilie a perpetuar valores culturais 

na sociedade, sobretudo no que se refere às suas motivações, aos seus critérios de escolha e de 

comportamento. A informação publicitária tem grande impacto na cultura popular, uma vez 

que ela usa artifícios para convencimento do receptor. Nesse contexto, é importante discutir 

sobre o que isso significa em termos de difusão. Moraes (2003, p.247) explica que:   

O que surgiu como característica importante, primeiro, é que hoje a informação é 

considerada essencialmente uma mercadoria. Não é um discurso que tenha a 

vocação ética de educar o cidadão ou de informar, no bom sentido da palavra, o 

cidadão, pois tem essencialmente e antes de mais nada  uma perspectiva comercial. 

Compra-se e vende-se informação – o que faria da verdade, por exemplo, uma 

referência suprema -, mas em função das exigências do comércio, que fazem do 

ganho, ou do interesse, o imperativo supremo (MORAES, 2003, p.247). 

 

 No entanto, é comum nos depararmos na televisão com vídeos publicitários que 

ridicularizam minorias, que incitem violência doméstica, consumismo exagerado, maus 
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hábitos de conduta e agressões a produtos e serviços de marcas concorrentes. Mediante este 

fato, reflete-se acerca de como defender a autorregulamentação se a propaganda continua a 

fomentar comportamentos que, se avaliados em uma pesquisa de opinião, seriam considerados 

negativos  

 A publicidade trairia sua função de agente de informação se apresentasse de maneira 

capciosa uma realidade, ou omitisse elementos considerados importantes. Contudo, a 

publicidade é muitas vezes empregada não tanto para fins informativos, motivadores ou 

persuasivos, mas para convencimento de pessoas a agirem de determinada maneira. Podemos 

verificar abusos específicos da prática publicitária quando nos deparamos nos meios de 

comunicação de massa com induções ao consumo de produtos, agressões subliminares à 

concorrência, estímulo a preconceitos e outras atitudes semelhantes. É neste âmbito que, 

eventualmente, a publicidade fere seu Código de Ética e tende a caracterizar de modo 

ofensivo alguns grupos particulares de indivíduos, submetendo-os a uma situação 

desvantajosa em relação a outros.  

 Perante esta situação, dentro da normalidade lícita de que a publicidade possui suas 

convenções e estilo próprio, impõe-se uma exigência de que esta prática respeite todas as 

categorias de pessoas ou serviços. Bertrand (1956, p.126) diz que ―a razão é que o respeito à 

lei é condição indispensável à existência de qualquer ordem social sofrível‖, isto significa que 

todos devemos seguir determinadas normas para que, desse modo, possamos viver em 

sociedade.   

 Os publicitários têm o dever de atender as definições éticas, respeitando o que a Lei no 

4.680/65, em seu artigo 17, que determina que a atividade publicitária nacional será regida 

pelos princípios e normas do Código de Ética dos profissionais instituídos pelo I Congresso 

de Propaganda, realizado em outubro de 1957, sendo que esta lei é vinculante e de ordem 

pública não só para os profissionais de propaganda, mas para as relações impostas aos demais 

agentes de mercado que com eles, necessariamente, se correlacionam (anunciantes e veículos 

de comunicação). 

  

2.4 O processo de media accountability system (MAS) 

 

 Atualmente elementos como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eleições 

regulares e mecanismos de controle (accountability) são, de acordo com o relatório da ANDI 

(2007), exemplos que caracterizam uma sociedade democrática. Cabe destacar que o exercício 
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das liberdades de expressão e imprensa se dão em um cenário em que os meios de 

comunicação de massa se sobressaem e, em consequência disso, emerge o problema da 

ausência de uma maior diversidade de vozes no debate público. Isso porque diversos atores 

importantes acabam se deparando com sérias dificuldades em ganhar visibilidade nos espaços 

da mídia. O processo de media accountability system implica uma ―prestação de contas‖, em 

que o CONAR auxilia na mediação entre consumidor e os meios de comunicação 

Não existe tradução exata para a língua portuguesa do termo accountability, mesmo 

que alguns autores tenham adotado os termos responsividade ou responsabilização, logo, esse 

impasse convencionou o seu uso na língua inglesa. O accountability é o princípio pelo qual os 

governos são controlados pela sociedade, e para isso devem reportar-se aos cidadãos, prestar 

contas de seus atos, e sofrer as sanções eventualmente impostas.  

 Segundo Oliveira et al (2006), o accountability midiático é designado como um 

processo que surgiu para determinar a responsabilidade objetiva e subjetiva de profissionais e 

veículos de comunicação através da constituição de espaços públicos democráticos de 

discussão e organização da sociedade. Já o accountability, na visão de Afonso (2009), pode 

ser explicado como: 

Embora seja traduzido frequentemente como sinônimo de prestação de contas, o 

vocábulo accountability apresenta alguma instabilidade semântica porque corresponde 

de fato a um conceito com significados e amplitudes plurais. Discutido a partir de uma 

variedade de abordagens e perspectivas, umas mais simples outras mais complexas, 

ele remete para políticas, sistemas, modelos, dimensões, agências, práticas e atores 

também diversificados, dando, por vezes, a sensação que continua, ainda assim, a ser 

um conceito em expansão (AFONSO, 2009, p.59).  

 

 Carlomagno (2010), ressalta que o princípio do accountability passa, invariavelmente, 

pela questão da transparência e da publicidade, mas não se resume ao mero prestar de contas 

previsto pela burocracia legal, pressupõe diálogo. O autor ainda conceitua que ―o 

accountability pode ser exercido em duas esferas, denominadas vertical e horizontal. A essas 

duas esferas tradicionais se acrescentou uma terceira esfera, o accountability social.‖ 

(CARLOMAGNO, 2010, p. 8).  

  O accountability vertical é uma relação estabelecida entre cidadão e governante 

eleito. Segundo a definição de O‘Donnel apud Horochovski (2008), a mecânica vertical é 

aquela que viabiliza o controle dos agentes públicos pelos cidadãos em geral, consistindo na 

forma mais básica do cidadão impor a aprovação aos agentes públicos, através do voto.  

 Quanto ao accountability horizontal, trata-se do único modo de sanção formal, e é 

estabelecido de acordo com as leis vigentes do mandato eletivo. Baseia-se nos mecanismos de 

freios e contrapesos (check and balances), que recomendam a necessidade dos poderes e, 
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simultaneamente, exercem controle mútuo uns sobre os outros.  

 A terceira e última esfera do accountability é chamada de accountability social. Essa 

instância baseia-se em setores organizados da sociedade e em empresas de mídia com 

capacidade e interesse de exercer influência sobre o sistema político. A essa instância cabem 

tarefas de vigilância, ao mesmo tempo em que atua como ativador dos outros mecanismos de 

accountability. Como exemplo de accountability social cita-se as ONG's movimentos sociais 

associações civis e a mídia. (Carlomagno, 2010). 

 Em sua obra ―O Arsenal da Democracia‖ o autor francês Claude-Jean Bertrand discute 

a possível realização e a relevância dos sistemas de responsabilização de mídia oriundos da 

sociedade civil, sem intervenção governamental pois, diferentemente de leis, códigos e 

sistemas punitivos, o autor sugere meios reguladores participativos e que, de fato, contribuam 

para a melhoria dos conteúdos midiáticos. 

 Segundo Silva (2009), esses canais de transmissão de informações são denominados 

Media Accontability System (MAS) e operam como ―balanças‖, a fim de pesar os níveis de 

parcialidade, utilidade pública e interferência dos veículos de comunicação na cobertura dos 

mais variados temas. Na própria definição de Bertrand (2002) ―esses sistemas são um misto 

de controle de qualidade, serviço ao consumidor e educação contínua‖ (BERTRAND, 2002, 

p. 35).  

 O debate sobre este tema decorreu de épocas subsequentes aos anos 80, época em que 

a democracia se fortalecia no Brasil e as insatisfações com a falta de compromisso da mídia 

com a ética ganhava força na sociedade civil. Uma análise detalhada acerca do accountability 

considera o mesmo estruturado sobre três pilares, ou seja, o de avaliação, o de prestação de 

contas e o de responsabilização. Estes três elementos não se constituem, necessariamente, em 

elementos que se reforçam reciprocamente, e ―nem sempre se integram em orientações e 

relações guiadas por uma intencionalidade democrática e de empoderamento dos cidadãos‖ 

(AFONSO, 2009, p. 16.). Este autor esclarece que todas as eventuais combinações destas 

variáveis são teoricamente possíveis e, neste sentido, todas podem ser praticadas de algum 

modo, sobretudo se considerarmos conjunturas políticas e realidades sociais não 

democráticas. De todas as combinações possíveis, a situação mais problemática a que diz 

respeito à responsabilização sem avaliação e sem prestação de contas. Já Bertrand (2002) 

projeta o campo do MAS em três grupos, sendo eles de documentos impressos, 

pessoas/grupos e processos. 

 Sobre o programa impresso, o Código de Ética e a Lei de Imprensa são exemplos já 
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conhecidos, contudo, ainda pouco utilizados e respeitados pelos profissionais da área da 

comunicação. Bertrand (2002) exemplifica como programa impresso alguns textos elaborados 

e levados ao conhecimento do público através de comunicólogos.  

 O segundo programa de vigilância sugerido pelo autor é o de indivíduos ou grupos e, 

nesse contexto, ele propõe comissões de avaliação de conteúdos, ou seja, equipes de revisão 

nos veículos, orientadores de ética e centrais de queixas ou serviço ao consumidor, pois, com 

a baixa remuneração, a terceirização dos serviços e a limitação das redações, a real conjuntura 

dos veículos não reserva espaço para autocrítica.  

 A terceira alternativa de sistemas de responsabilização é apontada por Bertrand (2002) 

como uma questão de processos ou aperfeiçoamentos. Neste conceito o autor defende a 

educação superior, porém coloca em xeque a qualidade das instituições de ensino, assim como 

a ética e a qualidade de produção de conteúdos. 

 Como sugere Bertrand (2002), a existência das três esferas de responsabilização de 

mídia poderia ser compreendida em um cenário ideal, no entanto a articulação desses grupos 

esbarra em entraves como fatores culturais, sociais e educacionais. Os problemas estão tanto 

na configuração da sociedade quanto da mídia. 

 Para tornar exequível o processo de fundação dos MAS, Bertrand sugere, 

primeiramente, investimentos em alfabetização de mídia, visto que a maioria da população 

desconhece os meios de construção das informações. O segundo passo seria investir na 

qualificação dos profissionais de mídia para que, em seguida, houvesse a autocrítica dos 

mesmos. Dessa forma, com a educação da esfera cidadã e profissional, o autor acredita que 

será possível alcançar níveis de produção éticos e que favoreçam a transformação e o 

desenvolvimento social através da comunicação.  

 Tratando especificamente sobre a publicidade, de acordo com Dellazzana (2010), 

nesse sentido, ela é vista como um objeto de estudo de muitos autores motivados a pesquisar a 

relação entre a propaganda e a democracia, uma vez que ela é ―uma prática que se utiliza da 

mídia para interferir na sociedade‖ (DELLAZZANA, 2010, p. 2). 

 A autora expõe que, referindo-se à prática da publicidade, não existe um órgão público 

que se responsabilize pelos mecanismos regulatórios dos conteúdos que são veiculados nas 

mídias de massa, e isso torna a discussão acerca da regulamentação desta prática bastante 

polêmica. Ela ainda ressalta que o Estado é responsável por exercer essa função, porém o faz 

através de um ―conjunto bastante diversificado de procedimentos (DELLAZZANA, 2010, 

p.3). No que diz respeito aos recursos de regulamentação, destaca-se o CONAR – Conselho 
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Nacional de Autorregulamentação Publicitária – que relaciona-se  ao conteúdo publicitário de 

maneira específica. 

 Outro assunto a ser discutido acerca da regulamentação midiática é o dos empresários 

que tomam por censura quaisquer formas de regulação que não considerem seus interesses 

pessoais. Nesse contexto, torna-se conveniente o empenho em seguir os vestígios desses 

interesses que influenciam no debate em torno da regulamentação publicitária.  

 No que se refere à censura, duas décadas de ditadura militar parecem não ter sido 

suficientes quando o tema é este. No Brasil, cotidianamente nos deparamos com alardes 

provocados pela imprensa de que a livre manifestação do pensamento estaria diante de um 

risco eminente, pois a censura estaria rondando os meios de comunicação social, sedenta para 

voltar a adotar os procedimentos cometidos anteriormente. Em relação à censura na 

propaganda, Dellazzana (2010) ressalta que, lentamente, no transcorrer desses 20 anos, muitas 

restrições foram impostas à publicidade, uma vez que este mercado tem sua receita  

diretamente afetada pela regulação estatal e sempre se posicionou contrário a tais leis. ―No 

caso da publicidade, os mecanismos regulatórios visam principalmente proteger a sociedade 

dos danos, implícitos, que podem ser causados por alguns produtos‖ (DELLAZZANA, 2010, 

p. 8). 

Como exemplo destaca-se a restrição prevista na Constituição Federal à veiculação de 

publicidade de produtos como tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos 

e terapias – que pode ser encaixada no âmbito da regulação formal no Brasil. Outro 

exemplo é a propaganda de armas, expressamente proibida no país. O Código de 

Defesa do Consumidor também institui regelações em relação à publicidade. Contudo, 

a publicidade dispõe de um órgão autorregulamentador que merece destaque por seu 

caráter pioneiro. O relatório da ANDI (2007) alega que esta responsabilidade da mídia 

relaciona-se ao impacto dos meios de comunicação no comportamento de sociedades e 

indivíduos, debates que variam desde o princípio de que o público encontra-se em 

posição de completa submissão à mensagem dos meios, até abordagens que alegam 

sua total independência desta (DELLAZZANA, 2010, p. 9).  
 

Zylbersztajn apud Dellazzana (2010) ao abordar questão sob o âmbito do direito, 

considera o mercado e a sociedade insuficientes para garantir o accountability da mídia e 

defende a regulamentação do setor por parte do governo. Porém esta regulamentação tem sido 

taxada de censura por alguns empresários e, em relação a isso, Zylbersztajn (2008) esclarece 

que, pensando em um aspecto ―jurídico-legal‖, este fato não procede corretamente. ―Desta 

forma, a censura não coexiste com o Estado Democrático de Direito, uma vez que a liberdade 

de expressão é condição fundamental para a manutenção da própria democracia‖ 

(DELLAZZANA, 2010, p. 9). Todavia, a eficácia da liberdade de expressão não ocorre 

apenas com a inexistência da intervenção estatal, pois Zylbersztajn (2008) adverte que, para 

que a liberdade de expressão seja eficaz, ela deve ser estar sob a atuação de um Poder Público.  
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2.5 O CONAR como agente de autorregulamentação 

  

 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) é uma 

organização da sociedade civil, fundada pelas agências de publicidade, por empresas 

anunciantes e veículos de comunicação para regulamentar a publicidade no Brasil. ―O Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é o instrumento básico que disciplina a 

conduta ética do setor‖ (GIACOMINI FILHO, 1998, p.103).  

O CONAR é uma organização não governamental que tem a missão de fiscalizar a 

publicidade enganosa ou abusiva no momento em que ela causa constrangimento ao 

consumidor ou a empresas. Constituído por publicitários e profissionais de outras áreas, o 

CONAR visa promover a liberdade de expressão publicitária, bem como atender as denúncias 

da população acerca de propagandas abusivas, que são julgadas pelo Código de Ética. 

 Mantido com recursos advindos de agências de publicidade, empresas anunciantes e 

veículos de comunicação - que o fazem voluntariamente - o CONAR não é um órgão estatal e 

suas decisões são meramente recomendações, que se não forem acatadas podem resultar em 

discussões em âmbito do Poder Judiciário ou órgãos da administração dos governos. Se algum 

consumidor, concorrente ou autoridade pública sentir-se ofendido por alguma ação 

publicitária, é dever do Conselho determinar alterações ou até o impedimento de que o 

anúncio seja veiculado novamente.  

 Dellazzana (2010, p. 248), diz que ―no que tange a accountability da publicidade, a 

questão da regulação envolve debates que giram principalmente em torno do CONAR‖. Isto 

significa que, de acordo com as questões éticas, é o Conselho que determina quais comerciais 

podem ou não permanecer no ar. Mediante às denúncias dos telespectadores, concorrentes ou 

autoridades, o CONAR tem o direito de vetar um filme publicitário quando por ele é 

considerado ofensivo.  

 No entanto, alguns autores avaliam o CONAR como insuficiente quando o assunto é a 

garantia do accountability da publicidade e a questão da regularização da propaganda através 

do Conselho ainda é julgada por alguns empresários de mídia como ações de censura. 

 Dellazzana (2010) considera que o CONAR possui iniciativas corretas, porém 

necessita de normas mais rígidas. Como pode ocorrer com quaisquer outras normatizações, o 

CONAR ainda requer determinados ajustes. ―Esses ajustes não depreciam o CONAR, que tem 

feito sistematicamente uma autocrítica de seu trabalho e tem respondido às críticas com 
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aperfeiçoamentos constantes no seu código de ética‖ (PEREZ e BARBOSA, 2008, p.407). 

Acerca disso, Dellazzana (2010) afirma que: 

Embora considerem corretas algumas iniciativas do CONAR em tornar mais rígidas 

suas normas, os autores alegam que o órgão ainda não dá conta de equilibrar a 

demanda social por regulação. Os autores afirmam então que as regras de auto-

regulamentação costumam ser bem mais amenas do que as determinações legais e, por 

isso mesmo, o CONAR deve estar aberto a reflexões que busquem promover sua 

legitimidade perante a sociedade (DELLAZZANA, 2010, p.249). 

 

 Segundo Giacomini Filho (1991, p.103) ―Muitos segmentos discutem a legitimidade 

do CONAR perante a sociedade, pois para muitos ele representa o ponto de vista dos 

publicitários e não da sociedade em relação à conduta ética do setor‖. Esse questionamento, 

segundo Perez e Barbosa (2008, p, 414), é um dos grandes dilemas publicitários, pois o fato 

de a publicidade ―estar atrelada aos meios de comunicação de massa que, conceitualmente, 

não permite boa segmentação‖, faz com que mensagens publicitárias, instantaneamente, sejam 

remetidas a públicos cada vez mais heterogêneos. 

 Para que uma propaganda seja retirada de veiculação, o CONAR atua segundo 

algumas etapa. Primeiramente, após a inserção da publicidade na mídia, se consumidores, 

concorrentes ou autoridades públicas sentirem-se ofendidos, poderão apresentar queixa ao 

CONAR. Segundo o site do Conselho, ―as hipóteses darão início a um processo que 

determinará o exame do anúncio pelo Conselho de Ética, composto por representantes das 

agências de publicidade, dos anunciantes, dos veículos e dos consumidores.‖ 

(www.conar.org). Depois de analisada a propaganda, se houver constatação de que o anúncio 

não fere qualquer dispositivo do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a 

denúncia será arquivada. 

Subsequentemente a esta etapa, no momento em que o anúncio for denunciado pelo 

CONAR, há um prazo estipulado para que anunciante e a agência apresentem 

esclarecimentos. ―Essa defesa será anexada ao processo e um membro do Conselho de Ética, 

designado como relator, estudará o caso e emitirá sua opinião. Em sessão de julgamento da 

respectiva Câmara, o assunto será debatido e levado a votos. Dessa decisão, sempre cabe 

recurso.‖ (www.conar.org). 

Sendo assim, o CONAR é, de fato, um instrumento que representa uma expectativa da 

sociedade brasileira acerca de uma conduta ética por parte de publicidade, e mesmo após a 

sua criação, não cessam as tentativas de disciplinar cada vez mais o setor. 

 A respeito das considerações feitas pelo CONAR em relação à ética unida à 

publicidade foi criado, em 1999, o Boletim do CONAR. Este informativo objetiva o 
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esclarecimento de assuntos julgados importantes pelo Conselho, constituindo um canal que 

representa a voz do próprio órgão a respeito do que acontece no mercado publicitário, bem 

como possibilita o aperfeiçoamento da prática profissional para com a sociedade. O Boletim é 

enviado mensalmente aos membros do próprio CONAR, além de estar disponível na página 

virtual do Conselho (www.conar.org.br).  

 Todos os casos publicitários divulgados no Boletim consistem em uma espécie de 

resumo dos casos julgados pelo Conselho de Ética do CONAR, sendo assim, contém todas as 

características que norteiam o trabalho do Conselho, como casos veiculados na mídia e 

problematizados por algum segmento da sociedade, publicitário e até mesmo do próprio 

órgão. Os julgamentos de todo e qualquer material veiculado nos meios de comunicação de 

massa, sem exceção, são baseados nas normas que compõe o Conselho de 

Autorregulamentação Publicitária. O Código dispõe de 50 artigos subdivididos em cessões 

específicas a cada tema, e que relacionam-se a preocupações aos aspectos éticos da 

propaganda, e, além disso, há mais 20 anexos referentes a categorias especiais de produtos.  

 As páginas dos Boletins do CONAR apresentam, então, uma síntese de cada caso 

julgado. Estes casos são acompanhados de informações como a natureza do problema, motivo 

de denúncia, denunciante, argumentos do denunciante e, é claro, o anunciante. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3 METODOLOGIA 

  

 Frente ao problema de pesquisa apresentado e aos objetivos descritos, elegeu-se o 

tema accountability midíatico em anúncios vetados pelo CONAR com objeto de estudo, 

através de pesquisas de nível exploratório e descritivo. Segundo Gil (2008, p.43),―as 

pesquisas exploratórias tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores‖. Já a pesquisa descritiva tem como principal objetivo 

pesquisar as características específicas de uma população, fenômeno ou relações estabelecidas 

entre variáveis.  

 Trata-se de uma análise documental para identificação e apreciação do material 

coletado. Sobre a análise documental, ela consiste em uma técnica decisiva para a pesquisa 

em ciências sociais e humanas, e também indispensável, porque a maior parte das fontes 

escritas ou não escritas são quase sempre a base do trabalho de investigação. Segundo Godoy 

(1995, p. 25) ―a análise documental é uma das técnicas de maior confiabilidade‖, pois os 

dados coletados através dela possibilitam a validação das informações obtidas durante a 

pesquisa. A análise documental se constitui em uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novo de um tema ou problema.  

Cinco filmes publicitários suspensos pelo Conselho são estudados bem como são 

destacadas as características que acarretaram o veto do comercial pelo órgão. Os filmes que 

esinvestigados são ―Avó‖, da marca Havaianas, ―Não acerta uma‖, da marca Nissan, 

―Rappers‖, da marca Nissan, ―Doritos Gay‖, da marca Doritos e ―Bem loura‖, da marca 

Devassa. Analisou-se detatalhadamente em cada peça os elementos que levaram os 

consumidores a sentirem-se lesados por estes videotapes e que, em decorrência disso 

recorreram ao CONAR para que os filmes fossem banidos da televisão.  

 Este apelo dos consumidores caracteriza-se em um fenômeno denominado 

accountability midiático, que será analisado neste trabalho através de pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica é uma atividade de localização e consulta de fontes diversas de 

informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de um tema. Este tipo 

de pesquisa trata-se do levantamento de bibliografias já publicadas em forma de livros, 

revistas, documentos eletrônicos, etc. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com 

aquilo que foi escrito anteriormente sobre determinado assunto, com objetivo de permitir ao 
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cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. 

Os resultados obtidos por intermédio da pesquisa bibliográfica auxiliarão no desenvolvimento 

de todas as fases e instâncias da investigação idealizada. 

Neusa Dias de Macedo (1994, p.13) afirma que ―trata-se do primeiro passo em 

qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar literatura existente e não redundar o 

tema de estudo ou experimentação.‖ Sobre o assunto a autora ainda ressalta que: 

 A pesquisa bibliográfica precisa ser subsidiada por um planejamento de trabalho e 

pela adoção de critérios para facilitar, posteriormente, a redação da monografia. No 

sentido amplo, a pesquisa bibliográfica é entendida como o planejamento global-

inicial de qualquer trabalho de pesquisa o qual envolve uma série de procedimentos 

metodológicos, configurados em etapas de trabalho (MACEDO, 1994, p.13). 

 

 Este trabalho se configura, também, em um estudo de caso que, na visão de Yin 

(2003), é uma investigação empírica que pesquisa, ou seja, ―um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida real‖ (YIN, 2003, p.32). O autor reforça que estudo de caso 

representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do 

planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto 

de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa.  

 Na visão de Lüdke e André (3333), o estudo de caso como estratégia de pesquisa é o 

estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 

delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um interesse 

próprio, único, particular e representa um potencial na educação. Destacam em seus estudos 

as características de casos naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano aberto e 

flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

 De acordo com Gil (2008), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua 

delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: delimitação 

da unidade-caso, coleta de dados, seleção, análise e interpretação dos dados e elaboração do 

relatório. 

Concluindo, avaliam-se os filmes publicitários que, dentro de um contexto social atual, 

atingiram negativamente seus telespectadores, fazendo com os mesmo tenham se sentido 

lesados com o conteúdo das peças. 
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4 ANÁLISE DOS FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

 A fim de que possamos compreender melhor as considerações teóricas já estabelecidas 

nesta pesquisa, é pertinente que se faça uma análise aprofundada dos filmes publicitários 

determinados como corpus deste estudo. Os casos objetos deste trabalho, julgados e vetados 

pelo CONAR nos anos de 2009, 2010 e 2011, são formados a partir de peças publicitárias 

veiculadas em meios de comunicação de massa, constituindo uma demonstração de como a 

publicidade ofensiva é praticada no atual cenário brasileiro. É importante mencionar que os 

cinco filmes publicitários foram publicados no Boletim do CONAR no decorrer dos anos de 

2009, 2010 e 2011, e neste consta apenas um resumo dos casos julgados anteriormente pelo 

Conselho de Ética. Portanto, todos os filmes se enquadram nas características que envolvem o 

âmbito de trabalho no qual o CONAR se destina, isto é ―casos veiculados na mídia em geral, 

problematizados por determinados motivos por parte de algum segmento da sociedade ou, 

especificamente, do segmento publicitário, ou, ainda, por membros do próprio órgão‖ 

(TOALDO, 2005, p. 33).  

  

Havaianas “Avó”, 2009  

  

 O primeiro caso a ser abordado é o filme das Havaianas. O chinelo de borracha 

Havaianas é um produto produzido pela empresa São Paulo Alpargatas, que tem uma 

participação de 80% no mercado brasileiro de sandálias de borracha, comercializando cerca 

de 162 milhões de pares de calçados por ano. 

 O filme publicitário de título ―Avó‖, idealizado pela agência de propagandas 

AlmapBBDO, traz em seu roteiro um conteúdo humorístico bem característico dos vídeos da 

marca Havaianas, em que os protagonistas – avó e neta – dialogam em um restaurante. A 

sinceridade da avó moderna provocou uma repercussão negativa perante os consumidores da 

marca, que julgaram o comercial demasiadamente ofensivo para permanecer no ar. 

 A cena se passa em um elegante restaurante de classe média, com música ambiente ao 

fundo e elementos decorativos de bom gosto, onde avó e neta estão sentadas a espera de uma 

refeição. A primeira cena é um plano geral das personagens, em que é possível visualizar o 

ambiente em que ambas estão situadas. A personagem da avó aparenta idade de, 

aproximadamente, 80 anos, possui cabelos brancos e curtos, veste uma blusa xadrez, 

ornamentos de pérolas e salto alto. A neta, com idade aproximada de 20 anos, traja roupas 
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coloridas, não usa acessórios e, em seus pés, veste as novas sandálias Havaianas Fit.  

 O diálogo das personagens é iniciado pela avó, que parece indignada com a atitude da 

neta em ir a um restaurante trajando chinelos. A neta responde o comentário da avó relatando 

que não se trata de simples chinelos, mas sim das novas Havaianas Fit, que podem ser usadas 

em qualquer lugar, até mesmo em restaurantes bem conceituados. No momento em que a neta 

fala sobre as sandálias, o primeiro plano é utilizado para que o receptor do filme publicitário 

possa observar o produto com maior riqueza de detalhes. Após a visualização da sandália, a 

avó comenta sobre a beleza do produto através da frase ―que é bonitinha, é‖. 

 A cena seguinte mostra o ator brasileiro Cauã Reymond entrando no restaurante 

acompanhado da maitre. Em seguida, referindo-se a ele, a neta comenta ―olha lá, vó‖. A avó 

responde o comentário da neta ressaltando que se trata do rapaz que aparece na televisão, e 

que a ela precisava de um homem como ele para namorar. A neta logo retruca ―ah, mas deve 

ser muito chato casar com famoso, né?‖, quando a avó revida, mencionando que não está 

sugerindo um relacionamento sério, mas apenas relações sexuais. A neta se surpreende com a 

menção da avó e, esta, em um tom sereno de voz, indaga, ―depois eu que sou atrasada?‖ De 

um total de 30 segundos, os últimos 2 segundos do vídeo são reservados para evidenciar o 

produto Havaianas Fit e suas diversidade de cores.  

 O filme analisado exibe vários contrastes, como o novo e o velho, a modernidade e a 

antiguidade, a diferença de vestimentas, além de uma ambiguidade de discursos. A avó 

mostra-se uma senhora de atitudes comportamentais conservadoras, a começar pela postura à 

mesa. A avó coloca o guardanapo cuidadosamente ao colo, gesticula e fala sem exacerbações, 

olha apenas uma vez em direção à mesa do ator e tem aparência bem tratada, em 

contrapartida, a neta tem movimentos rápidos e ágeis, escora seus antebraços sobre a mesa e 

comete indiscrição ao olhar repetidas vezes para o local onde o ator está sentado. 

 Ao analisar detalhadamente o vídeo publicitário, percebe-se que outros elementos  

também caracterizam atitudes modernas e conservadoras, como, por exemplo, o momento em 

a avó menciona que a neta precisa de um rapaz como a ator Cauã Reymond para namorar. 

Esse ato remete à ideia de que todas as moças necessitam de bons rapazes para manter 

relacionamentos duradouros, a fim de que se casem com homens que assegurem uma boa 

qualidade de vida às esposas. 

 A desconstrução do discurso aparece logo após este comentário, onde a senhora idosa 

incorpora características modernas e sugere apenas relações sexuais à neta, deixando de lado 

todo o conservadorismo típico das mulheres de sua faixa etária. Neste momento, atribui-se à 
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avó atitudes contemporâneas de que, hoje, as mulheres não almejam mais estabelecer vínculos 

afetivos com os homens. Sob a ótica feminina atual, o comportamento de muitas moças 

baseia-se na efemeridade, em que a figura masculina é muitas vezes utilizada para fins de 

diversão, auto-afirmação e satisfação. 

 O objetivo do filme da Havaianas é divulgar sua nova linha de sandálias e comunicar 

que elas podem ser utilizadas em diversos locais, tanto formais quanto casuais. No entanto, 

observa-se que este anúncio publicitário gerou constrangimento a determinados 

telespectadores, entre os quais muitos deles recorreram ao CONAR para que o vídeo fosse 

suspenso de exibição. A campanha continuou na internet, e foi divulgada através de um 

remake do vídeo, estrelado pela avó. Neste novo filme, a avó fala diretamente com o 

telespectador, relatando o descontentamento por parte de algumas pessoas em relação ao 

anúncio das Havaianas Fit e que, em respeito a estes consumidores, a empresa optou por 

retirar o filme de veiculação. Por outro lado, a fim contentar os telespectadores que gostaram 

do vídeo, a avó explica que ele permanecerá na internet, mais precisamente no site da empresa 

Havaianas. A avó termina o vídeo remake com o a exclamação ―viu como eu sou 

moderninha!‖. 

  Anteriormente ao posicionamento final do CONAR, o filme foi suspenso do ar por 

determinação própria das Havaianas, com a intenção de se mostrar uma empresa democrática. 

Algumas reações acusam a AlmapBBDO, agência responsável pela campanha, de simular 

uma ação planejada, ou seja, elaborar um anúncio comercial que, invariavelmente, geraria 

polêmica. Desta vez, mesmo com a atitude precipitada das Havaianas em retirar o vídeo do ar,  

o CONAR enquadrou a veiculação do comercial por acreditar que a peça fazia alusão 

explícita à sexualidade.  

   

Devassa “Bem loura”, 2009 

 

 Logo após a suspensão do comercial das sandálias Havaianas, foi a vez do vídeo 

publicitário da marca Devassa, estrelado pela socialite americana Paris Hilton. Esta peça foi 

assinada pela agência Mood, e tem em seu roteiro uma mulher que seduz as pessoas na 

cobertura de um edifício. O vídeo publicitário foi considerado sexista e desrespeitoso pela 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que imediatamente acionou o CONAR a 

fim de banir o filme da televisão. 

 O filme inicia ao som da trilha ―o homem do braço de ouro‖, do artista Elmer 
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Bernstein, e demonstra em ângulo de plano geral um rapaz que está situado dentro de seu 

apartamento, na orla do Rio de Janeiro. O ator, com idade aproximada a 30 anos, veste roupas 

informais, está descalço, e parece se surpreender com algo que está acontecendo no prédio ao 

lado do seu, o famoso hotel carioca Copacabana Palace. Este hotel está localizado na praia de 

Copacabana, e é muito conhecido por ser um local altamente sofisticado, além de um 

badalado ponto de encontro de ricos e famosos do mundo inteiro. Rapidamente, ao perceber 

do que se trata a situação, o homem levanta-se do sofá e toma sua câmera fotográfica, que está 

localizada sobre a mesa de centro, e mira em direção à mulher que aparece na janela do hotel.   

 A mulher, interpretada pela socialite americana Paris Hilton, tem cabelos compridos e 

louros, está maquiada, usa jóias, traja um vestido curto e provocativo de cor preta e salto alto, 

e está situada em um cômodo com janelas amplas, permitindo a fácil visualização de seus 

gestos no interior do Copacabana Palace. A atriz levanta-se da cama e caminha sensualmente 

em direção a um freezer, posicionando-se de costas para a janela no momento de abrí-lo. No 

interior do freezer constam latas da cerveja Devassa e, ao observá-las, a atriz retira uma das 

latas, e passa a encostá-la pelo seu corpo, direcionando um olhar atraente para a câmera 

fotográfica do seu vizinho. O voyeur, afoito, começa a clicar a vizinha que, devido a sua 

exposição excessiva, desperta os olhares dos indivíduos que transitam pelas ruas do Rio de 

Janeiro.  

 Enquanto a socialite é clicada pela lente fotográfica do voyeur e, simultaneamente, 

observada pelas pessoas da rua, a lata da cerveja Devassa aparece em suas mão na maioria da 

cenas, a fim de que o consumidor possa observar o produto anunciado no filme publicitário. 

Os segundos finais do anúncio mostram a atriz acenando para as pessoas da rua, que cantam a 

trilha sonora do comercial e direcionam seus copos de cerveja à moça, remetendo a um ato de 

brinde. O rapaz voyeur também faz um brinde à Paris Hilton, que aponta uma lata da cerveja 

Devassa à câmera em um primeiro plano, abrindo-a posteriormente. Neste momento, é 

inserida a locução do vídeo ―ela chegou. Bem loura, bem gelada, bem loura. Devassa, bem 

devassa.‖ Concomitantemente à locução, a câmera vai se afastando da atriz até que ela 

apareça na janela do seu apartamento em um plano geral, possibilitando a visão da paisagem 

do Pão de Açúcar, famoso ponto turístico do Rio de Janeiro.  

 O final do filme é reservado para focar o produto isoladamente, como demonstra a 

garrafa da cerveja Devessa sendo retirada de um recipiente com gelo, evidenciando o rótulo 

do produto. Subsequentemente, aparece um copo sendo preenchido com a cerveja, e a tampa 

da garrafa do produto, ambos com a logomarca da Devassa. Neste momento é evidente na tela 
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a cláusula de advertência para comerciais de bebidas alcoólicas ―produto é destinado a 

adultos‖, terminado com a pronúncia desta frase por um segundo locutor. O filme tem duração 

de 60 segundos, e apenas os 7 segundo finais  são reservados para a demostração do produto e 

a assinatura da marca Devassa. 

 A regra geral para a veiculação de bebidas alcoólicas determinada pelo CONAR diz 

que, por fazer parte de uma classe de produtos de consumo restrito a determinados públicos e 

situações, deverá sempre ser abordada com características socialmente responsáveis: 

por tratar-se de bebida alcoólica — produto de consumo restrito e impróprio para 

determinados públicos e situações — deverá ser estruturada de maneira socialmente 

responsável, sem se afastar da finalidade precípua de difundir marca e características, 

vedados, por texto ou imagem, direta ou indiretamente, inclusive slogan, o apelo 

imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto em qualquer peça 

de comunicação (CONAR, capítulo 3, artigo 44, anexo A). 

  

 O princípio de responsabilidade social ainda relata que a publicidade não deve induzir 

o consumo irresponsável de bebidas alcoólicas. Diante disso, os eventuais apelos à 

sexualidade não podem constituir o principal tema dos anúncios, uma vez que modelos 

publicitários não devem ser enxergados pelo consumidor como objeto sexual.  

 O vídeo publicitário da campanha foi denunciado por consumidores que 

argumentaram que a peça continha apelos desrespeitosos e apelativos. Além disso, uma 

representação da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher relatou ao CONAR que a figura 

feminina estava sendo utilizada de maneira muito sexista. 

 O Conselho informou que agência Mood, bem como o anunciante, foram advertidos 

via e-mail e por carta registrada. Após a confirmação de recebimento, o CONAR determinou 

cinco dias úteis para que a defesa fosse apresentada. A empresa comunicou que a propaganda 

não seria mais veiculada na televisão, porém continuaria em exibição na internet. O link no 

site Youtube superou 400 mil acessos após a suspensão do filme nos meios de comunicação 

de massa. 

 

Doritos “YMCA”, 2009 

 

  O terceiro anúncio do corpus da análise é o vídeo referente à campanha publicitária 

da marca Doritos, criada pela agência AlmapBBDO. O conteúdo do filme levou a Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) a recorrer ao 

CONAR, para que o mesmo vetasse a transmissão do vídeo.  Houve manifestação contrária de 

diversos grupos que defendem as causas gays e o CONAR optou, por fim, em vetar a 
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veiculação do comercial. 

 O filme publicitário traz quatro jovens amigos viajando no interior de um automóvel, 

ao som de YMCA, do grupo norte-americano Village People. Esta música foi um dos grandes 

hits dos anos 70 e, atualmente, é considerada um dos grandes hinos das comunidades 

homossexuais de todo o mundo.   

 Enquanto o rapaz dirige o veículo, o passageiro do banco frontal, do lado direito, está 

distraído com as paisagens. Os outros dois passageiros do banco traseiro viajam consumindo 

um pacote do produto Doritos. No momento do refrão da música, o passageiro do banco 

frontal direito, até então distraído, imediatamente simula a coreografia interpretada pelos 

integrantes do conjunto Village People em suas apresentações.  

 O ato inesperado faz com que seus amigos observem a simulação da corografia com 

ares de espanto. Os dois atores do banco traseiro fitam o amigo de forma tão duvidosa que 

pausam a ingestão o produto Doritos, dedicando todas as suas atenções ao rapaz que dança. O 

motorista do automóvel também parece surpreso com a atitude de seu amigo, intercalando os 

olhares a ele e à estrada.  

 Enquanto os três rapazes trocam olhares de perplexidade, o ator que interpreta a 

coreografia parece se empolgar cada vez mais com o som da música YMCA. Neste momento, 

a imagem é congelada e um pacote do produto Doritos é inserido no vídeo, mais precisamente 

sobre o rosto do ator coreógrafo. Simultaneamente à imagem parada, entra a fala do locutor, 

que expõe: ―quer dividir alguma coisa com os amigos, divide um Doritos.‖  

 Este filme publicitário tem duração de 30 segundos e foi considerado homofóbico na 

avaliação de sete dos 12 conselheiros de ética, que votaram pelo pedido de sustação do filme. 

A homofobia  é um termo utilizado para identificar o ódio, a aversão ou a discriminação de 

um indivíduo contra homossexuais e, consequentemente, contra a homossexualidade.  

  Sendo assim, o presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

Transgêneros (ABGLT), Toni Reis, manifestou desagrado com a veiculação do filme 

publicitário do produto Doritos. O presidente da ABLGT julgou a propaganda como 

tendenciosa, pois reforça e estimula o preconceito contra uma minoria de indivíduos que 

possuem uma opção sexual diferente da definida como ―tradicional‖. Ele afirma que a peça  

faz referências implícitas e depreciativas: 

Causa-nos preocupação a veiculação de tal material na televisão brasileira, pois 

dissemina o preconceito com uma roupagem bem-humorada, e é capaz de endossar o 

preconceito e a homofobia que geram a discriminação contra nossa comunidade, indo 

na contramão dos esforços do governo de estabelecer políticas públicas de promoção 

do respeito à diversidade humana (somosglbt.blospot.com). 
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 Em defesa a nova campanha de Doritos, a PepsiCo, empresa que fabrica o produto 

Doritos, divulgou que o intuito do filme publicitário era o de transmitir através de um 

conceito humorístico a diversão e o sabor do consumo do produto entre amigos. O 

comunicado oficial dizia que a ideia principal do vídeo era expor situações e que as pessoas se 

submetem a papéis constrangedores, ou o popular ―pagam mico‖. Neste sentido, o ―mico‖ foi 

a dança ultrapassada da música YMCA e, especificamente neste caso, a coreografia é tratada 

de forma irreverente, como algo fora de moda e não faz nenhuma alusão ao 

homossexualismo. 

  

Nissan “Não acerta uma”, 2010 

 

 O terceiro filme a ser estudado, idealizado pela agência Lew'Lara TBWA, pertence à 

marca Nissan, e foi veiculado em campanha para o carro Livina versão 2011. O filme 

intitulado ―não acerta uma‖, de 45 segundos, entrou no ar em 24 setembro de 2010, citando as 

concorrentes General Motors (GM), Fiat e Honda de maneira comparativa para demonstrar os 

prêmios recebidos pelos veículos da família Livina, assim como seus principais atributos. O 

cenário é composto com obscuridade, e contém um alvo onde os engenheiros das montadoras 

concorrentes estão posicionados sobre grandes tanques com elementos letais (tubarão, chamas 

de fogo e ácido). A primeira marca atacada pelo filme é a americana General Motors, e a cena 

demonstra o descontentamento do suposto diretor da multinacional em relação ao automóvel 

Meriva, que mostrou-se inferior ao Nissan Livina segundo a ―Revista Quatro Rodas‖, o 

programa ―Auto-Esporte‖ e o veículo de comunicação ―Jornal do Carro‖. Nesta cena existem 

elementos que subentendem que o grupo GM é proveniente dos Estados Unidos, como a 

expressão ―hey you‖, utilizada pelo ator que interpreta o diretor insatisfeito da montadora, que 

logo após a fala lança projéteis em direção ao alvo, a fim de que o engenheiro caia dentro do 

tanque que contém um tubarão .  

 A cena seguinte retrata o suposto presidente da empresa japonesa Honda praguejando 

ao engenheiro devido à menor taxa de conserto do Nissan Livina em comparação ao rival 

Honda Fit. O ator, visivelmente de traços orientais, reclama furiosamente ao mesmo tempo 

em que lança as bolinhas na direção do alvo para que o engenheiro – que chora de maneira 

desesperada – precipite em um campo magnético que contém chamas de fogo.  

 A terceira e última montadora exposta pela Nissan é a italiana Fiat, através de uma 

cena em que o diretor desta empresa, de sotaque italiano, sente-se transtornado com a 
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informação de que o automóvel Idea perde para o Livina em relação à categoria melhor carro 

para a família, da Revista Car and Driver, de preço limitado até o valor de R$ 50.000 

(cinquenta mil reais). O ator que incorpora o diretor italiano não se conforma com este dado, e 

por isso, tenta fazer com que seu engenheiro caia em um tanque com ácido. O que se observa 

é que, exclusivamente com esta marca, o engenheiro perseguido revida ao seu superior com  

estratégia humorística. Neste momento, o filme publicitário se aproxima do fim, reservando 

apenas sete segundos para a apresentação dos automóveis Livina e seus diferentes modelos, 

como o Livina X-Gear e o Grand Livina, terminando, então, com a locução em off  ―a Nissan 

tem um jeito inovador de pensar o carro para a família.‖ 

 O que podemos analisar sobre este vídeo publicitário é que a peça foi impedida de 

permanecer no ar devido à nítida tentativa da marca Nissan aplicar o gênero de publicidade 

denominado comparativo, além de ferir o artigo 26 do CONAR, que determina que os 

anúncios não devem incitar nenhum tipo de violência. 

 Segundo Siqueira (1998), a publicidade comparativa aborda um tipo de publicidade na 

qual o anunciante tem a intenção de implementar o consumo de seus produtos, colocando em 

contraposição algumas características de produtos concorrentes a fim de expor aos 

consumidores algum grau de superioridade. Seguindo este pensamento, Durigan et al Pereira 

(2001, p. 89) explica que ―ao enaltecer os próprios produtos num processo de comparação 

com a concorrência, o anunciante busca diminuir o poder de atração dos produtos e serviços 

comparados junto à natural clientela daquele competidor‖. (Frase de Pereira). 

 Conforme matéria divulgada pela Revista Exame, o sócio diretor da agência de 

propaganda Lew'Lara/TBWA explicou que este filme foi criado apenas com o intuito de 

utilizar uma estratégia bem-humorada para se referir às marcas concorrentes. Algo que chama 

a atenção é que o comercial foi ao ar a partir da noite de sexta-feira, 24 de setembro de 2010, 

o que lhe conferiria três dias de livre veiculação, uma vez que, obviamente, o vídeo seria 

suspenso quando descoberto pelo CONAR, na tradicional segunda-feira dos filmes banidos. 

No entanto, o comercial não perdurou sequer dois dias na televisão. 

  Para alguns críticos de propaganda, a empresa Lew'Lara/TBWA idealizou este vídeo 

propositalmente, tendo conhecimento do conteúdo não permitido pelo Conselho de Ética do 

CONAR. Esta prática é definida como uma estratégia publicitária empregada 

intencionalmente para chamar a atenção e despertar certa curiosidade no receptor, pois não é 

recente a constatação de que a censura estimula a transgressão. A ação de veto faz com que o 

receptor, sedento por tudo o que não é permitido, recorra às novas mídias para a visualização 
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de filmes publicitários banidos do ar. Sendo assim, é verdade que a internet atua como um fio 

condutor, potencializando o poder de viralização de quaisquer conteúdos veiculados ou não 

nas mídias de massa. Para casos como o filme da Nissan ―não acerta uma‖, é difícil concluir 

até que ponto esta atitude pode ser benéfica à marca, uma vez que o consumidor brasileiro, de 

forma geral, é avesso a propagandas que explicitamente tentam denegrir a imagem de seus 

concorrentes.  

  

Nissan “Rappers”, 2011 

 

 Por fim o último filme analisado, também da montadora japonesa Nissan, torna a 

atacar a concorrência. Neste, é traçada uma comparação entre os carros Tiida e Focus, este da 

empresa Ford, através de uma paródia musical. O comercial foi gravado aos moldes de um 

videoclipe, onde a letra da música menciona sobre os elevados preços cobrados pela 

montadora americana. São feitas acusações de que a Ford está enriquecendo às custa de seus 

clientes, além de tentar persuadir o consumidor de que ele está pagando o preço de um carro 

1.8 em troca de um carro 1.6.   

 O filme publicitário foi elaborado pela agência Lew'Lara TBWA e lançado no dia 25 

de fevereiro de 2011, e nele há a apresentação uma dupla de rappers atuando como 

funcionários da marca Ford. A dupla canta em frente a um modelo Focus GL 1.6 e esbanja 

dinheiro com mulheres semi-nuas, vangloriando os luxos que a Ford tem em função dos 

automóveis comercializados acima do preço justo. Este fato é comprovado pela trilha do 

filme, que traz no seu refrão a frase ―o luxo todo é do dinheiro de vocês, pagando um preço 

1.8 por um carro 1.6‖. 

 O vídeo comercial começa como se fosse um videoclipe, com as informações do nome 

do artista, nome da música e gravadora, neste caso nomeados, respectivamente, como ―Mc 

Deu Bem & X por cento‖, ―Ouro de tolo (no caso vocês)‖ e ―Lucro$ Records‖. A trilha inicia 

com  uma dedicatória aos consumidores que adquiriram um Ford Focus, porém relata que o 

filme não é de posse deste consumidores, eles apenas pagaram por ele.  

 Os rappers do filme utilizam as vestimentas típicas dos artistas americanos, como 

cordões extravagantes com pingente de cifra, anéis, chapéus, casacos de pele, além de um 

jaleco branco com a logomarca da empresa americana Ford. O estilo musical escolhido pelos 

publicitários da Lew'Lara pode ser relacionado com a naturalidade da Ford Motors, uma vez 

que o rap é um discurso rítmico que surgiu entre as comunidades negras do Estados Unidos. 
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Quando pensamos em rap, rapidamente idealizamos músicas que abordam temas como 

mulheres, carros, dinheiro e festas, e estes elementos estão claramente explícitos na letra da 

trilha sonora e nos personagens que atuam no filme publicitário da Nissan. 

 No decorrer do vídeo, a dupla rapper se diverte com champagne em chafariz e banha 

as mulheres com a bebida, relatando que os R$ 3.000,00 reais a mais investidos no Ford 

Focus estão sendo bem gastos.  

 O trecho ―na sua casa acumula boleto de prestação, na nossa casa tem mordomo 

servindo o melão. De boa na jacuzzi fico até enrugar, e aqui na nossa pizza nunca falta 

caviar‖, expõe que os clientes da Ford possuem em seus domicílios prestações a serem pagas 

em consequência da compra do Focus, enquanto os funcionários da montadora ostentam em 

suas casas as extravagâncias que o dinheiro é capaz de oferecer. Outras utopias econômicas 

também são retratadas ao longo do vídeo, como tatuagens de dólares, montanhas de dinheiro, 

compra de tigres brancos, dentes de ouro, jalecos importados, carro lotados de mulheres, 

cirurgias plásticas e a prática de pilates com modelos parisienses.  

 O clipe termina com a locução ―não deixe ninguém esbanjar seu dinheiro, o Nissan 

Tiida tem mais motor, mais espaço e custa menos‖, e simultaneamente à fala do locutor, 

aparece a mensagem que o automóvel Tiida 1.8 S custa R$ 2.910,00 reais a menos que o Ford 

Focus GL 1.6. Abaixo desta mensagem ainda há um texto praticamente impossível de ser lido 

pelo receptor do vídeo comercial, onde é informado que o preço do Ford Focus 1.6 foi 

anunciado no jornal Folha de São Paulo e no OESP no dia 10 de fevereiro de 2010 com o 

preço de R$ 51.990,00 reais e o Nissan Tiida foi anunciado, também na Folha de São Paulo e 

no OESP no dia 10 de fevereiro de 2010 a R$ 49.900 reais. 

 O vídeo publicitário tem duração de 1 minuto e 38 segundos, e reserva apenas 8 

segundos para as especificações do carro Tiida, como maior potência, mais espaço e câmbio 

manual de seis marchas, fechando a locução cm a frase ―a Nissan tem um jeito inovador de 

pensar um hatch, pense num Nissan‖. 

  O anúncio publicitário da Nissan, além de retirado do ar no dia 3 de março de 2011 (a 

pedido do CONAR), transformou-se em caso de polícia. A montadora Ford do Brasil abriu um 

processo criminal contra a Nissan na 1° Delegacia Regional de São José dos Pinhais (PR), 

cidade sede da marca no país. A ação acusa o presidente e os diretores da montadora japonesa 

de concorrência desleal, uso indevido de marca e ridicularização dos funcionários da Ford.  

 Não é a primeira vez que os filmes publicitários da japonesa Nissan são vetados do ar, 

no histórico da montadora constam outros casos de propagandas banidas pelo CONAR, como 
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o filme ―não acerta uma‖, referente ao carro Livina 2010, e outro filme referente à picape 

Frontier, ironizando as montadoras Toyota e Volkswagen. Os publicitários da agência 

Lew'Lara TBWA tem usado estratégias desleais para se sobressair frente à concorrência, tendo 

conhecimento de que as informações articuladas em seus anúncios conferem agressão moral 

às outras marcas. 

 Em uma carta enviada à imprensa, a Nissan confirmou a retirada do filme de 

veiculação através de um comunicado: 

A Nissan do Brasil informa que acatando a solicitação do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) o comercial ―Nissan Tiida Rappers‖ será 

retirado do ar, assim como a divulgação do mesmo em  seus canais oficiais na internet. 

(www.adnews.com.br). 

 

 A Nissan também posicionou-se junto à Lew'Lara TBWA acerca da recomendação do 

veto do anúncio pelo CONAR: 

A Lew‘Lara\TBWA e a Nissan adotaram, em meados do último ano, uma postura bem 

humorada e irreverente para abordar a concorrência nas campanhas de Nissan, 

destacando assim os atributos e diferenciais de seus produtos. Em relação ao anúncio 

suspenso pelo CONAR (veiculado somente em veículos do trade publicitário), no qual 

a agência destaca os resultados obtidos pela montadora nos últimos meses - com ―54% 

de crescimento nas vendas‖ - a agência buscou somente ressaltar os números que 

comprovam a eficiência da comunicação utilizada. Em nenhum momento o objetivo 

foi questionar a atuação do CONAR. Se o anúncio feriu algum artigo do Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a Lew‘Lara\TBWA pede desculpas. 

Vale ressaltar que a agência respeita e acata todas as decisões do CONAR, 

suspendendo imediatamente as campanhas do ar após receber a notificação‖ 

(www.ccsp.com.br). 

 

 O que a Nissan alegou foi que o vídeo teve como objetivo apenas utilizar um 

diferencial criativo de estratégia humorística para a divulgação do Nissan, além de polemizar 

a relação custo benefício dos concorrentes do segmento. A comparação direta com o produto 

concorrente foi optada pela Nissan apenas para chamar a atenção dos clientes, uma vez que  o 

diretor de marketing da montadora japonesa, Carlos Moreno, ressaltou que a participação da 

Nissan no mercado sempre foi inferior à da concorrência. 

 O vice-presidente de operações da agência de propagandas Lew'Lara TBWA, Carlos 

Oliveira, pressupõe que a estratégia escolhida pelos publicitários da empresa foi bem 

sucedida, pois gerou cerca de 500 mil acessos no site Youtube em 4 dias de veiculação. Carlos 

Moreno ainda asseguro que a irreverência adotada nos filmes publicitários da Nissan 

continuarão, mas de maneira em que a empresa não corra mais riscos de veto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acerca deste estudo, considera-se que discutir a questão ética no mercado publicitário 

é uma maneira de nos colocarmos em contato com a normas e leis que regulamentam a 

atividade da profissão no Brasil. A abordagem da publicidade é uma tarefa que sugere grande 

conhecimento sobre a atuação do seu órgão regulamentador, o CONAR, uma vez que o 

objetivo final de toda a campanha publicitária é atingir seu consumidor de maneira efetiva e 

não ofensiva. 

 Relevar os princípios éticos que norteiam a propaganda brasileira é, acima de tudo, 

verificar se conduta dos atuantes da área está correspondendo às expectativas do consumidor, 

que espera conhecer marcas e produtos através de um processo comunicativo leal e 

transparente.  

 Salienta-se que a partir da Revolução Industrial, a atividade publicitária cresceu 

exponencialmente dentro das mais diversas sociedades e culturas. A prática da ética nesta área 

é importante porque, com o passar dos anos, ela tem sido um dos pilares da economia, 

movimentando muito dinheiro em função de campanhas milionárias de propaganda.  

 Não se pode deixar em segundo plano a importância da participação do consumidor 

após a veiculação nos mass media de conteúdos ofensivos, e que geram constrangimento a 

determinados grupos de indivíduos. O accountability da publicidade garante que, por meio de 

reivindicações de veto ou melhoria de anúncios publicitários, haja maior garantia do exercício 

de cidadania ao receptor. Neste sentido, o indivíduo migra de um posto de passividade para 

um patamar mais elevado, onde sua voz marginalizada seja ouvida e considerada. 

 Há que ressaltar, entretanto, que a já citada cidadania se dá devido a existência do 

Conselho Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Este órgão, embora 

interpretado por alguns como um restritor da liberdade de expressão, em contrapartida, é visto 

por outros como essencial, uma vez que fiscaliza a má conduta publicitária, advertindo-a e, 

posteriormente, punindo-a. Porém, acima de tudo, é vital que as famosas mentes criativas 

nunca se esqueçam da prática da responsabilidade social, que deve exercer como um 

instrumento da comunicação de massa. 

 Através da análise dos filmes publicitários que compõem o corpus desta pesquisa, 

entendemos o profissional de propaganda como principal manuseador das etapas de produção 

de mensagens, assumindo assim, o posto de gestor das relações por meio das quais elas são 

produzidas. Tais anúncios demonstram um posicionamento, logo julga-se que o conhecimento 
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sobre as normas da profissão é capaz de orientar as ações do profissional, permitindo que este 

serviço seja prestado da melhor forma. Pressupõe-se que, quando bem empregada, a 

publicidade permite que produtos ou marcas concorrentes convivam em harmonia dentro de 

um mesmo mercado.  

 Os vídeos comerciais analisados exemplificam que atingir um fim a ―qualquer custo‖, 

pode denegrir a imagem de uma marca ou produto, como também manchar a reputação de 

quem assinou esta prática, neste caso, as agências de propaganda. Através do estudo destes 

filmes, observamos que o atuar profissional é muitas vezes vivenciado de acordo com seus 

próprios princípios. Deixa-se de lado as imposições do CONAR e elaboram-se conteúdos 

muito mais voltados para um contentamento isolado (seja da agência ou do cliente) que para 

uma preocupação coletiva (consumidor e concorrência). Outra particularidade constatada com 

o estudo dos casos, foi o da intencionalidade de fazer com que a publicidade gere polêmica, e 

assim seja lembrada pelo receptor não pelo que anuncia, mas pelo que provoca na sociedade. 

 Nesse contexto, talvez passe despercebido que a repercussão negativa de uma 

campanha publicitária faz com que as perdas não sejam apenas do anunciante, mas sim das 

partes diretamente envolvidas no processo, inclusive o próprio mercado. No momento em que 

a publicidade prejudica a imagem do consumidor ou de outros anunciantes, automaticamente 

ela se coloca como uma atividade que não mede esforços quando o assunto é alcançar os 

objetivos de uma campanha. Assim, o mercado profissional perde credibilidade frente a novos 

anunciantes e também a receptores, correndo o risco de que a profissão seja rotulada como um 

meio inadequado de transmissão de informações. 

 Toaldo (2005) menciona que o trabalho publicitário se estrutura a partir das relações 

humanas, as quais desenvolvem-se sob uma influência da moral no contexto contemporâneo. 

Entretando, os debates acerca da moral não são identificados quando toma-se como 

posicionamento o benefício próprio em primeiro lugar.  

 Os filmes analisados nesta pesquisa sugerem que os profissionais revejam ou reflitam 

sobre seus valores, a fim de que perceba-se a coerência entre suas crenças e suas ações. As 

atitudes desleais condenadas pelo CONAR servem como exemplo para os publicitários, 

fazendo com que estes desenvolvam trabalhos benéficos para seus clientes, que resultem em 

finais positivos.   

 Tão vital quanto ressaltar que a atividade publicitária brasileira necessita de uma maior 

fiscalização do CONAR, é destacar que o nível exploratório deste estudo não permite 

generalizar as particularidades constatadas. As observações feitas em cada caso não 
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restringem a publicidade às situações presentes em cada um deles.  

 A questão problematizada abordou os avanços da publicidade e da liberdade de 

expressão e, consequentemente, a atuação mais efetiva de um Conselho que fiscalize mais 

estas práticas. Cumpre mencionar que, a partir daí, haja maior relevância aos reclames do 

consumidor, propiciando a este maior sentimento de cidadania. 

 Por fim, a análise proposta é clara, ou seja, verificar como se dá atuação do órgão 

CONAR no sentido de media accountability system, predispondo uma crítica sobre a atuação 

da publicidade em relação às normas morais e éticas.  
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