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RESUMO 

Os anúncios de bebidas alcoólicas estão, sem dúvidas, entre um dos fatores que contribuem 

para o consumo excessivo destes produtos, de modo que o alcoolismo é um problema social 

ainda agudo na sociedade, o qual tem suas implicações nas mais diversas áreas, tais como: 

acidentes de trânsito, nas relações familiares, consumo entre os jovens, intoxicação alcoólica, 

entre outros. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a publicidade da bebida alcoólica 

como fator jurídico e social, observando as consequências do seu consumo nos diversos meios 

sociais, ressaltando a divergência entre a legislação pertinente e a realidade da sociedade 

contemporânea brasileira. Recorreu-se ao método dedutivo, buscando investigá-lo por meio 

de pesquisa bibliográfica, com o uso de referências teóricas, como livros, artigos científicos, 

revistas, dados oficiais publicados na internet e monografias. Conclui-se ser imperioso que os 

Poderes da República, as organizações da sociedade civil e os particulares atuantes no ofício 

publicitário de bebidas alcoólicas, conjuntamente, conciliem o princípio da livre iniciativa 

com a necessidade de resguardo da saúde dos consumidores em geral, sendo fundamental a 

incorporação de valores éticos pelos fornecedores, agências de publicidade e veículos de 

comunicação para a divulgação correta, adequada e transparente de informações aos 

telespectadores. 

 

Palavras-chave: Publicidade. Bebidas alcoólicas. Consumo. Redes sociais. CONAR. 





 

ABSTRACT 

The advertisements of alcoholic beverages are undoubtedly one of the factors that contribute 

to the excessive consumption of these products, so that alcoholism is a social problem still 

acute in society, which has its implications in the most diverse areas, such as: traffic 

accidents, family relationships, consumption among young people, alcohol intoxication, 

among others. This research has as a general objective to analyze the advertising of alcoholic 

beverages as a legal and social factor, observing the consequences of its consumption in 

different social media, highlighting the divergence between the relevant legislation and the 

reality of contemporary Brazilian society. The deductive method was used, seeking to 

investigate it through bibliographic research, using theoretical references, such as books, 

scientific articles, magazines, official data published on the internet and monographs. It is 

concluded that it is imperative that the Powers of the Republic, civil society organizations and 

individuals acting in the advertising profession of alcoholic beverages, together, conciliate the 

principle of free initiative with the need to safeguard the health of consumers in general, being 

fundamental to incorporation of ethical values by suppliers, advertising agencies and 

communication vehicles for the correct, adequate and transparent dissemination of 

information to viewers. 

 

Keywords: Publicity. Alcoholic beverages. Consumption. Social networks. CONAR. 
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1 INTRODUÇÃO 

Contemporaneamente, a publicidade possui grande influxo nas pessoas, haja vista a 

evolução dos meios de comunicação e seu poder de convencimento. Assim, a globalização faz 

com que o mundo se integralize com suporte num ilimitado fluxo de informações, as quais 

estabelecem um entrelaçado de comunicações aptas a alavancar uma abrangente disseminação 

de ideologias, notícias e ações. 

Como reflexo da desmedida fluidez de dados e conceitos, as empresas, nos últimos 

anos, têm investido maciçamente na publicidade de seus produtos e serviços ofertados, 

dispondo-se a aumentar seus lucros, conquistar e dominar mercados e fidelizar clientes. Tudo 

isso, somado à distribuição em massa de bens e à oferta de crédito ao consumidor, originou 

uma cultura expressa pelo consumo excessivo (consumismo) da sociedade contemporânea. É 

de se louvar, indiscutivelmente, o princípio da livre iniciativa (que gera riqueza e propicia a 

expansão de oportunidades às pessoas). 

Ocorre que, se adaptando às mudanças sociais, os anúncios publicitários de bebidas 

alcoólicas estão, sem dúvida, entre um dos fatores que contribuem para o consumo excessivo 

destes produtos, pois permitem que produtores, vendedores e fornecedores de serviço façam 

com que os consumidores tomem conhecimento das características dos produtos ofertados, 

assim como tornam tal anúncio vistoso, visando a atrair os receptores da mensagem, 

induzindo-os a pensar nos benefícios e vantagens de adquirir o que está sendo ofertado. 

Com efeito, em relação aos recursos utilizados em tais anúncios, muitas vezes, há a 

participação de estereótipos de mulheres como objeto sexual, além da associação da bebida 

alcoólica à imagem de pessoas saudáveis, bonitas, às conquistas amorosas, ao esporte, e de 

status, fazendo com que tal publicidade seja considerada por alguns como enganosa, haja 

vista os efeitos deletérios que seu consumo expressa em todas estas perspectivas. 

Os anúncios publicitários de bebidas alcoólicas, principalmente das cervejas, levam 

aos receptores da mensagem a ideia de que o consumo de tal bebida está atrelado ao bom 

relacionamento com as pessoas, a um ambiente confortável, em que tudo está bem, 

correlacionando o pensamento do consumidor à noção de que pessoas bem-sucedidas 

consomem aquela marca de bebida. Tais anúncios publicitários, no entanto, se esquecem de 

indicar os efeitos químicos e as consequências colaterais que o consumo irrefletido da bebida 

decerto traz no cotidiano dos consumidores. 

O alcoolismo é um problema social ainda agudo na sociedade, o qual tem suas 

implicações nas mais diversas áreas, tais como: acidentes de trânsito, nas relações familiares, 
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consumo entre os jovens, intoxicação alcoólica, entre outros. O marketing e a publicidade das 

bebidas alcoólicas no Brasil contribuem, ainda que indiretamente, para o agravamento desses 

problemas sociais, acarretando consequências maléficas, não apenas para os apreciadores do 

álcool, bem como para a sociedade, haja vista que o Estado terá de implementar políticas 

públicas direcionadas para a correção desses aspectos. 

Tanto a indústria do álcool quanto a sua publicidade, importante fator influenciador no 

hábito de consumo daquele, não estão tomando atitudes que visem a diminuir os problemas 

causados pelo consumo de tal produto. Pelo contrário, buscam sempre mais enriquecer nesse 

meio. Assim, é razoável admitir que algumas medidas devem ser tomadas já para lidar com 

esse importante problema de saúde pública, pois, certamente, medidas restritivas tomadas 

pelo Estado, aliadas a uma conscientização global de pessoas, órgãos e entidades sobre os 

efeitos do consumo excessivo de álcool e suas consequências na sociedade farão com que esse 

problema seja resolvido em grande amplitude. 

Com efeito, esta demanda acadêmica, a qual contou com o suporte institucional e 

financeiro da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP), visa a dialogar acerca das seguintes perguntas de partida: – como se desenvolve a 

publicidade que incentiva o consumo de álcool? Quais os problemas sociais que surgem com 

o consumo de álcool? Quais os fundamentos jurídicos utilizados para a regulação da 

publicidade de bebidas alcoólicas? Há congruência entre o tratamento dado ao controle da 

publicidade do álcool em relação ao tabaco? 

Em razão disso, tem-se como objetivo geral analisar a publicidade da bebida alcoólica 

como fator jurídico e social, observando as consequências do seu consumo nos diversos meios 

sociais, ressaltando a eventual ineficácia da legislação pertinente. Os objetivos específicos 

são: estudar a evolução das técnicas de publicidade direcionadas ao consumidor de bebidas 

alcoólicas, bem como tangenciar os influxos sobre a sua saúde e nas relações familiares; além 

de promover um cotejo com a abordagem jurídica da publicidade do tabaco. Ao final, 

pretende-se avaliar os fundamentos jurídicos com vistas a estabelecer diretrizes ao consumo 

de álcool. 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, para a compreensão do tema 

referente à publicidade da bebida alcoólica no âmbito do Direito do consumidor, recorreu-se 

ao método dedutivo, buscando investigá-lo por meio de pesquisa bibliográfica, valendo-se 

de teóricos nacionais e estrangeiros. 

No tocante aos fins, a pesquisa classifica-se como descritivo-exploratória, porque 

busca, inicialmente, aprimorar ideias e aportar mais informações sobre o tema, além de 
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descrever a situação quando ocorre a investigação, classificando e interpretando os fatos. No 

que concerne à abordagem, a pesquisa é qualitativa, enfatizando a compreensão e a 

interpretação da matéria, atribuindo significado aos dados. 

No segundo capítulo, imediatamente sequente a 1 Introdução, mostra-se o panorama 

da publicidade na sociedade moderna, bem como as distintas maneiras como esta é aplicada 

pelos profissionais que a exercem. Demonstra-se, ainda, a atuação da publicidade no 

comportamento do consumidor, destacando o exame da situação do consumidor na sociedade, 

o consumo como costume do coletivo e a publicidade como recurso de intensiva influência e 

pressão social. 

No terceiro módulo, reporta-se à intervenção da publicidade de bebidas alcoólicas 

como questão cultural e as consequências do seu uso na sociedade, em que auferem destaque 

a instituição da família e o consumo de álcool, tal como a influência da publicidade de 

bebidas alcoólicas nos jovens para o consumo daqueles produtos. Examinam-se as estratégias 

utilizadas pelas empresas etilistas na publicidade comercial de seus produtos, destacando a 

participação da mulher e da ascendência das redes sociais e dos influenciadores digitais nesse 

contexto. 

No quarto segmento, discute-se a normatização da publicidade das bebidas alcoólicas 

no ordenamento jurídico brasileiro. Analisa-se a matéria da publicidade na Constituição 

Federal1, no Código de Defesa do Consumidor2 (CDC) e na lei específica de nº 9.294/19963, 

conhecida por Lei Murad, bem como sua regulamentação pela esfera privada, por meio do 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). Com esse substrato, 

confronta-se tal regulamentação com o tratamento dispensado ao tabaco, a fim de evidenciar a 

discrepância de rigor entre elas. 

 
1 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Constituiçao.htm. Acesso em: 5 dez. 2020. 
2 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 16 nov. 2020. 
3 BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 

fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 

da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, [2011]. Disponível em: http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm. Acesso em: 16 nov. 2020. 
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2 A PUBLICIDADE EM GERAL COMO VETOR DO COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 

Na sociedade contemporânea, a publicidade se exprime como um meio de 

comunicação de massa, possuindo grande poder de influência ante a consolidação da cultura 

consumista. Tal modalidade de comunicação entre o fornecedor de bens e serviço e os 

consumidores age diretamente nas relações sociais e familiares, bem como na formação da 

identidade da pessoa. 

A publicidade é examinada sob alguns paradoxos, porquanto, ao tempo em que 

movimenta a afinidade da marca ao produto que se pretende veicular, detalhando 

características essenciais do bem que se intenciona pôr em circulação, mostra-se, de outro 

lado, como uma ferramenta persuasiva e manipuladora em detrimento da autonomia da 

vontade dos consumidores (aprioristicamente vulneráveis no microssistema das relações de 

consumo). Como instrumento pesquisado na chamada “economia comportamental”, é fato 

que a publicidade tem o condão de induzir o consumidor a certos comportamentos, os quais, 

não raro, o levam a uma conduta irrefletida. 

A publicidade, como mensagem de massa, tem de cativar, imbuir, induzir e fomentar 

uma conduta comissiva, quer dizer, tem de intervir na atuação do comportamento 

consumerista. Assim, a publicidade incorpora às informações objetivas um enunciado 

publicitário em reflexão com o fictício dos expectantes do processo de comunicação social – 

articulam também a marca ou imagem do serviço ou produto anunciado – recorrendo ao 

emocional e ao subconsciente. 

Não se há de negar a função da publicidade e seu vínculo com a sociedade de massa 

para o contínuo desenvolvimento da economia global. O surgimento dos diversos tipos de 

mídias sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, entre outros, fez com que a publicidade 

também moldasse a conduta do consumidor, seus costumes, suas utilidades, vontades e até a 

coexistência com outras pessoas. 

De fato, a veiculação de anúncios publicitários é uma das manifestações mais 

estimulantes dos tempos atuais, pois, como visto, alimenta a idealização da vontade 

consumidora, falando-se até numa espécie de controle social. A ingerência desses anúncios é 

algo imensurável, atingindo níveis globais de influência por via da facilitação encaminhada 

pelos avanços tecnológicos dos últimos anos. 

Afora a divergência doutrinária quanto à existência ou não de uma comunidade 

universal, o que ocorre nos últimos é uma verdadeira massificação da informação em virtude 



20 

da internet e da televisão, meios que sistematizam tanto a consumação quanto os canais 

publicitários. Em função disso, de sobrada importância é o exame dessa atividade para 

compreender o contexto social e econômico em que se vive. 

Em razão disso, entende-se como necessário compreender o contexto de evolução da 

sociedade de consumo, elegendo-se como referenciais teóricos para tanto a visão de autores 

como Bauman e Lipovetsky, de modo a contextualizar, no decorrer da pesquisa, o ambiente 

em que as técnicas de publicidade da bebida alcoólica se desenvolveu. 

2.1 A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE DE CONSUMO SOB O PRISMA DO 

PENSAMENTO DE BAUMAN E LIPOVETSKY 

A sociedade de consumidores é diretamente influenciada pela publicidade, com grande 

refinamento das técnicas de persuasão, lançando novas necessidades na vontade dos 

destinatários finais de bens e serviços, que se veem premidos pelo consumo irrefletido, 

mesmo que isso lhes traga danos pessoais (quer à saúde, quer às suas relações sociais). Vive-

se em uma sociedade assentada no consumo desenfreado de produtos e serviços, da contínua 

troca de objetos de consumo, objetos estes pretendidos e deslumbrados pelos constantes 

apelos do possuir, obter ou contratar. 

Segundo as reflexões de Bauman, “[...] a sociedade de consumidores se distingue por 

uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão e à semelhança, das relações entre 

os consumidores e os objetos de consumo”4, de maneira que, conforme o Sociólogo polaco, 

há uma desvirtuação da verdadeira sociedade consumista, pois a sociedade de consumo não 

está retratada cartesianamente em derredor do consumidor e da mercadoria, mas declara o 

consumidor como a própria mercadoria. 

Ante essa análise, compreende-se o agitado mecanismo de funcionamento que 

vivenciam as sociedades capitalistas modernas por não serem mais suscetíveis de explanação 

pelos modelos tradicionais adotados nas Ciências da Humanidade. O processo de 

globalização, iniciado no fim do século XX e primórdios do século XXI, restabeleceu as 

fronteiras do crescimento do capital financeiro e assim, concomitantemente, modificou-se 

consideravelmente o alcance do poder publicitário. 

Além disso, para o aludido Sociólogo polaco, isto permitiu uma emancipação dos 

consumidores no sentido de liberdade e autonomia para questionar os atos e os porquês das 

 
4 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 19. 
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coisas, quer dizer, o consumidor deixa de ser um sujeito passivo e torna-se um sujeito ativo. 

Nesse ponto, o consumidor contemporâneo diferencia-se do consumidor da chamada 

“sociedade sólida”5, na qual esse apenas seguia padrões sociais, sem questionamentos, nem 

críticas, tampouco independência, de modo que a liberdade individual era reprimida e 

moderada por uma força maior que tudo vê e controla. 

Um dos aspectos que caracterizou essa mudança de padrão comportamental foi o fato 

de a Modernidade ter induzido as pessoas a enxergar uma infinidade de desejos, emoções e 

conquistas a serem alcançadas constantemente. Houve uma redefinição do tempo sob o 

prisma das relações civis (incluindo as relações de consumo). Afora isso, outra circunstância 

que contribuiu para essa transformação na atuação do consumidor foi a sucessiva 

especialização quanto às funções e encargos modernizantes, ou seja, os ofícios e as atividades 

particulares passaram a ser exercidos cada vez mais especificamente, o que acarretou na 

inovação produtiva de bens e ofertamento de serviços singulares. 

Sustenta-se de maneira concreta a noção de que as massas, os grandes aglomerados de 

pessoas, são os alvos principais da indústria cultural, em virtude de os meios de comunicação 

exercerem uma supremacia estruturante e remodeladora das características de uma 

comunidade. Tais meios interferem por disseminação constante de ideias, notícias e 

informações, prendendo a atenção e influindo nas tomadas de decisões das pessoas. 

Uma das táticas empregadas pelos anunciantes de serviços e produtos nas mais 

diversas mídias atuais é a discursiva, em sua acepção informacional, na disseminação de seus 

atributos e suas propriedades pertinentes ao objeto do anúncio, dado que o consumidor 

procede as suas opções conforme os seus carecimentos, ou mesmo seus desejos. 

A publicidade é uma ferramenta que concebe um fictício na pessoa sobre a mercadoria 

comercialmente difundida, rememorando seus sonhos e desejos, de modo que passa a ter a 

importante atribuição de ampliar a visibilidade das marcas e dos produtos fabricados, 

constituindo o universo simbólico6 da empresa anunciante. Portanto, aquele consumidor que 

reflete, explora e prática seu direito de arbítrio representa o lado diverso da indústria cultural. 

Adiante do consumo consciente, no entanto, a própria tecnologia utilizada na fabricação de 

um bem comporta características de uma sociedade que operacionalizou a indústria como uma 

maneira de manipulação, com poderes e alcance ilimitados. 

 
5 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
6 SILVA, André Luiz B. da. Consumo e a publicidade na pós-modernidade. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS 

DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUL, XII., 2011, Londrina. Anais [...]. São Paulo: Intercom, 2011. 

Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2011/resumos/r25-0100-1.pdf. Acesso em: 15 

nov. 2020. 
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Desse modo, a linguagem publicitária aproveita a criatividade de seus profissionais 

para produzir as ilustrações que irão nutrir o universo simbólico das marcas, com o intuito de 

que os bens e serviços ofertados ao público sejam notados por suas propriedades, pela 

assimilação com maneiras de usufruir a vida e modos de conduta, pela individualização e 

predominância perante os demais concorrentes7. Capta-se desse entendimento o fato de que a 

propagação de peças publicitárias vai muito além do que a simples divulgação de um produto, 

pois extrapola essa competência, ao tencionar o aprazimento das aspirações e interesses 

subconscientes individuais. 

Para elucidar melhor o que foi expresso, é necessário distinguir o capitalismo da 

Revolução Industrial do capitalismo dos dias atuais. O primeiro, denominado por Bauman de 

“sociedade sólida”8, teve como grande referencial o modelo de produção fordista, definido 

pela mecanização, normatização e concentração, onde cada trabalhador possuía um ofício 

específico, repetitivo e constante. Quanto ao consumidor, este não tinha escolha quanto a cor 

ou modelo, era apenas aquela mercadoria que estava disponível. Por sua vez, no capitalismo 

contemporâneo, as empresas obedecem às aspirações dos consumidores, sempre buscando 

atrair e conquistá-los, ofertando o maior número possível de opções de bens e serviços. 

Ademais, outra diferenciação entre os momentos do capitalismo reside no quesito de 

tempo e espaço. No remoto capitalismo sólido, a credibilidade de uma empresa estava 

atrelada à extensão física dos estabelecimentos, os quais permitiam o convívio diário de 

trabalhadores, e qualidade dos produtos, com pesadas máquinas que trabalhavam num ritmo 

lento, comparadas com as de hoje em dia. Por sua vez, em sua fase líquida, houve uma 

libertação do paradigma anterior com o desenvolvimento de aparatos industriais mais 

sofisticados e velozes, cujo manuseio, em alguns casos, independe da comparência pessoal do 

operário, suscitando uma certa desvalorização dos espaços laborais e de coexistência. 

O grande e infindável oferecimento de objetos expõe o consumidor a um momento 

paradoxal: de um lado, ele ganha mais autonomia, tanto na seleção do que vai adquirir quanto 

no juízo crítico de avaliação da mercancia; por outro lado, ele fica confuso ante a diversidade 

de possibilidades à disposição de sua escolha, causando-lhe certo martírio caso não delibere 

corretamente, o que o faz entrar num ciclo inacabável. Há um paradoxo na sociedade 

contemporânea, pois se, de um lado, o consumidor tem ampla liberdade de escolha em suas 

 
7 CASAQUI, Vander. Processos de representação e referencialidade na publicidade contemporânea: mundo do 

trabalho, cidade, beleza e ativismo social. Signos do Consumo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 159-172, 2009. DOI: 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-5057.v1i2p159-172. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ 

signosdoconsumo/article/view/42772/. Acesso em: 15 nov. 2020. 
8 BAUMAN, 2001. 
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definições de consumo, de outra banda, há um inegável comprometimento de sua capacidade 

volitiva em face das técnicas de publicidade. 

Esses avanços tiverem reflexos no corpo social de consumidores, os quais ganharam 

aptidão, isto é, capacidade de adaptação às mudanças constantes do mercado, com o escopo 

de determinar sua personalidade. A identidade de uma pessoa é aquela em que o ser humano 

busca sedimentar algo corrente, ou melhor, ocorre quando adquire mercadorias semelhantes 

ao que todos compram, configurando na persecução de uma identificação única que o faz 

distinto de toda a coletividade. 

A sociedade moderna, consumista e capitalista, estimula uma concepção ideológica na 

qual se verifica a perda da individualidade do ser humano em vista de um grupo ou classe 

social, melhor exprimindo, das orientações que essa categoria de pessoas entende como 

adequadas. Isso demonstra uma retrocessão no estádio de evolução da espécie humana, a qual 

provoca mazelas e alargamento das desigualdades sociais, onde poder e status se tornam os 

propósitos a serem alcançados. 

Seguindo ainda o raciocínio de Bauman9, a legitimação de uma economia 

integralizada constituiu um emaranhado de dependências nas relações de consumo entre os 

principais agentes da comunidade multinacionalizada, quais sejam, os consumidores. Do 

ponto de vista dos cientistas sociais, torna-se precipitado ajustar-se para uma sociedade 

globalizada ou mesmo uma cultura global, o que em outras palavras seria dizer uma ordem 

política global. 

Segundo a concepção marxista, o consumo é um fenômeno que aliena o 

contentamento que o operário perdeu, contra o pagamento de um preço. Vale-se de 

compensação ao árduo trabalho, como atenuante à produção, como modo de gerar uma 

sucessão sem fim de carecimentos insaciáveis. O operário/consumidor é encarcerado em 

heterogêneos métodos de ilegítima percepção, em que ele constata as contradições de que o 

consumo em si não resolve a decepção do operário. 

A respeito do excesso de consumo, explica Baudrillard que o crescimento da produção 

de bens, produtos, objetos e serviços deu azo a um extraordinário aumento do consumo, “[...] 

originando como que uma categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie 

humana”10. Por conseguinte, a grandeza de um homem não está associada às pessoas que 

 
9 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre Werneck. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
10 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Tradução de Artur Morão. 2. ed. Lisboa: Edições 70, 

2010, p. 13. 
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estão em seu entorno, como era antigamente, e sim, pelos bens que compõem o seu 

patrimônio. 

A coletividade de consumo está em permanente busca pelo ter imediato, intervindo de 

maneira individualizada no comportamento do consumidor na hora de consumir. De qualquer 

modo, somos todos consumidores, e este cotidiano se realiza, mesmo que não correlatado a 

certa marca ou com a mesma veemência, relativamente. 

Na concepção de Masso11, a comunicação, cuja matéria tornou-se ponto central de 

debates sobre como as empresas realizam a publicidade de suas mercadorias, desempenha um 

papel de totalitarismo. Justifica essa afirmação pelo investimento dessas empresas com grande 

quantidade de recursos e tecnologia para o mercado publicitário, a fim de conceber novas 

praxes socioculturais, princípios e preferências. Logo, esses grupos econômicos propulsionam 

comissivamente o aparato da produtividade comercial e, caso seja necessário, impelem o 

receio e outras sensações passíveis de atuar no arbítrio humano de comprar. 

Em relação à notória potencialização de emprego de capital em estratégias de 

marketing e de comunicação, Lipovetsky e Serroy12 destacam que esse tipo de investimento 

deixou de ser periférico, para se tornar prevalecente, objetivando estabelecer notabilidade e o 

sucedimento das marcas. Independentemente de qual setor econômico seja observado, todos 

estão comprometidos com o crescimento e aperfeiçoamento dos seus departamentos de 

comunicabilidade. 

Não só por esse motivo, esse robusto investimento monetário possui finalidade 

nitidamente lucrativa, gerando admiração, essência e serventia figurativa aos seus produtos e 

atividades, aos quais é atribuído um valor cultural e fictício para além da sua utilidade real. 

Percebe-se, então, que um canal de intercomunicação bem estruturado, somado a uma 

publicidade persuasiva, é capaz de prover grandes retornos financeiros para as empresas, 

assim como formam um campo ideológico e cultural das suas mercadorias. 

Salienta-se que ditos investimentos são importantes, também, para fortalecer as marcas 

no competitivo mercado capitalista, considerando que, na evolução da sociedade de consumo, 

houve uma substituição da confiança pessoal do fornecedor pela confiança da marca. Por 

consequência, as pessoas passaram a atribuir credibilidade aos produtos e serviços em virtude 

das peculiaridades das companhias comerciais, surgindo uma verdadeira sensação de 

familiaridade e intimidade com essas marcas. 

 
11 MASSO, Fabiano Del. Direito do consumidor e publicidade clandestina: uma análise jurídica da linguagem 

publicitária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
12 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. 

Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
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Dessa maneira, a fidelização de clientes, nos tempos atuais, dá-se pela convicção que a 

empresa faz surgir neles de que ela está preocupada em gerar valor e ajudá-los de verdade. 

Mediante uma política transparente, o consumidor tem a real percepção dos propósitos da 

empresa, de modo que a clareza nesse aspecto traz uma elucidação mais favorável das 

informações dos produtos, bens, serviços e finalidades do estabelecimento comercial. 

Consoante o mencionado Filósofo francês, as relações mercantis passaram por uma 

mudança significativa em suas operações, antes exercidas em larga escala e sem grandes 

investimentos em divulgação, para a valorização da arte, da estética e do individualismo, quer 

dizer, segundo ele, impera o capitalismo artista. O capitalismo puro curvou-se a esse hodierno 

sistema de organização social baseado num imaginário atraente da vida ajustado na 

perseguição das emoções imediatas, do bem-estar consigo mesmo, da originalidade e 

modernidade, do lazer e qualidade de vida. 

O capitalismo artista, também chamado de criativo ou transestético13, rege-se pela 

moda, estilo e beleza, de modo que tais características converteram as estratégias de 

comunicabilidade, distribuição e funcionamento das empresas e indústrias. As primeiras 

aparições desse sistema organizacional se deram nos princípios da segunda metade do século 

XIX, porém, foi na era hipermoderna corrente que a importância artística se desenvolveu, 

consolidando-se como vetor fundamental no crescimento dos negócios, na geração de 

empregos e de incremento de valor de mercado. 

Destaca-se o fato de que a dimensão artista do capitalismo está relacionada com as 

técnicas e táticas utilizadas pelos comerciantes na disseminação e venda de bens e serviços, e 

não em razão de parâmetros estéticos dos resultados que vierem a obter. O indicador de 

beleza é algo subjetivo, o qual não enseja uma conceituação do capitalismo criativo. A 

expressão “artista” tipifica a organização objetiva da economia, ou seja, a estruturação e os 

processos comerciais são impregnados de estilos, tendências e sedução na consecução de 

novos mercados. 

Distintivamente da lógica fordiana, a qual pregava a produção em massa padronizada 

objetivando um intenso consumo alinhado a uma racionalização da produção capitalista, o 

complexo econômico-estético preconiza uma incessante inovação em diversos aspectos, entre 

os quais se mencionam a diversificação e a especificação de serviços e produtos, atualizações 

e lançamentos ininterruptos e apelação no prisma das emoções e sensações: o capitalismo 

 
13 LIPOVETSKY; SERROY, 2015. 
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direcionado na produtividade e racionamento dá lugar a um capitalismo atraente focado no 

choque ao subconsciente do consumidor, incitando seu imaginário, sonho e desejo. 

Ressalta-se que a evidenciação da dimensão criativa não implica uma redução do fluxo 

de comercialização e de recursos. Muito pelo contrário, tais elementos são diretamente 

proporcionais, isto é, à medida que há uma ampliação do aspecto inovador, igualmente se 

acentuam os investimentos financeiros, a globalização do comércio, os surgimentos de 

grandes multinacionais, o advento de novas culturas e a obtenção de lucros. 

Para exemplificar o capitalismo transestético, menciona-se como um exemplo 

emblemático a evolução das lojas de departamentos. Antigamente, no sistema tradicional, os 

centros de distribuição eram pequenos, de abrangência local e alcançavam poucos fregueses. 

Certamente ofereciam produtos e serviços de qualidade na época, mas as lojas, bares e feiras 

não se empenhavam na estilização e ornamentação do local de organização e venda, e sim 

com o armazenamento e amontoamento de mercadorias. 

Atualmente a realidade é diametralmente oposta: as lojas são marcadas por traços 

arquitetônicos e de designs singulares, com muitas cores e cheiros que incitam a imaginação 

do consumidor ao criarem um mundo de deslumbramento e deleite. Portanto, o imóvel deixa 

de ser um local de estocagem para se tornar um templo de atracação e encantamento, 

ocorrendo uma verdadeira mutação comercial do espaço mercantil. 

O capitalismo produz uma diversidade de bens culturais para atender de maneira 

aparente as necessidades criadas pelas infraestruturas de trabalho como também para 

alimentar a vontade de novos produtos, o que torna o consumo um veículo de controle social. 

O costume de massa, no geral, é narcisista, conforme Adorno citado por Freitas14, uma vez 

que ele transfere aos consumidores o prazer manipulado de se identificarem com o que é 

representado na televisão, cinema, música e shows. 

Na comunidade industrial desenvolvida, segundo Marcuse, “[...] o aparato produtivo 

tende a tornar-se totalitário no quanto determina não apenas as oscilações, habilidades e 

atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações individuais”15. Por 

conseguinte, avalia-se a fabricação de bens de consumo segundo o método aplicado em sua 

preparação, no qual já são postos valores ideológicos essenciais para a manipulação 

provocada pelo consumo insensato. 

 
14 FREITAS, Verlaine. Adorno & a arte contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
15 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Tradução de Giasone 

Rebuá. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p. 18. 



27 

A fantasia originada pela publicidade de consumo na indústria cultural opera como um 

“espelho mágico”, ao reproduzir as particularidades da sociedade que a promove, vivificando 

um conjunto de ideias utópicas que não se estabelecem nos seus projetos, porquanto sua 

produção-reinvenção é frenética e irrefreável. Ela, por si, converte num preceito que influi e 

altera costumes de consumo, influenciando a sociedade de modo geral. 

Encontra-se aí a função da publicidade de massa, qual seja, executar nas pessoas a 

ingerência no ato de consumo, levando estas a crer que estão exercendo sua liberdade de 

escolha entre as opções variadas, quando, na verdade, as possibilidades são raciocinadas de 

modo idêntico, transformando o ato da compra sem ponderação, reflexão ou razoabilidade. Há 

uma progressiva procura em alcançar júbilos que ultrapassem os estresses do cotidiano, os 

desapontamentos sociais e individuais. 

A conjuntura atual da economia brasileira fomentou o consumo não apenas no plano 

regional, mas o globalizou, em específico, pela fácil obtenção das tecnologias informativas, 

onde, com um simples “clique”, navega-se pelo mundo, independentemente de virtual, na 

procura por ações frágeis, preferindo o “ter” em troca do “ser”. 

A comunicação em escala global é um agente impulsivo para perdurar a alienação do 

consumidor, do estabelecimento dos falsos carecimentos de consumo e, inclusive, da criação 

de um padrão interno de produção, que tem o modo capitalista como sendo a exclusiva 

alternativa factível de manufaturação e disseminação de produtos. A lesiva função 

desempenhada por esse tipo de publicidade, não vinculada com a peculiaridade do consumo, 

estabelece, entre outras consequências sociais, a discriminação do acesso aos bens de 

consumo de maneira democrática, pelo padrão de vida e a honra do consumidor. 

Assim, a pluralidade de serviços e produtos, disponibilizados em larga escala pela 

publicidade, assegura que o consumidor é excessivamente inconstante em suas escolhas, o 

tornando mais vulnerável, nada obstante mais incapacitado de resolver seus agrados desejados 

e neste mesmo processo regressa a outras procuras para restaurar várias e diversas vezes a 

demanda de uma compensação individual na hora de consumir. 

Aspecto significativo no debate na sociedade de consumo é a própria interferência da 

publicidade em suas relações de consumo, o chamamento ao deleite de suas necessidades e 

desejos que lhes são inerentes, além dos recursos apregoados pelos fornecedores fomentando 

o dever de consumir. É verdadeiro que a população procede por impulso, sucedendo a ordem 

estabelecida pelos anúncios ou mensagens publicitárias, sem pensar ou interrogar os 

verdadeiros desejos, ou ainda a peculiaridade e preço de produtos ou serviços acessíveis no 

mercado de consumo. 



28 

Muitas vezes, tais necessidades são apenas ilusões das sensações e reflexões, não 

abordando das necessidades em si, tendo em vista a obrigação dos fatores externos, a exemplo 

da sociedade, que estabelece a conduta da pessoa, suas atuações e suas falsas felicidades, 

convencendo-a ou manejando-a ao consumo mecânico e imoderado. 

As empresas publicitárias têm como ponto de partida o objeto de consumo, examinado 

pelo hábito dos consumidores em geral, uma vez que está arquitetada e realizada nos mais 

diversos meios para difusão de informação, analisadas as suas técnicas convincentes, tendo 

como destinatário final o consumidor. Portanto, as pessoas, individual ou coletivamente, 

percebem uma atração pela notícia ou divulgação publicitária de tal modo a obter serviços e 

produtos inconscientemente dos carecimentos e das implicações benéficas ou maléficas de sua 

aquisição. 

A publicidade, ainda que denote um papel persuasivo ou elucidativo, é competente 

para influenciar o subconsciente e o consciente, tanto do consumidor individual quanto 

coletivamente, servindo como ferramenta de consciencialização geral do pós-consumo, das 

preocupações socioambientais de todos (fornecedores, consumidores e anunciantes). 

Relativamente à globalização, apesar de todos os seus pontos positivos relativos à 

informatização, tecnologia, entre outros, tem-se a preocupação com a atual crise ambiental de 

recursos naturais em face do consumo exagerado de toda a comunidade global. Aí entra a 

publicidade, com o fito de majorar o nível de discernimento coletivo de consumo com o meio 

ambiente e a sustentabilidade. Em decorrência do progressivo aproveitamento indeterminado 

dos recursos ambientais no modelo capitalista, sucederam inúmeras avarias inconvertíveis à 

natureza, tais como rompimento de barragens, derramamento de óleo nos oceanos, 

degeneração da camada de ozônio pela poluição das indústrias e fábricas, entre outros. 

Ademais, a comunicação publicitária detém aptidão na propagação de ações que se 

dispõem em melhorar a sociedade. Muitas empresas executam atividades altruístas, ajudando 

pessoas carentes com ofertas dos seus produtos e de alimentos, e utilizam a publicidade para 

que outros façam o mesmo dentro de sua realidade e capacidade. Essa intervenção se mostra 

positiva e muito bem recebida, pois caridade e amor ao próximo são sentimentos que devem 

estar vivos em todos. 

Assim, registra-se como a publicidade atua de maneira propícia ao consumo 

consciente, respeitando a dignidade da pessoa humana e a sustentabilidade social, econômica 

e ambiental. Deve impulsionar a inclusão social e o desenvolvimento econômico compatível 

com a preservação dos recursos naturais, havendo mudanças nas estruturas, nos parâmetros e 

nas linguagens, sempre privilegiando o coletivo. 
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2.2 A INERÊNCIA DOS RISCOS NA EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MASSA 

Da primeira Revolução Industrial até os dias atuais, a sociedade presencia profundas 

transformações em diversas áreas da vida humana, tais como Ciência, Economia, Política, 

Sociologia, Organização do trabalho, Cultura e outras mais. A recente ordenação do estádio 

da humanidade é pautada pelo consumo exagerado de bens, pela incansável produção de 

informação e pelo intricamento do processo de tomada de decisão, características estas que 

configuram uma sociedade do risco. 

Os avanços tecnológicos dos meios de transporte e de comunicação, o aprimoramento 

da informática, robótica e engenharia, enfim, todas as inovações alcançadas pela raça humana 

trazem inúmeros benefícios facilitadores das atividades do cotidiano, os quais favorecem o 

sucessivo desenvolvimento da humanidade. Não obstante a irrefutabilidade das vantagens 

advindas desse constante decurso de modernização, não se adota um posicionamento cético 

para acreditar que esses proveitos não acarretam perigos para as pessoas, afinal, eles já são 

testemunhados por todos. 

A adição de toxinas e poluentes nos aquíferos de onde se retiram a água para beber, o 

aumento da temperatura global, o derretimento das calotas polares, o surgimento de novas 

doenças, o desmatamento de florestas, a extinção de espécies de aves, insetos e mamíferos, 

elevados índices de material plástico nos oceanos e a urbanização desordenada são apenas 

algumas das adversidades suportadas pela natureza em decorrência do frenesi humano por 

desenvolver-se e consumir. 

O estabelecimento dessa nova ordem marca a (incompleta) transição da sociedade 

industrial, qualificada pela luta de classes e pela lógica da distribuição de riqueza, para a 

sociedade de riscos, na qual a produção de riqueza é guarnecida regularmente pela produção 

social de riscos. Essa metamorfose da configuração social está condicionada a duas razões. 

Primeiramente, em decorrência do alto grau atingido pelas forças produtivas humanas e 

tecnológicas, tal qual pela instalação do Estado Social e da previsão de direitos e garantias, 

observa-se uma necessidade individual e social por bens materiais. Segundamente, essa 

alteração verifica-se pelo rompimento de perigos e ameaças numa dimensão até agora pouco 

descobertos16. 

Enquanto o paradigma da sociedade industrial era a fabricação de bens pelas forças 

sociais e a repartição socialmente díspar de riquezas entre as pessoas e, simultaneamente, 

 
16 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 2. ed. 

São Paulo: Editora 34, 2011. 
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aceitável pelas regras legais, na sociedade de riscos, o padrão é representado pela suscitação 

de ameaças originadas dos processos sistemáticos de modernização da humanidade, os quais 

demandam planejamento e instrumentos para que sejam obstados. O desempenho de 

atividades econômicas está diretamente relacionado ao incremento de riscos, sendo estes 

definidos por acontecimentos futuros capazes de danificar, as vezes de modo irreversível, as 

distintas esferas da vida humana. 

Para conhecer o fenômeno do risco, é importante distingui-lo em três etapas 

distintas17. A primeira é assinalada pela eclosão da Idade Moderna e da sociedade industrial, 

em que as ameaças eram primárias e administráveis, alcunhadas de riscos residuais. Na 

segunda etapa, correspondente ao intervalo do fim do século XIX até metade do século XX, a 

percepção dos riscos é alterada, de modo que eles deixam de ser considerados como uma 

eventualidade de cunho negativo para serem julgados como algo inerente das atividades dos 

fornecedores, surgindo sua obrigação jurídica objetiva. 

Por sua vez, a última etapa é descrita pela perene busca humana pelo progresso, a qual 

denota a natureza reflexiva da modernização, em que as ameaças são confeccionadas 

juntamente com as mercadorias, reverberando seus efeitos como transpostos à realidade 

individual, atingindo pessoas e regiões de maneira global. A reflexividade é conceituada 

como “[...] a suscetibilidade da maior parte dos aspectos da atividade social, à revisão crônica 

à luz de novas informações e conhecimentos”18. A globalização da internet como meio de 

comunicação, da expansão do comércio eletrônico em âmbito internacional, entre outras 

vantagens, equivale, identicamente, à globalização dos riscos. 

Essa última fase é a que descreve a situação corrente da sociedade, a qual resta 

subdividida em elevado grau de especialização, acentuando a complexidade do sistema e onde 

se vivencia intensamente a urgência pelo presente e a ansiosidade por um futuro próspero. A 

imprevisibilidade imediata dos riscos advém justamente da intricada complexidade da 

modernização19, na qual os perigos surgem entre o que foi solucionado e o que não foi ou o 

susceptível de ser. 

A sociedade do risco está umbilicalmente vinculada à produção de bens de consumo 

em massa20, pois o mercado almeja cumprir o contentamento da pluralidade de aspirações e 

 
17 BECK, 2011. 
18 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. São Paulo: Record, 

2002, p. 20. 
19 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1983. 
20 CASTRO, Fabiana Maria Martins Gomes de. Sociedade de risco e o futuro do consumidor. Revista de Direito 

do Consumidor, São Paulo, ano 11, n. 44, p. 123-136, out./dez. 2002. 
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interesses individuais e comunitários, o que implicou a manufaturação em larga escala de 

produtos e serviços. Os processamentos de fabricação, contudo, de modo geral, estão 

direcionados prioritariamente para a obtenção de lucros e satisfação de necessidades dos 

consumidores, relegando a segundo plano os perigos passíveis de sobrevir dos objetos 

produzidos à saúde e segurança humana e ao meio ambiente. 

A multiplicidade de ofertas de bens e serviços com a consequente massificação do 

consumo prejudica a conservação e o cumprimento do princípio do equilíbrio contratual, 

convertendo as pessoas em objetos influenciáveis e manejáveis e tolhendo a salvaguarda da 

integridade particular. Portanto, a par da tipificação da sociedade moderna, percebe-se que 

houve a incorporação do risco no modo de viver, estando ele incluso na prosperidade da 

ciência, nas inovações tecnológicas, no exercício da autonomia da vontade e no direito de 

escolha dos consumidores. 

Não só isso, como também, o risco fora incorporado gradativamente na definição da 

prática de consumir, ascendendo ao seu ápice por efeito da consumação em massa, isto é, 

quando uma pessoa adquire um bem, ela o faz com amparo numa deliberação voluntária 

própria, contentando um desejo ou necessidade e avocando a possibilidade de que aquele 

produto cause algum revés para a natureza, comunidade e/ou para si. E, certamente, um meio 

que foi e é determinante para a formação e perpetuação desse contexto é a publicidade. 

A atividade publicitária tem a função salutar de transmitir informações, 

conhecimentos, aprimora a comunicação, torna uma marca ou empresa conhecida, gera um 

fluxo de capital no mercado, e muitos outros benefícios. No que tange ao comércio, no 

entanto, ela tem a atribuição de expandir ao máximo as vendas e a consecução de lucros, 

exteriorizando uma infinidade de ofertas e, em igual medida, os perigos que delas venham a 

resultar. 

A publicidade opera como um instrumento catalisador a favor do consumo em massa 

para atender as infindáveis necessidades individuais e coletivas de aquisição de bens, 

tornando os consumidores submissos às vontades criadas pelos fornecedores em conjunto 

com as agências de publicidade. Caso não haja a vontade de consumir, a publicidade tem a 

incumbência de criá-la e cravá-la no subconsciente dos telespectadores21. Ao fomentar a 

obtenção de produtos, o ofício publicitário, inerentemente, propicia e intensifica a irradiação 

dos riscos de produção. 

 
21 TONIAL, Nadya Regina Gusella; SORDI, Andreza. A publicidade como instrumento potencializador da 

sociedade de consumo. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; ZIBETTI, Fabíola Wüst; SILVA, Rogerio da 

(org.). Balcão do consumidor: coletânea educação para o consumo: sustentabilidade. Passo Fundo: Ed. 

Universidade de Passo Fundo, 2018, p. 155-156. 
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Não obstante, o exercício da publicidade dentro da sociedade de consumo também 

detém um prisma positivo, ao possibilitar a difusão de informações e conhecimentos, de tal 

modo que o consumidor reste amparado para tomar as melhores decisões, seja em benefício 

próprio ou de terceiros. Não só isso, mas também a oferta em massa e o acesso mais facilitado 

de bens e serviços pela população certifica, em certa medida, o direito constitucional ao lazer, 

cujos efeitos reverberam na qualidade e expectativa de vida das pessoas. 

Nesse entendimento, a sociedade do consumo em massa sujeita o consumidor ao risco 

do desenvolvimento, o qual não há de ser imediatamente identificado no processo produtivo 

ou na sua apresentação ao público. É provável que essa recognição demore meses ou anos 

após a utilização do produto, revelando suas implicações colaterais e ameaçadoras à saúde e 

segurança dos consumidores por causa do reconhecimento tardio de seus efeitos. Exemplo 

disso é o que se opera com produtos que possuem um grau de perniciosidade, tais como 

medicamentos, bebidas alcoólicas e alimentos transgênicos. 

As inovações tecnológicas nos processos de produção para atender demandas cada vez 

maiores de bens e serviços permitiram que os fornecedores aplicassem diversos compostos e 

elementos químicos na fabricação de remédios e alimentos. Isso exemplifica a natureza 

reflexiva da modernização, ou o efeito social bumerangue22, uma vez que os riscos 

decorrentes da laboração dos fabricantes são suscetibilizados pelos consumidores, os quais 

englobam os próprios empresários fornecedores, que também consomem alimentos e 

medicamentos para sua sobrevivência, sendo alcançados pelos perigos da sua atividade. 

Assim, em muitas ocasiões há uma transferência inadequada dos riscos da atividade 

empresarial para os consumidores quando os fornecedores ofertam suas mercadorias para a 

venda sem comunicar apropriadamente as singularidades do que está sendo disponibilizado ao 

público, quando não fornecem de modo correto um serviço ou na hipótese de que o produto 

viabilizado não satisfaz os anseios individuais e sociais23. 

Um desdobramento ocorrente com certa regularidade na sociedade de consumo em 

massa e do risco é a formação de conglomerados empresariais para servir às demandas do 

comércio, os quais são constituídos por empresas de vários ramos com coparticipação das 

repercussões favoráveis e desfavoráveis dos seus respectivos empreendimentos e repartição 

dos seus riscos. 

 
22 BECK, 2011. 
23 BAGGIO, Andreza Cristina. A sociedade de risco e a confiança nas relações de consumo. Revista de Direito 

Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 127-147, jan./jun. 2010. DOI: http://dx.doi.org/ 

10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.01.001.AO06. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/ 

direitoeconomico/article/view/6248. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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Embora, no primeiro momento, esse fenômeno contribua para atender os carecimentos 

da vida humana de modo global, ele cria ameaças capazes de provocar contratempos de 

vultosa proporção, como no caso de navios cargueiros que derramam milhares de litros de 

óleo em alto mar, matando inúmeras espécies da fauna e flora marinhas, poluindo os mares e 

contaminando os animais que servem de alimento para os humanos. 

A propagação dos perigos se dá invisível e imperceptivelmente aos olhos humanos, 

cujos mecanismos de controle são incompetentes na realização de prognósticos, os quais 

normalmente estipulam limites de tolerância para o uso de determinada substância tóxica. A 

instituição desses limites legitima sua utilização, ao passo em que as pessoas interpretam essa 

admissibilidade como inofensividade, sem ter noção de por quanto tempo essa demarcação 

servirá como uma margem ideal. 

O maior problema na definição dos limites supra referidos consiste no 

desconhecimento dos resultados maléficos a sobrevir, pois “[...] aquilo que não se encontra 

nela, sequer chega a ser abarcado por ela, não é considerado tóxico e pode ser colocado em 

circulação livre e desenfreadamente”24. As lacunas dessa limitação traduzem suas premissas 

mais temerárias ao valorar em demasia os padrões de toxidade catalogados, patenteando a 

periculosidade de incontáveis substâncias de efeitos nefastos pouco sabidos com potencial de 

debilitar o ser humano e a natureza grave e perenemente. 

A racionalidade das ciências de definir concretamente quais, quando e quantos são os 

riscos contradiz a própria essência, já que as apurações de riscos se respaldam em 

probabilidades, em percentuais matemáticos de chances de ocorrência, nos quais a certeza é 

algo empírico. Muitas vezes a espera pelo desfecho desses dados científicos é o lapso em que 

uma catástrofe ou acidente ambiental suceda, germinando danos por vezes inconvertíveis. 

As ameaças do atual estádio de modernização da humanidade, como as contaminações 

por elementos emanados da energia nuclear, os agrotóxicos nos alimentos e o brotamento de 

moléstias que abatem o mundo como um todo, escapulam do campo de perspicácia 

instantâneo do homem médio. Torna-se cada vez mais habitual a notificação pela imprensa de 

perigos impercebíveis, os quais, porventura, não se manifestarão do decurso da vida dos 

impactados, mas sim durante a existência das gerações futuras. 

Um episódio, o qual até o presente momento em que se escreve este trabalho ainda 

está acontecendo, que aclara a invisibilidade dos riscos, é a pandemia do novo coronavírus, 

intitulado pela comunidade científica de COVID-19. O vírus surgiu no mercado de carne 

 
24 BECK, 2011, p. 79, grifo original. 
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chinês, precisamente na cidade de Wuhan, e rapidamente se espalhou pelo Globo, eliminando 

a vida de milhões de pessoas, reduzindo a capacidade vital dos que sobreviveram à doença, 

abalando os sistemas de saúde de vários países, repercutindo negativamente na economia 

mundial e suscitando medidas governamentais drásticas para contê-lo. 

Com a demanda populacional por carne, os fornecedores chineses desse bem de 

consumo criavam e abatiam os animais sem nenhuma diligência preventiva, criando um 

ambiente propício para a mutação, combinação e dispersão de novas formações microscópicas 

de vida. De início, os efeitos foram sentidos pelos habitantes da cidade de Wuhan, mas em 

poucos meses o restante da Ásia, Oceania, Europa e América foram abalados pelo potente 

vírus. Mais uma vez, se avista a reflexividade do incessante processo de modernização. 

Correlatando a sociedade do risco preconizada por Ulrich Beck25 com o objeto de 

estudo desta pesquisa – a publicidade de bebidas alcoólicas – constata-se que os agentes 

produtivos da indústria etílica, ao propagarem anúncios publicitários desses produtos, o fazem 

puramente com desígnios comerciais, sem ponderarem sobre os possíveis desfechos 

desfavoráveis que essa prática é capaz de produzir. 

O consumo do álcool, muito comumente, está relacionado com os números de 

acidentes automobilísticos, inclusive com a morte de quem ingeriu a bebida e de terceiros 

alheios, de gravidez não planejada, de violência doméstica, até de uma dependência química 

por essa droga psicotrópica e outros corolários. Os perigos do consumo de bebidas alcoólicas 

transcendem o individual e abalam os sistemas sociais, impingindo gastos públicos para o 

tratamento de dependentes, valores que seriam empregados em outras políticas, como 

saneamento básico ou moradia, por exemplo, desestruturando as instituições familiares e 

adoecendo os consumidores desse item. 

2.3 O APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE PUBLICIDADE E A 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

A publicidade manifesta-se como o mais distinto meio de comunicação em massa da 

sociedade cosmopolita. Como tal, efetua seu poder de abarcamento das massas, remetendo 

símbolos e signos, influindo num número cada vez maior de comportamentos individuais e 

coletivos. Baudrillard26, a respeito do meio de comunicação publicitário, classifica a 

 
25 BECK, 2011. 
26 BAUDRILLARD, Jean. Senhas. Tradução de Maria Helena Kuhner. 2. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2007. 
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publicidade como o mais exímio meio de intercomunicação da Modernidade, capaz de atingir 

uma infinidade de pessoas em sortidos lugares. 

Desse modo, ao promover um anúncio sobre determinado objeto ou marca, o faz a 

uma totalidade consumidora, sem determinar critérios específicos para o propósito que se 

pretende alcançar, atingindo pessoas possivelmente interessadas ou não na mensagem 

veiculada. O real intuito é captar o maior número de consumidores, independentemente de 

condição econômica, social ou cultural. 

Não há uma definição doutrinária uniforme para publicidade, seja na área jurídica, seja 

na de comunicação. Para alguns, tanto a propaganda quanto a publicidade são conceitos 

sinônimos. Na concepção publicitária, Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia27 entendem que 

ambas não são expressões sinônimas, concluindo o juízo de publicidade como um mecanismo 

de interlocução para uma totalidade de pessoas, a qual é remunerada e visa, 

fundamentalmente, viabilizar conhecimentos, notícias ou dados, incrementar comportamentos 

e produzir um retorno benéfico para o sujeito anunciante, ordinariamente, comercializar seus 

bens ou atividades. 

Ainda a respeito do juízo de publicidade, Efing28 reconhece a publicidade como 

expressão de sentido semelhante à mensagem publicitária, a qual equivale ao agrupamento de 

divulgações comedidas, com diferenciáveis ofertas de objetos, cujo desígnio é favorecer no 

engrandecimento da empresa, mais conhecida como “publicidade institucional”. 

Por outro lado, conforme a doutrina de Gomes29, a publicidade, como meio de 

comunicabilidade pública, traduz-se num procedimento de propalação de convicções 

mediante diversificados meios de comunicação, com o intento de fomentar no interlocutor os 

propósitos do emissor, não obrigatoriamente proveitosos ao receptor. Logo, informação e 

convencimento são as palavras que caracterizam, basicamente, a publicidade. 

Percebe-se, à vista disso, haver distinção entre ambos os termos, apesar da confusão 

no dia a dia do comércio, onde eles são utilizados um pelo outro. A publicidade impregna-se 

de um escopo puramente comercial, enfatizando a característica daquilo que é divulgado, ao 

passo que a propaganda pende para fins ideológicos ligados a Economia, Política, Cultura, 

Religião, Filosofia, entre outros aspectos. 

 
27 SANT’ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luiz Fernando Dabul. Publicidade: teoria, 

técnica e prática. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
28 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo: consumo e sustentabilidade. 3. 

ed. Curitiba: Juruá, 2011. 
29 GOMES, Neusa Demartini. Publicidade ou publicidade? É isso aí! Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 8, n. 

16, p. 111-121, dez. 2001. DOI: http://dx.doi.org/10.15448/1980-3729.2001.16.3142. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3142. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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A Constituição Federal de 1988 (CF/88) não faz distinção entre ambos os vocábulos, 

pois menciona “publicidade” (art. 220, § 3º, II), “publicidade comercial” (art. 22, XXIX, e § 

4º do art. 220), “publicidade dos atos processuais” (art. 5º, LX), “publicidade” (art. 37, caput 

e § 1º). 

O Código de Autorregulamentação Publicitária conceitua publicidade e propaganda, 

em seu art. 8º, in verbis: 

Art. 8º O principal objetivo deste Código é a regulamentação das normas éticas 

aplicáveis à propaganda e publicidade, assim entendidas como atividades destinadas 

a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, 

conceitos ou idéias. 

Parágrafo único – Não são capituladas neste Código as atividades de Relações 

Públicas e “Publicity”, por serem ambas distintas tanto da publicidade quanto da 

publicidade.30 

A atividade publicitária é um instrumento para o consumo, devendo ser dirigida ao 

público, pois ela apenas se justifica em razão da potencialidade multiplicadora que atribui à 

mensagem, alcançando e exercendo seus efeitos numa quantidade expressiva de pessoas. 

Ponderoso é explorar uma das dimensões da publicidade, qual seja, a sua utilização 

como estratégia para convencimento e dominação, de maneira que a melhor prática a ser 

efetuada pelos fornecedores para esvaziarem seus estoques com maior efetividade é por 

intermédio da publicidade dos seus produtos e/ou serviços ofertados. 

Brenton31 assevera que a manipulação publicitária é a restrição mais cabal do direito 

de liberdade da pessoa em argumentar ou de refutar-se ao que lhe é oferecido. Essa tática deve 

passar desapercebida aos olhos dos receptores da mensagem, senão eles constatariam a 

presença de uma diligência manipuladora. A publicidade influi nas deliberações dos 

consumidores, imiscuindo-se no direito de escolha daqueles, fazendo com que acreditem, no 

primeiro momento, que atuam sem amarras. 

Para alcançar esse nível de ingerência, as marcas, empresas e comerciantes investem 

elevados montantes de recursos nos setores de comunicação e marketing, uma vez que as 

estratégias de venda e gestão empresarial valorizam cada vez mais essas instâncias, pois é por 

meio delas que a mercadoria se torna conhecida no mercado, adquirindo valor e até certa 

afeição dos consumidores, fazendo com que estes se tornem verdadeiros fiéis de seus 

produtos. 

 
30 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária. São Paulo: CONAR, 1978, art. 8º. Disponível em: http://www.conar. 

org.br/codigo/codigo.php. Acesso em: 10 ago. 2020. 
31 BRETON, Philippe. A manipulação da palavra. São Paulo: Loyola, 1999. 
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Assim como cresceu o aporte de capital nesses setores, de igual maneira, aumentaram 

os estudos sobre Neuromarketing e sua relação com o comportamento do consumidor. 

Neuromarketing32 é a aplicação de noções e princípios da Neurociência e da Psicologia na 

elaboração de divulgações eficientes de mercadorias, cujo escopo consiste na formação de 

uma nova área acadêmica por via de uma hodierna perspectiva que busca acrescentar e tecer 

conhecimentos sobre a atuação do consumidor ante a oferta de preços, variedade de produtos, 

ética e negociabilidade. 

Essa nova seara de estudo utiliza informações clínicas sobre as atividades cerebrais 

como meio para auxiliar na elucidação do que levou a pessoa a atuar daquele modo. Os 

métodos de pesquisa tradicional de vendas não conseguem trazer essa explicação a fundo, 

pois a razão era o critério adotado, sem levar em consideração o subconsciente das pessoas. A 

Ciência da Neuroimagem mostra que a emoção e o desejo têm grande papel na tomada de 

decisão do consumidor, de maneira que o Neuromarketing revela que os discernimentos 

racional e emocional estão intrinsecamente interligados. 

Para conseguir esses dados cerebrais, os estudos de Neuromarketing aplicam 

variegadas técnicas com a utilização de vários equipamentos, intrusivos, quando há algum 

contato físico entre a pessoa monitorada e o dispositivo de sensor, ou não intrusivo, como 

câmeras de alta resolução que captam movimentos faciais33. A despeito de haver toque entre o 

aparelho de monitoramento e a pessoa, as técnicas invasivas são comumente mais relutantes à 

mobilidade do usuário, visto que o sensor de movimento se mantém ajustado para os olhos e, 

via de regra, possuem consideravelmente mais exatidão do que as técnicas não intrusivas. Já 

essas delimitam o movimento da pessoa em monitoração, especificamente o movimento da 

cabeça, para arquivar a direção dos olhos relativamente aos sensores do aparelho. 

Exemplificando algumas técnicas de neuroimagem, a mais conhecida é a Ressonância 

Magnética (fMRI), a qual capta o grau de oxigenação nas áreas cerebrais quando estas são 

postas a estímulos diferenciados, o que, consequentemente, permite saber qual área do cérebro 

é ativada a um determinado tipo de impulso. Além dessa técnica, há outras, como a 

Eletroencefalografia (EEG), feita no couro cabeludo para mensurar a atividade do campo 

 
32 BRIDGER, Darren. Neuromarketing: como a neurociência aliada ao design pode aumentar o engajamento e a 

influência sobre os consumidores. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Autêntica Business, 

2019.  
33 SANTOS, Renê de Oliveira Joaquim dos. O neuromarketing e a efetividade da comunicação de 

conscientização do consumo de bebida alcoólica no Brasil. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração de Organizações) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-21102014-084730/pt-br.php. Acesso em: 21 nov. 2020. 
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magnético cerebral, e a Magnetoencefalografia (MEG), a qual possui a mesma serventia da 

Eletroencefalografia, porém com uma maior retidão34. 

Outras duas distintas técnicas são aplicadas em pesquisas de Neuromarketing: a 

Resposta Galvânica da Pele (GSR) e o eye-tracking. A primeira consiste em correntes 

elétricas que passam pelo sutil suor das palmas das mãos e dos pés, permitindo discernir qual 

emoção aflora em cada estímulo específico35. Já a segunda, como o próprio nome sugere, 

verifica em que pontos os olhos do usuário focaram durante a aplicação do teste, ensejando 

identificar como a pessoa processa os elementos visuais em circunstâncias fidedignas36. 

Muitas pesquisas e estudos sobre a atuação do consumidor usufruem da técnica do 

eye-tracking a fim de trazer respostas para empresas e comerciantes de como podem 

aprimorar na publicidade de seus produtos, em razão de que esse procedimento é mais 

acurado do que um simples questionário feito ao usuário, cujas conclusões, na maioria dos 

casos, não corresponde ao retorno dado pelo aparelho empregado na referida técnica, sendo 

este de uma maior e inegável exatidão. 

Entre as respostas que essa técnica possibilita obter, destacam-se pontos como a 

conduta do consumidor na hora de escolher algo, a organização dos produtos e estruturação da 

loja, a programação visual das embalagens, como ofertar promoções e, ademais, saber o grau 

de efetividade da publicidade em comerciais televisivos, publicidade impressa em papéis ou 

outdoors, entre outros. 

Vale ressaltar que o eye-tracking é usado para examinar o design de websites, ou seja, 

como foi constituído um certo site de uma marca ou vendedor: que letra foi utilizada, as cores 

empregadas, o layout e as imagens, a disposição dos elementos principais, de modo a dar 

maior destaque e inúmeros outros aspectos fundamentais. Essas plataformas virtuais 

correspondem a grande percentual do fluxo de comércio da atualidade com tendência de se 

estabelecerem como principal modo de aquisição de bens, em substituição das lojas físicas, 

em face da sua comodidade de não precisar sair de casa para comprar algo desejado, a 

 
34 ARIELY, Dan; BERNS, Gregory S. Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature 

Reviews Neuroscience, London, v. 11, n. 4, p. 284-292, Apr. 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ 

nrn2795. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrn2795. Acesso em: 15 nov. 2020. 
35 MONTAGU, J. D.; COLES, E. M. Mechanism and measurement of the galvanic skin response. Psychological 

Bulletin, Washington, DC, v. 65, n. 5, p. 261-279, May 1966. p. 261. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/ 

h0023204. Disponível em: https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/h0023204. Acesso em: 25 nov. 2020. 
36 WEIGLE, Chris; BANKS, David C. Analysis of eye-tracking experiments performed on a Tobii T60. SPIE-

IS&T, Bellingham, WA, v. 6809, p. 1-12, 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.768424. Disponível em: 

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/6809/680903/Analysis-of-eye-tracking-

experiments-performed-on-a-Tobii-T60/10.1117/12.768424.short. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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diversidade de produtos ofertados, a rapidez nas transações e, também, na entrega da 

mercadoria. 

Torna-se inconcebível o domínio exercido pela publicidade na atual sociedade 

moderna de consumo, pois está-se defrontando com certas práticas ou formas publicitárias, as 

quais compreendem em seus objetivos a suscitação de desejos nos consumidores na compra 

de produtos ou serviços ofertados, deixando ela de desempenhar basilarmente sua finalidade 

fundamental, qual seja, a de informar, alicerçada nos princípios da transparência e da 

veracidade, revertendo em prejuízos para a sociedade, como também cria uma deterioração no 

desejo dos consumidores. 

Vale ressaltar um traço intrínseco de qualquer comunidade de pessoas, o qual retrata 

um dos principais vetores decisivos das deliberações do grupo e, em consequência, das 

repercussões atingidas, com potencial de alcançar a todos de que dele fazem parte, qual seja, a 

influência social. Tal particularidade existe desde os princípios da humanidade, estando 

correlacionada com resoluções e decorrências, suscetibilizando a qualidade de vida de todos, 

tanto no contexto particular quanto no coletivo. 

Em referência à influência social, Berger37 sustenta que as escolhas são atingidas por 

ela a todo momento, seja na hora de comprar algum produto, seja se investe em ações ou se 

poupa para a aposentadoria, afirmando que noventa e nove ponto nove por cento de quaisquer 

definições são impactadas pelos outros, de modo que é bastante improvável deparar uma 

escolha ou conduta que não tenha sido intercedida por terceiro. 

Inegável é, portanto, como a publicidade detém forte influxo societário no 

comportamento consumerista, agindo de modo invisível mediante mensagens com teores 

subliminares, de modo a imprimir no consumidor uma determinada conduta para satisfazer 

um desejo pessoal ou se adequar a determinado grupo de pessoas, sem ele atentar para que é 

alvo de constantes intervenções externas. 

As influências sociais, consoante lição de Thaler e Sunstein38, são divididas em dois 

grupos principais. O primeiro abrange as informações, de sorte que se várias pessoas refletem 

e realizam algo, suas reflexões e suas atividades disseminam um conjunto de dados acerca do 

que seria mais apropriado ao agir ou pensar. Já o segundo grupo corresponde à pressão social, 

pois, caso a pessoa se afete com o que os demais julgam a seu respeito, ela irá comportar-se 

de acordo com a maioria, esquivando-se de eventuais arbítrios alheios. 

 
37 BERGER, Jonah. O poder da influência: as forças invisíveis que moldam nosso comportamento. Tradução 

de Cristina Yamagami. São Paulo: HSM, 2017. 
38 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e 

felicidade. Tradução de Ângelo Lessa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019. 
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Logo, relativamente aos anúncios comerciais e à atuação do consumidor, observa-se 

que a publicidade detém esse comando de firmar uma conformidade coletiva, na medida em 

que as ações daquele grupamento irão refletir no modo de agir, e até de ser, de uma pessoa, ou 

seja, a coação social é uma força invisível e estável que impele todos à harmonização com as 

regras e predisposições sociais. 

Para a comunicação publicitária alcançar a ingerência social, afirma-se que o mais 

eficaz modo de comandar o comportamento do consumidor é focar sua técnica de 

convencimento no inconsciente, ou melhor, aguçar no inconsciente a vontade de ter para si 

produtos e serviços oferecidos pelo mercado, mesmo que a função principal da publicidade 

seja a de esclarecer, existindo, pois, um jeito de dominação do desejo e vontade do 

consumidor que é o destinatário final da mensagem publicitária. 

Ao explorar a conduta do consumidor, Giglio39 indica algumas pressuposições levadas 

em conta pelos profissionais atuantes no ramo das comunicações. Entre elas, a de que o ser 

humano é um animal racional; instigado pelo emocional, ou seja, dependente de sentimentos 

conscientes e inconscientes; sociável, na medida em que busca se adequar às regras de certos 

grupos; emprego da dialética, a qual alavanca contestações e, enfim, é um ser complexo, 

movido por verdades, incertezas e explicações. 

Verifica-se que a pressuposição mais empregada para a realização do negócio é o lado 

emotivo, os afetos conscientes e inconscientes, pois é propriamente nesse enfoque que a 

publicidade vai exibir sua estratégia e maneira de tratamento, visto que é mister de 

convencimento, proposta a desempenhar seu domínio direto ou indireto na essência, na razão 

ou na satisfação de comprar. 

Com a evolução da globalização e dos seus efeitos no terreno do comércio, a 

sociedade está sujeita à concorrência, sendo a publicidade operada como mecanismo de 

convencimento e manejo, possuindo como destinação o direcionamento do consumidor na 

adoção de um modo de atuar predeterminado, coibindo-o de sua liberdade de escolha. O 

consumidor acredita que, no momento de escolher por qual produto ou serviço vai despender 

seus recursos, está em plena autonomia, livre de intromissões externas. 

Corroborando essa ideia, reforça Masso40 que o controle do anúncio publicitário é tão 

poderoso que inviabiliza uma contrapartida retórica ou uma relutância pelo público, o que 

justifica seu caráter dissimulado. As plausíveis resistências já são conhecidas pelos 

anunciantes, de maneira que eles já elaboram a mensagem desprendida de qualquer 

 
39 GIGLIO, Ernesto M. O comportamento do consumidor. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2004. 
40 MASSO, 2009. 
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impugnação. O fito precípuo vai além da conveniência daquilo que está sendo ofertado, e sim 

o contentamento do anseio do consumidor. 

Por conseguinte, dizem Efing e Souza41 que a publicidade, como recurso de 

dominação e convicção, promove um influxo de dados no psicológico das pessoas ao 

empregar artifícios que engrandecem o bem divulgado e salientam suas utilidades e sua 

imprescindibilidade, atraindo, contendo e originando como consequência o ato de consumo. 

Denota-se que a publicidade delineia o consumidor, impactando não apenas um 

público hábil a apreender a essência das mensagens publicitárias, selecioná-las e capaz 

economicamente ao consumo, mas diversas categorias dessa mesma massa de público-alvo. 

Por essa razão, ao captar a mensagem, floresce no consumidor a aspiração de realizar aquilo 

que está contido no anúncio. 

Para atingir esse objetivo, as empresas empregam uma publicidade, segundo 

Almeida42, correlacionando ilustrações ao deslumbramento pela sensação de conquista, a 

marcas e bens rebuscados, incitando a uma cultura global de consumo desenfreado, 

desmedido, fazendo com que a pessoa assuma fartas despesas para se mostrar compatível com 

o meio social onde pretende se inserir. Então, ao entrar em certo grupo, alimenta os sonhos 

em comum daquela congregação, numa vida de comodidade e sofisticação. 

Afora a utilização da publicidade com objetivos econômicos, é importante recordar o 

real objetivo desse instrumento de comunicação, qual seja, a informação. Em concordância 

com Martinez43, a publicidade de consumo é conceituada como um instrumento legal, 

custeado com recursos do fornecedor, cujo intuito se consubstancia no direcionamento de um 

comunicado ou ilustração com teor elucidativo, com finalidade econômica de potencializar, 

seja direta ou indiretamente, a efetivação de transações jurídicas de consumo. 

À vista disso, na atuação direta, a função precípua da comunicação publicitária 

consiste na proposta de um bem ou serviço, juntamente com a efetuação do negócio jurídico 

correspondente. Por sua vez, na ação indireta, o escopo da mensagem está na exposição do 

agente fornecedor ou de seus produtos e serviços de consumo, de maneira que a impressão 

 
41 EFING, Antônio Carlos; SOUZA, Maristela Denise Marques de. O comportamento do consumidor sob 

influência da publicidade e a garantia constitucional da dignidade humana. Revista de Direitos 

Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 16, n. 16, p. 70-94, jul./dez. 2014. Disponível em: 

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/532. Acesso em: 22 nov. 2020. 
42 ALMEIDA, Aliette Stefanini Duarte Neves Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, a. 14, v. 53, p. 11-38, 

jan./mar. 2005. 
43 MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil. 

Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, ano 15, n. 58, p. 223-254, abr./jun. 2006. 
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causada no consumidor faça com que este o selecione num futuro contrato de consumo, em 

vez de optar por outra da concorrência. 

Em razão das sucessivas mudanças e incorporações tecnológicas, os consumidores 

substituíram, ainda que parcialmente, o modo de pesquisar informações. Hoje, os jornais, 

revistas e computadores são instrumentos subsidiários de notícias e dados, à vista da 

alavancada dos dispositivos móveis (telefones celulares) como aparelho primacial de 

obtenção e circulação de conteúdo. Tais dispositivos, em conexão com a internet, 

proporcionam um fluxo infinito e incansável de conhecimento, onde todas as pessoas se 

encontram conectadas a todo momento. 

Acrescente-se a isso a integração dos dispositivos móveis com os variados aplicativos 

e plataformas digitais, tais como Youtube, Facebook, Instagram, entre incontáveis outras, nos 

quais o acesso é ensejado às diversas classes sociais, pois basta um aparelho celular com 

internet móvel que a pessoa terá possibilidade de visualizar o material que há nesses 

aplicativos. 

Senão de outra maneira, as empresas necessitam se adaptar a essas mudanças, criando 

novas estratégias diferentes de mídia para alcançar um número maior de pessoas que irão ver 

seus produtos ofertados. Esse processo denomina-se transformação digital, no qual a 

instituição empresarial recorre à tecnologia para aprimorar o funcionamento, expandir a 

abrangência, possibilitar uma melhor eficácia quanto às vendas e fornecer dados corretos aos 

consumidores. 

No capítulo seguinte, será feita uma abordagem acerca das consequências da ingestão 

do álcool na vida dos que o consomem, enfatizando os problemas ocorrentes dentro da 

família, no trânsito, entre os jovens e, acima de tudo, com os próprios consumidores. Além 

disso, avaliar-se-á como as empresas de bebidas elaboram uma publicidade, quais elementos 

empregados e as pessoas participantes, enfatizando o papel da mulher na divulgação 

comercial desses produtos e realçando o aparecimento das redes sociais e dos influenciadores 

digitais. 
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3 A PUBLICIDADE DO ÁLCOOL COMO ELEMENTO DE RISCO NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO 

Muitas discussões vieram à tona no que diz respeito ao problema do consumo de 

bebidas alcoólicas, porquanto sua ingestão imoderada e a constituição de um entendimento 

direcionado ao uso de tais mercadorias estão acarretando um sério empecilho social. Sustenta-

se a noção de que dito consumo se equipara a uma doença de rápida disseminação que 

atormenta o Planeta, cujas complicações reverberam não só na saúde corpórea e mental do 

usuário, mas também na sociedade como um todo44. Referida prática perniciosa já se 

estabeleceu na sociedade como algo corriqueiro e configura um modo de inclusão social de 

grande parcela da população, originando infortúnios comunitários complexos em todos os 

países. 

Acerca das peculiaridades do álcool45, ressalva-se a curiosidade de que essa bebida é 

considerada, em certas ocasiões, um alimento ou, dependendo da cultura e religião, um 

remédio, contendo uma apreciada concepção emblemática quando empregado em hábitos e 

praxes sociais, culturais e religiosas, a exemplo do momento da Eucaristia, instante em que o 

sacerdote celebrante ingere uma pequena taça de vinho à representação do sangue de Cristo. 

A presença do álcool na comunidade mundial já data de milhares de anos, cujas 

especificidades já são conhecidas, inclusive as implicações farmacológicas e lesivas sobre o 

intelecto e os órgãos do corpo humano. 

O marketing realizado pelas empresas cervejeiras e de outras bebidas é, nos dias 

atuais, um empreendimento que age na contextura global, tanto nos países centrais quanto 

naqueles de desenvolvimento periférico. Os produtos são comercializados em larga escala nas 

distintas regiões do Mundo, mas as mercancias são elaboradas por meio das agregações com 

variadas categorias esportivas, modos de vida e personalidades que matizam consoante os 

costumes locais, como, num exemplo, no Brasil, a cerveja está ligada ao carnaval. 

Assim, os efeitos da publicidade farão com que aqueles submetidos concatenem o uso 

do álcool com bem-estar todas as vezes que se encontrarem em um contexto ou cenário que 

evoque a temática apresentada na publicidade ou quando carecer rastrear essas práticas para 

compensar o subconsciente. Seja qual for das duas condições, a utilização do álcool aparece 

como segmento do panorama, ora por suas repercussões mentais, ora por seus efeitos tóxicos. 

 
44 SILVA, Haroldo Caetano da. Embriaguez & a teoria da actio libera in causa. Curitiba: Juruá, 2009. 
45 EDWARDS, Griffith; MARSHALL, E. Jane; COOK, Christopher C. H. O tratamento do alcoolismo: um 

guia para profissionais da saúde. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
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A publicidade de bebida alcoólica move-se com ídolos de deleite e aprazimento do 

inconsciente popular, inspirando os atributos da beldade, vitalidade, sexualidade e robustez. 

Esse produto se torna parte integrante da respectiva autoimagem, a compor um caráter, uma 

maneira de existir, fortificando sobremaneira o pensamento afeiçoado que define a opção pela 

mercadoria. No mesmo sentido, quanto ao poder do álcool, Silva explana: 

Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas 

alteradores do humor é uma das principais causas de acidentes, suicídio, violência, 

gravidez não planejada e transmissão de doenças por via sexual. As bebidas 

alcoólicas iludem os jovens, parecendo ajudá-los a contornar dificuldades de 

convívio social e a inibição. Entretanto, elas aumentam significativamente, a chance 

de o jovem optar por algum comportamento de risco. Entre os adolescentes, a bebida 

diminui a possibilidade de sexo seguro, o que pode levar à gravidez não-planejada e 

à contaminação por HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Além desses 

riscos, quanto mais cedo um adolescente começa a beber, maiores são as chances de 

que ele venha a se tornar um adulto alcoólatra.46 

Em contrapartida, os empresários responsáveis por tal publicidade e mercantilização 

das bebidas se chocam com a contingência da saúde pública, ao aquilatar que aquela atividade 

teria influxo sobre a consumação de álcool. Conforme os profissionais atuantes na 

publicização desses produtos, a finalidade da publicidade não é de incitar o consumo, e sim 

articular a permuta e a lealdade à marca. 

O indiscutível é que a publicidade de bebidas alcoólicas é um dos ponderosos motivos 

inerentes das praxes de ingestão do álcool da sociedade, de modo especial entre os de menor 

de idade. Seu comportamento estrategista é notório e não pode ser refutado. Peculiaridades 

como quão cativantes os anúncios são para essa parcela e sua exibição a elas correlatam-se 

com uma crescente esperança de consumo posterior e com um uso maior e mais imaturo pelos 

jovens. 

É próspera a quantidade de jovens e adultos submissos ao álcool, e as sequelas de tal 

subjugação estão surgindo gradativamente com prematuridade no decorrer da vida, com 

prejuízos à saúde que desgastam o ser humano e balançam a base familiar. No Brasil, o 

número de mortes causadas pelo consumo descomedido de drogas, sejam elas lícitas ou 

ilícitas, por ano, é de “[...] aproximadamente 8 mil óbitos por abuso de drogas lícitas e ilícitas 

no Brasil, sendo o álcool responsável por 85% destas mortes”47, fato esse que representa um 

verdadeiro revés público. 

 
46 SILVA, 2009, p. 42.  
47 ANTUNES, Flávia; OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de. Relações familiares e uso de álcool: uma revisão 

integrativa. Revista Uningá, Maringá, v. 21, n. 3, p. 27-32, jan./mar. 2015. p. 27. Disponível em: 

http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1623. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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Por ser conceituada como droga lícita, a bebida alcoólica tem seu consumo 

demasiadamente disseminado, relacionado sobremaneira à diversão e ao poder das empresas 

responsáveis pela sua fabricação. Independentemente de qual paradigma de consumação de 

álcool, há potencialidade para acarretar danos para quem que usa esse produto. Seu consumo, 

ainda que em porções menores, torna-se elemento de risco para adversidades sociais, 

psicológicas e físicas, com malefícios à vitalidade e contratempos familiares e no ofício. 

O usufruidor de álcool, como toda pessoa, firma-se em um âmbito social onde sua 

família é o auxílio mais próximo, visto que é nesta entidade que os sujeitos procuram, em 

regra, guarida e entendimento. O estabelecimento das conjunturas ligadas tanto à origem da 

utilização abusiva de drogas quanto aos agentes protetivos para o distanciamento delas, pelos 

encadeamentos sociais que nela se firmam, está ligado pela função que a família exerce na 

vida do ser. 

Uma das condições significativas para episódios de desavenças e de hostilidade 

familiar é o consumo de bebida alcoólica por algum integrante da família. A dependência ao 

álcool repercute em um forte abalo na família do usuário, com potencial para afligir todas as 

partes do sistema familiar, com modificação no desempenho dos relacionamentos e alterações 

nos hábitos dos familiares, com práticas para escoltar e zelar o membro familiar utilizador de 

álcool. 

O etilismo atinge de 5 a 10% da população adulta, o qual coloca o álcool como a 

substância mais consumida entre as pessoas daquela faixa etária, bem como um grande agente 

determinante nas internações hospitalares e elemento que potencializa a ocorrência de 

episódios de agressividade doméstica48, sendo avaliado como um sério prejuízo à saúde 

pública em face dos desdobramentos resultantes da sua fruição, os quais vão desde o próprio 

usuário até familiares e terceiros. 

Dessa maneira, para assimilar o consumo do álcool e de outras drogas por integrantes 

de uma família, a instituição familiar é um aspecto relevante a ser sopesado, tanto em 

circunstâncias de perigo quanto em condições de amparo. Várias famílias que subsistem em 

estado de perigo psicossocial estão implantadas em um enquadramento que as induzem a 

viver em conjunções hostis, sendo passível de afetar de modo danoso, impactando em seus 

integrantes, como, por exemplo, quando os pais usufruem dessa substância, ocasionando 

incitação extemporânea do uso da bebida pelos filhos. 

 
48 ANTUNES; OLIVEIRA, 2015. 
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Percebe-se que ambientes de instabilidade instigam e impelem a consumação das 

bebidas alcoólicas. Esse consumo é mais costumeiro em sujeitos com conjunturas familiares 

desarranjadas, entre diversos cenários nefastos, isto é, família que se mantém em estado de 

ameaça tem maior propensão de que um integrante familiar torne a ser consumidor de bebida 

alcoólica ou de outras drogas, utilizando esse hábito como válvula de escape dos problemas 

cotidianos. 

A utilização em excesso de álcool faz com que a pessoa saia de um certo estado de 

humor para uma conduta agressiva, instalando um ambiente de medo e temor no contexto 

familiar, levando o ser humano a procedimentos hostis, os quais acometem a saúde 

psicológica e física dos integrantes daquela família, além da opressão constante. A 

agressividade e a mortandade infantil se amplificam na hipótese de crianças coexistirem em 

situação familiar onde o dependente de álcool habite. 

Por conseguinte, a instituição familiar em que se encontram consumidores abusivos de 

álcool deve ser objeto de precaução dos dirigentes da saúde. Carecem de regimes de 

subsídios, de instrução, de previdência e de procedimento remetido a ela. Os malefícios 

advindos da compulsão do uso do álcool são abrandados por meio de intercessões eficazes. 

Qualquer família é suscetível de submergir em face aos empecilhos e vicissitudes desafiados 

pelos consumidores de bebidas alcoólicas, pois o instituto da família é a base e o apoio de 

toda pessoa, é onde, em geral, se busca apoio e demanda complacência para os percalços 

recorrentes da vida. 

3.1 A MULHER COMO ELEMENTO ENDÓGENO DAS PUBLICIDADES 

RELACIONADAS COM AS BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Como se sabe, as bebidas alcoólicas são classificadas como produtos lícitos e, ainda 

quando sejam de uso legal, ensejam diversos malefícios, tanto para a pessoa, quanto para a 

sociedade, uma vez que, quando a ingestão é realizada imoderadamente, notam-se maior 

insegurança e o consequente perigo de desastres automobilísticos, agravamento da violência 

urbana e doméstica, gestação não planejada e disfunções psicológicas e físicas. 

Válido é destacar o fato de que, entre as adversidades causadas pelo consumo em 

excesso dessas bebidas, encontra-se a dependência, sendo assunto de estudos das disciplinas 

biológicas por possuir traços fisiopatológicos. Deve-se ponderar, no entanto, que o restante 

dos males advindos do consumo excessivo desfavorece direta ou indiretamente a sociedade 

requerendo, assim, advertência e exame das Ciências Humanas. 
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Os danos resultantes do consumo de bebidas alcoólicas vêm incentivando estudiosos 

de diversos campos do conhecimento a suscitarem distintos questionamentos, pois estas se 

sobressaem como as drogas mais consumidas do Brasil e em grande escala no Mundo. Uma 

das razões para essa realidade está no fato de que aquele tipo de bebida permite uma maior 

congregação social, quer dizer, os seus usuários a consomem nos instantes de lazer ficando 

mais propensos a se relacionarem ou fazerem novas amizades49, o que torna o álcool um 

componente intrínseco em quase todos os momentos de entretenimento social50. 

Não é de hoje a notoriedade da ocorrência de publicidades de tais bebidas na televisão 

nas circunstâncias em que há grande audiência, como nos jogos de futebol das mais variadas 

competições estaduais, nacionais e internacionais. Tais veiculações acontecem de duas 

maneiras diversas: patroneando as partidas de futebol ou nas convocações para abertura dos 

jogos. As citadas publicidades são divulgadas também nos entremeios dos filmes, novelas e 

seriados. O conteúdo aqui abordado menciona os comunicados persuasivos para o maior 

consumo apregoado nas publicidades, a correlação com cenas de lazer utilizadas como plano 

de fundo do contexto e a atuação dos protagonistas, passando a mensagem de incentivo ao 

consumo. 

Este fato faz com que se aluda a um aspecto que requer maior cuidado, 

especificamente caso se considere a quantidade de tempo durante o qual adolescentes e 

crianças ficam assistindo à televisão. Por outro lado, deve-se saber com que afluência as 

publicidades de tais bebidas são propaladas pelas emissoras televisivas. Em pesquisa realizada 

por investigadora brasileira51, constatou-se que 62% dos adolescentes brasileiros declararam 

ter visto, praticamente todos os dias, inclusive em mais de uma ocasião, a publicidade de 

álcool. Em aspecto diametralmente oposto, tal percentual reduziu para 15% quando se 

questionou sobre a exposição a programas de prevenção. 

Percebe-se que, embora se estar diante de um produto prejudicial à saúde individual e 

social, prevalece na sociedade a exibição comercial contínua, imoderada e, em alguns casos, 

abusiva, em contrapartida, as advertências apostas no fim dos comerciais com letras pequenas 

e sem destaque, tal como “Se beber, não dirija”. Pelos prejuízos que tal mercadoria acarreta 

na vida humana, a precaução a ser adotada deveria superar, e muito, a publicidade em si, 

conscientizando e alertando os telespectadores a respeito dos possíveis reveses. 
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Considerando o fato de o Brasil ser um país muito rico culturalmente, a mídia 

transcende sua função de mera recreação e informação, pois, após alguns exames a respeito da 

ingerência da publicidade no consumismo de bebidas alcoólicas entre os jovens, observou-se 

que a ação dessas sobre aquele público acontece em virtude da exibição, assimilação e 

julgamento que as pessoas têm sobre elas, quer dizer, na maioria das vezes, elas apreciam o 

produto exibido e identificam-se na publicidade com algo que está acontecendo na sua vida. 

Discorrendo sobre as oportunidades de intromissão dos anúncios publicitários no 

cotidiano do público ouvinte, a ingerência que a publicidade exerce visando ao consumo, não 

só de bebidas alcoólicas, mas o consumo em geral, é sutil na perspectiva do telespectador, 

mas aos olhos do terceiro examinador, percebe-se que não há suavidade nisso. Numa 

publicidade de cerveja, por exemplo, a imagem que se passa vai muito além de ir para um bar, 

beber e ver um jogo com amigos, sendo predominante a correlação feita com a bebida, qual 

seja, analogia entre álcool e felicidade, prazer, sexualidade, diversão e descontração52. 

Assim, em sentido convergente com a explanação acima, todo cenário criado para a 

elaboração de uma publicidade visa a exercer intensiva força no subconsciente das pessoas, 

porquanto empregam circunstâncias atraentes e pretendidas por elas, como, por exemplo, um 

grupo de amigos e amigas felizes e em boa forma física, batendo papo e consumindo cerveja 

em uma barraca na praia ou no bar depois de um dia bastante cansativo, ou nos feriados e fins 

de semana. 

Os poderes que esses anúncios publicitários efetuam no imaginário contribuem para o 

elevado consumismo do álcool, já que, quando acessíveis, as pessoas esbarram com 

reproduções de deleite, recreação, repouso, sociabilização e factíveis convívios amorosos de 

modo subjetivo. As conjunturas sociais em que os protagonistas dos comerciais apreciam a 

bebida são desempenhadas em festas, no trabalho, seja em coletividade ou individualmente, 

preconizando estarem desanimados na hipótese de locais de exercício da profissão, e felizes e 

descontraídos quando o cenário for lazer. 

A proposta dos comerciais de bebidas alcoólicas é agir na tomada de decisão dos 

consumidores, quando estes se encontrarem em situação de lazer, em conformidade com um 

trabalho de pesquisa que tem como tema o efeito das publicidades nas maneiras de consumir 

da coletividade53. A engenhosidade empregada pelas agências publicitárias atinge os objetivos 
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propostos pelas empresas contratantes, pois, além de relacionar diretamente o consumo da 

bebida com uma sequência de cenas aprazíveis, o que comunica ao telespectador ideias de 

alegria, satisfação ou prazer, ela cria uma espécie de “âncora” ou memória afetiva positiva, 

imprescindível no exercício da autonomia da vontade. 

Dessa maneira, toda vez que uma pessoa tiver que deliberar em uma decisão de 

compra, essa “âncora” irá delimitar quão livre é esse arbítrio, visando a um equilíbrio 

benéfico para o subconsciente daquele. Isto significa que a autonomia da vontade da pessoa é 

parcialmente putativa, não inteiramente pura, visto que, ao assistirem ao comercial, com a 

criação da memória afetiva positiva, a escolha daquela resta alienada aos propósitos das 

empresas que investiram naquela publicidade. Não é por outra justificação que são colocados 

ícones da moda, dos esportes nesses comerciais, tudo para levar a mensagem de beleza, 

contentamento e bem-estar para agradar o imaginário popular. 

As conjunções que tipificam os atrativos costumeiros de lazer são as festas 

corriqueiras, reuniões de colegas, sejam no botequim ou com os membros da família, passeios 

nos finais de semana, competições esportivas, sendo o enfoque principalmente nas partidas de 

futebol, e os acontecimentos que incluem os admiradores do esporte. 

As empresas cervejeiras, muitas vezes, fazem uso nas suas publicidades de pessoas 

conhecidas, que estão em destaque na mídia naquela época, como atletas ou artistas, bebendo 

o seu produto, como sistema de convicção. A força que a ilustração daquele personagem 

notório opera no prisma de persuadir parcela da sociedade compreende a cultura da 

celebridade54, sendo definida como um elemento integrante da cultura local que alimenta o 

querer imaterial. Configura um instrumento crucial na conversão de um simples bem em um 

objeto de predileção e cobiça, porquanto simboliza aquilo numa pessoa famosa, e concede aos 

consumidores o sentimento de tentar igualar-se aos paradigmas estabelecidos. Tal sentimento 

é aprimorado abstratamente de grande dificuldade de aproximação física do consumidor com 

o ídolo e a sucessiva mudança na cultura da celebridade. 

A publicidade de que tais empresas se utilizam é avaliada como criativa e de boa 

qualidade, adotando pressuposto de modo a atingir públicos variados. Há, no entanto, um 

público em particular que afigura como ser o centro propenso desses comerciais: os jovens. O 

motivo55 para tal inclinação é porque é justamente na mocidade que se encontra o maior 

número de pessoas no Brasil, a grande massa da população, a qual tem aptidão a ampliar o 

 
54 ROJEK, Chris. Celebridade. Tradução de Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 
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Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo Martoni (org.). Retratos da juventude brasileira: análises de uma 

pesquisa nacional. São Paulo: Instituto da Cidadania: Fundação Perseu Abramo, 2005. 
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consumo da bebida, bem como maior propensão de serem influenciados em face da persuasão 

exercida pelas mensagens publicitárias. 

Outrossim, há outros fundamentos para que os anúncios atinjam aquele público-alvo, 

destacando-se o fato de as empresas de cerveja discernirem as abundantes realidades da 

mocidade, afinal a comunidade é formada por várias e distintas situações sociais, por pessoas 

de raças diferentes, poder aquisitivo, localidades e costumes diversificados. Desse modo, são 

produzidas incontáveis publicidades com vários atores, cenários e objetivos, onde cada uma 

sinaliza mais enfaticamente para certo grupo social56, como os universitários, esportistas, 

coletividade feminina, o trabalhador e entre inúmeros outros. 

Assim sendo, os comerciais congregados para uma coletividade em particular passam 

a colaborar para um maior consumo dos produtos alcoólicos em certas datas comemorativas 

do ano, como é o caso da época do carnaval, tanto no mês que antecede essa comemoração 

(pré-carnaval) como o mês em que se realiza, conforme declaração57 em relatórios anuais dos 

próprios agentes trabalhadores desse nicho comercial agregado a uma forte laboração 

publicitária. Igualmente nesse entendimento, Pinsky põe em evidência: 

Os dados que refletem o investimento feito: em 2001 foram investidos 106 milhões 

de dólares em publicidade de álcool na mídia, sendo que 80% foram em cerveja. Da 

mesma maneira, o consumo de cerveja representa 85% das bebidas consumidas. Um 

dado mais recente, divulgado pela imprensa paulista, aponta que a indústria de 

cerveja fatura mais de R$ 20 bilhões por ano e que gastou em publicidade, em 2006, 

mais de R$ 700 milhões.58 

Incontestável é o domínio das empresas cervejeiras em investimentos publicitários, já 

que a cerveja, diferentemente de outras bebidas – como gim, whisky ou vodka – tem sua 

publicidade permitida em qualquer horário pela Lei nº 9.294/1996, a qual está comentada no 

capítulo seguinte, motivo pelo qual justifica o emprego recorrente e crescente de vultosos 

recursos nesse setor para impulsionar as vendas e os lucros. 

Dentro dessa aplicação de capital feita por aquelas empresas em marketing comercial, 

destaca-se uma temática que intriga estudiosos da matéria a debatê-la e criticá-la: a concepção 

da participação da mulher em comerciais de bebidas alcoólicas. Nas publicidades de cerveja, 

por exemplo, são raras aquelas em que não há uma figura feminina na sua exibição, de modo 

que, ordinariamente, a mulher resta objetificada e subalterna à imagem masculina, cuja razão 

disso está no fato de o consumo da cerveja ser culturalmente associado ao homem. 

 
56 CARLINI-MARLATT, 2005. 
57 PINSKY, 2009. 
58 Ibid., p. 19. 
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Com o desenvolvimento do sistema capitalista econômico, o qual se estratificou na 

sociedade por suas particularidades – como a globalização, inovação tecnológica e avanço das 

comunicações – são lançados dois primas na sociedade: o consumo e o querer (ter). O 

primeiro é para aqueles que possuem condições financeiras de concretizar as suas vontades, 

ou seja, querer e conseguir o que quer são coisas que estão imbricadas uma na outra. Já o 

segundo prisma, o qual representa o desejo, retrata a maioria da população mundial, pois não 

tem poderio econômico para comprar tudo a que aspiram, de modo que passam a visualizar os 

inúmeros produtos e serviços ofertados apenas pelo prisma do querer, meramente com a 

expectativa de um dia poder alcançar e realizar aquela vontade de obter algum bem. 

Nesse berço é onde nasce a indústria cultural59, oportunidade em que os comerciantes 

e empresários, juntamente com as agências de publicidade, principiam a utilização da mulher 

de maneira sedutora e envolvente com vistas a atrair a atenção dos telespectadores, 

inflamando os desejos e sonhos mais internos do seu ser. Com isso, cria-se um perfil feminino 

que seria o padrão ideal de beleza, o modelo físico perfeito de uma mulher, o qual é lançado 

na sociedade como arquétipo a ser alcançado. 

Frisa-se que o surgimento dessa indústria cultural não decorreu de uma ideia advinda 

de um fabricante ou um publicitário, sendo ela, na verdade, fruto dos valores e pensamentos 

vigentes na sociedade. Assim, dado que a comunidade humana é marcada por meio de raízes 

eminentemente patriarcais, as quais subjugam e definem a posição “mais fraca” da mulher, é 

inerente que tais concepções ressoem nos trabalhos de publicidade das empresas, pois estas 

procuram se aproximar cada vez mais com seus usuários de acordo como eles pensam e agem, 

o que acaba por fincar ainda mais aquelas concepções no meio em que se vive. 

A simbolização da mulher como instrumento de prazer factível em contextos tidos 

como sedutora, acompanhada da bebida alcoólica, é reproduzida e veiculada pelos diversos 

canais de comunicação, seja por meio da televisão, seja pela internet nos computadores ou 

smartphones. Esse processamento não foi derivado da luta do gênero feminino por sua 

liberdade de manifestação e pensamento e por seu lugar de respeito na coletividade60, mas 

proveniente das táticas empresariais de mercantilizá-la como artigo de interesse, desconforme 

em relação ao ordenamento jurídico, entretanto alinhada à congruência de mercado. 

 
59 FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. Mídia e lugares de memória discursiva. In: FONSECA-SILVA, 

Maria da Conceição; POSSENTI, Sírio (org.). Mídia e rede de memória. Vitória da Conquista: Edições 

UESB, 2007. 
60 DANTAS, Carlos Alberto Sousa; BERTONI, Luci Mara. Desejo e consumo: as representações da mulher nas 

publicidades de bebidas alcóolicas. In: COLÓQUIO DO MUSEU PEDAGÓGICO, XI., 2015, Vitória da 

Conquista. Anais [...]. Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2015. Disponível 

em: http://anais.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/5083/. Acesso em: 15 nov. 2020. 



52 

Na verdade, essa práxis publicitária dos fornecedores e empresas etílicas em colocar a 

mulher como objeto de sedução, supervalorizando seus aspectos físicos para despertar 

interesse nos telespectadores, acaba indo de encontro ao movimento encabeçado pelas 

mulheres que defendem a igualdade de gênero, a exemplo do feminismo, o qual consiste na 

ação revolucionária das pessoas do sexo feminino de variadas etnias, raças, nacionalidades e 

culturas contra a opressão sexista, racista e classista61 vivente na sociedade, buscando a 

emancipação e os direitos da mulher, a fim de ressignificar as relações sociais com os ideais 

de isonomia e respeito. 

Nas variadas conjecturas fabricadas pelas campanhas publicitárias de bebidas 

alcoólicas, a objetificação da mulher, com sua submissão aos padrões patriarcais sociais 

entrava uma tentativa de transformação social que mira na conversão dos traços de alienação, 

rivalidade e desumanização caracterizadores dos relacionamentos hodiernos em afeições de 

confiança, solidariedade e companheirismo. 

Propondo-se elucidar melhor o que foi afirmado, analisam-se dois exemplos de 

comerciais da empresa cervejeira Devassa publicados e veiculados no ano de 2010, tendo um 

sido divulgado na televisão e outro em mídia impressa referente à mesma publicidade 

difundida na televisão. Ambos os meios comunicacionais foram denunciados ao Conselho de 

Ética do CONAR, organização não governamental sem fins lucrativos, por meio das 

representações de nº 038/10, 039/10 e 040/10, de modo que, ao final, foram sustadas todas as 

respectivas publicidades por apelo ao sexismo, sensualidade e desprezo à imagem da mulher. 

Quanto ao comercial transmitido na televisão, “BEM GELADA, BEM LOURA, BEM 

DEVASSA.”, ele inicia-se com uma música de fundo conhecida por todos (a trilha sonora do 

filme e desenho animado A pantera cor de rosa), a qual traz, implicitamente, uma nuança de 

sensualidade e sedução. Nesse ínterim, uma modelo famosa, loira, magra, de vestido ajustado 

e curto e de cor preta, vai até a geladeira e pega uma cerveja Devassa. Ao tempo em que isso 

ocorre, um homem localizado em outro edifício, portando uma câmera fotográfica, canta a 

música-tema do comercial e fotografa a modelo concomitantemente. Agrupando-se ao 

fotógrafo, vários homens e mulheres, os quais estão consumindo a cerveja em comento, 

começam a cantar a mesma música formando um grande coral. 

Em seguida, a modelo começa a dançar, fazer poses sedutoras, vai até a janela do seu 

apartamento e exibe-se ao público que se encontra do lado de fora do prédio atento aos passos 

dela. Rapidamente, ela brota no topo do edifício e soergue a cerveja, enquanto as pessoas 

 
61 HOOKS, Bell. Teoria feminista: da margem ao centro. Tradução de Rainer Patriota. São Paulo: Perspectiva, 

2019. 



53 

fazem o mesmo movimento em reverência a ela. Nesse momento, a lata de cerveja Devassa 

dança nas mãos da modelo, a qual move a latinha pelas suas curvas, salientando-as. Por fim, o 

locutor do comercial profere o slogan da publicidade de maneira lenta e com voz 

enrouquecida, enfatizando cada palavra dita: “Ela chegou, bem na hora, bem gelada, bem 

loura, devassa. Bem devassa!” – simultaneamente à exposição da garrafa de cerveja. Para 

terminar, o locutor fala ligeiramente, em questão de poucos segundos, a frase “PRODUTO 

DESTINADO A ADULTOS.”, sendo esta a única medida de resguardo adotada na 

publicidade. 

No tocante a esse caso, observa-se que o slogan pronunciado pelo locutor conduz os 

telespectadores a uma interpretação de que quem é pontual, loura, gelada e devassa não é só a 

lata de cerveja, mas também a modelo, estando esses dois elementos interligados, originando 

um duplo sentido. Acrescente-se a esse entendimento o fato de a latinha passar pelo corpo da 

modelo, delineando seus traços físicos, insinuando a similitude do prazer de uma bebida com 

um prazer de uma mulher, seduzindo aqueles que assistem ao vídeo comercial. 

Além disso, outro aspecto notório está na representação para a sociedade de um 

paradigma de mulher ideal, seja para uma mulher se sobressair dos demais e ocupar 

determinada posição social, seja para um homem buscar seu par perfeito, de forma que ela 

precisa ser loura, bonita, sexy, magra, usar roupas curtas e ser devassa, acompanhada dos 

atributos de sensualidade, satisfação e aprazimento. 

Por seu turno, a publicidade impressa da cerveja aqui discutida continha o slogan: 

“BEM GOSTOSA. BEM DEVASSA.”, realçado pelo emprego da cor vermelha no cartaz, 

enquadrando assertivas de tonalidade branca e contou com a participação da mesma modelo 

famosa do comercial de televisão. Esta encontra-se numa posição que acentua suas curvas, 

usando um vestido preto, curto e justo, com saltos altos pretos, tudo combinando com as suas 

pulseiras e anéis, e, ao seu lado, uma lata de cerveja de tamanho bem maior do que a 

realidade. Ao lado do rosto da modelo e em cima da lata, está o slogan do cartaz publicitário. 

Na lateral esquerda, paralela à modelo, encontra-se uma tarja branca em que está escrito com 

letras pretas de tamanho médio “BEBA COM MODERAÇÃO.”. Por último, na porção 

inferior central do cartaz, em letras vermelhas, lê-se “DEVASSA. BEM DEVASSA.” e, logo 

depois, assertivas em letras brancas que sinalizam: “Ela chegou. Uma cerveja que não tem 

vergonha nenhuma de tomar a iniciativa e seduzir você. Bem gelada. Bem loura.”. 

Imaginando o cartaz publicitário acima descrito, depreende-se uma combinação de 

enunciados com elementos análogos aos empregados na publicidade televisiva. Mais uma vez 

a figura feminina restou objetificada ao colocarem a modelo ao lado da enorme lata de cerveja 
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com a frase “BEM GOSTOSA. BEM DEVASSA.”, fazendo com que o duplo sentido surgisse 

para os telespectadores, concluindo eles que ambas as integrantes do cartaz, a modelo e a 

cerveja, são gostosas e devassas. 

Sem embargo, um fator merece ser ponderado, qual seja, a frase de precaução aposta 

no cartaz. Tal asserção possui um maior efeito no usuário do que a ligeira fala do narrador do 

comercial de televisão, pois ela está lá destacada, com letras médias, e presente a todo 

momento, em contraste com o comercial, no qual a fugaz declaração do locutor passa-se 

praticamente desapercebida, sem tempo para o telespectador pensar e refletir a seu respeito. 

Em consonância com os exemplos descritos e com o que foi dito anteriormente, a 

divisão respaldada no gênero criou essa imagem da mulher como um ser menos favorecido 

diante do homem, derivada principalmente por fatores biológicos, o que foi e continua sendo 

refletido nas representações culturais e comerciais da sociedade. O sentido da dominação62 

está contido na estruturação social da força física, o qual proporcionou a criação e o 

desenvolvimento de uma concepção e costume desigual entre pessoas de sexo diferente, 

estabelecendo uma espécie de hierarquia masculina social. 

Exprime-se que essa elaboração representativa da mulher se deu de modo lento e 

prolongado, não foi uma ideia da noite para o dia, responsável pelo fortalecimento da 

perspectiva dominante masculina. Até as condutas e as maneiras de proceder em 

determinados contextos sociais foram determinadas por essa ideologia, quer dizer, o estilo de 

vestimenta, o modo de se falar, andar, sentar, correlacionar com outras pessoas, entre outros 

aspectos, tudo foi estipulado pela cultura androcêntrica dominante como o molde a ser 

seguido e vivido por todos. 

Determinado estudo sobre a representação da mulher em comerciais de cerveja63 

examinou 35 peças publicitárias tomadas aleatoriamente entre 289 peças das principais 

marcas de cerveja do Brasil, categorizando a disposição da figura feminina em cada uma 

delas. Como esperado, na maioria dos comerciais, a mulher foi retratada como objeto e como 

sedutora, correspondendo a percentuais de 37,14% e 34,28%, respectivamente. 

Surpreendentemente, em 31,42% das publicidades selecionadas por tal estudo, a mulher foi 

exibida em igualdade de condições com o homem, isto é, essa informação ilustra os efeitos da 

mutação dos valores e costumes da sociedade contemporânea. 
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Apesar, no entanto, de a hegemonia de poderio do homem não estar ultrapassada, a 

luta das mulheres para firmar seu lugar na sociedade vem ganhando significativos resultados, 

alargando as possibilidades de atuação e exercício de papéis, os quais não eram sequer 

viabilizados para elas, como a ocupação de uma função política, cargo público, poder de voto 

e opinião e o desempenho de algumas profissões, ainda que haja diferenciação de salários 

entre pessoas de sexo distinto exercendo funções análogas. Todas essas conquistas são 

extraordinárias e contribuíram diretamente para o início da ruptura desses paradigmas 

biológicos e sociais fortemente enraizados na comunidade humana, os quais foram 

idealizados para validar o elo de poder dos homens sobre as mulheres. 

Levando em consideração esse progresso de equalização de gênero, em que as 

mulheres passaram a adquirir recursos e ter liberdade de manifestação, algumas empresas 

cervejeiras começaram a utilizar a figura feminina em suas publicidades de modo totalmente 

oposto ao que se está acostumado a ver rotineiramente, fazendo parte de uma estratégia 

mercadológica para angariar mais clientes fiéis e, consequentemente, aumentar as vendas. 

O consumo de bebida alcoólica pelas mulheres tem aumentado ano a ano no Brasil, 

segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), produzido pela Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), cujos dados64 foram colhidos nos anos de 2006 e 2012. Do 

total da população adulta nacional, 50% declararam que consomem álcool esporadicamente, 

dos quais 62% foram homens e 39% mulheres. Além disto, para comprovar o crescimento do 

consumo de bebida alcoólica pelo público feminino, um dado comparativo entre os anos de 

2006 e 2012 relativo ao número de pessoas que consomem regularmente a bebida merece ser 

destacado, qual seja, o aumento de 20% daquele ano para esse, dos quais 14,2% foram 

homens e 34,5% mulheres. 

Dessa maneira, atentas às constantes mudanças das variantes de mercado, as empresas 

vêm adaptando suas estratégias publicitárias paulatinamente, em conformidade com os 

costumes e valores vigentes, ao avistarem um grande grupo de potenciais consumidores, qual 

seja, as mulheres, as quais sinalizam estarem consumindo mais e com maior constância as 

bebidas alcoólicas. 

Adaptando-se a essa transmutação cultural e em vista da crescente desaprovação social 

de peças publicitárias machistas, algumas empresas cervejeiras atentaram para remodelar seus 

comerciais e assim preservar uma reputação apropriada no contexto de mercado em que as 
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mulheres consomem cada vez mais bebidas alcoólicas. Ao simbolizarem as mulheres como 

consumidoras e destinatárias nas publicidades, aquelas empresas conquistam notoriedade na 

mídia e entre os próprios consumidores, repelindo os estereótipos primitivos e favorecendo os 

ideais de equidade. 

Com a globalização e os avanços da tecnologia, as redes sociais dão azo a que os 

internautas interajam de maneira global com troca de informações, conceitos e a manifestação 

de críticas juntamente com outros consumidores que possuem uma compreensão semelhante 

sobre aquilo que está sendo tratado, de maneira que o combate a estereótipos culturais em 

publicidade de bebidas alcoólicas ganha ímpeto e começa a transformar esse contexto 

publicitário. 

Aderindo a esse movimento, uma marca de cerveja em específico, qual seja, a 

Heineken, vem inovando e colhendo bons frutos ao implementar em suas campanhas 

comerciais a figura feminina como uma das protagonistas, reconduzindo-as com o propósito 

de alcançar a mulher consumidora de cerveja e, portanto, rompendo com os paradigmas 

convencionais de publicidade que priorizam a hegemonia masculina. 

No ano de 2015, a marca Heineken difundiu um comercial da sua cerveja que foi de 

encontro ao habitualmente visto na televisão. Em tal campanha, a atriz teve uma função de 

destaque ao socorrer o ator que interpreta o famoso agente 007 James Bond, na época 

desempenhado pelo ator Daniel Craig. Frisa-se que o foco de atuação da mulher nessa 

publicidade não foi em salientar suas curvas ou retratá-la como um objeto de sedução, e sim 

exibir aos telespectadores que a mulher também é forte, destemida e capaz de salvar as 

pessoas. Essa nova óptica, sem dúvidas, afasta os modelos tradicionais de simbolização da 

mulher e gera uma oportunidade para elas se imporem na sociedade e reivindicarem por seus 

direitos. 

Nessa entoada, no ano seguinte, a Heineken provocou um grande impacto no mercado 

publicitário de cerveja ao lançar um comercial em sua página oficial do Facebook65 para a 

final da UEFA Champions League – consiste num campeonato de futebol transmitido 

mundialmente em que os melhores clubes de cada país europeu se enfrentam – que trouxe à 

tona a dialética de que as mulheres podem torcer, vibrar e apreciar o futebol tanto quanto os 

homens, o qual alavancou um influxo descomunal de comentários e compartilhamentos nas 

redes sociais. 
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A publicidade comercial alcunhada The Cliché começava com uma pergunta em que 

as palavras apareciam descritas na imagem: “E se você tivesse a desculpa perfeita para assistir 

à final numa festa da Heineken?”. Em ato contínuo, exibiram três casais comuns, cada qual 

em sua mesa num restaurante, onde os garçons entregaram os cardápios para cada um dos 

homens nos quais havia um papel impresso de spa com a seguinte indagação: “Quer ficar 

livre para assistir à final da UEFA Champions League numa festa da Heineken? Dê para sua 

mulher um final de semana neste spa.”. 

Após lerem o cartão e entusiasmados com a ideia, os homens expuseram um discurso 

mentiroso e apresentaram a oferta do serviço de spa às suas correspondentes companheiras, 

justificando esse “mimo” pelo simples fato de elas serem dignas de tal. Na sequência do 

comercial, os homens compareceram à cerimônia da Heineken, sozinhos, e ao olharem para a 

grande tela onde passaria o jogo, surpreenderam-se com uma mensagem de suas namoradas 

que estavam dentro do estádio de futebol no qual aconteceria a final do campeonato europeu: 

“Já pensou que ela pode gostar de futebol tanto quanto você?”. 

Essa frase teve o condão de quebrar todos os paradigmas de que quem gosta de futebol 

e cerveja eram apenas os homens. À vista disso, a Heineken saiu à frente de outras marcas de 

cerveja no que diz respeito à adaptabilidade dos hábitos e costumes em voga, elaborando um 

comercial inteligente, arrojado e revolucionário no mundo publicitário, revelando que as 

mulheres, assim como homens, devem ter os mesmos direitos, garantias e vantagens, bem 

como descortinando a imagem de que a figura feminina também pode ser protagonista, 

consumidora e apreciadora de uma boa cerveja e de futebol, sem distinção por pretextos de 

gênero. 

Outra particularidade dessa campanha publicitária encabeçada pela Heineken foi o 

formato por meio do qual a publicidade se deu, qual seja, um vídeo em uma das maiores redes 

sociais da atualidade, o Facebook, de modo que essa iniciativa robustece a quebra da 

supremacia masculina em comercias de bebida alcoólica. Enquanto isso, pelos meios 

tradicionais, televisão e papéis impressos, já se espera a encenação da mulher como objeto ou 

sedutora, no formato digital por outros meios de comunicação, como o Facebook, Instagram e 

YouTube, a representação daquela está se modernizando, conciliando-se com os pensamentos 

e ideias vigorantes. 

Essa modernização simbólica da mulher surge num cenário novo e ainda não 

totalmente explorado pelo homem, qual seja, a revolução tecnológica ocasionada pelo 

nascimento da internet, um mundo virtual bem diferente do real, com poucas regras e uma 

liberdade de atuação expressiva. Haja vista essa circunstância, nascem outras modalidades de 
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divulgação de produtos e serviços no mercado de consumo, bem como dos sujeitos atuantes 

no ofício publicitário, o que aponta a importância de sua abordagem neste escrito, conforme 

procedido no próximo segmento. 

3.2 A PUBLICIDADE DO ÁLCOOL POR INTERMÉDIO DAS REDES SOCIAIS E O 

PAPEL DOS DIGITAL INFLUENCERS 

Com o desenvolvimento da civilização humana, os meios de comunicação igualmente 

evoluíram em estrutura e eficiência pelos avançados conhecimentos em tecnologia da 

informação, informática e robótica, possibilitando uma comunicação ampla e acessível jamais 

vista. Seja na produção de dados para a base científica, seja na emissão de juízos de valor em 

plataformas de interação social, a difusão de conteúdo opera numa celeridade extraordinária, 

permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, seja capaz de exprimir e obter 

ideias. 

Indubitável é a importância da internet nesse processo inovador comunicacional, pois 

esse instrumento propiciou a expansão do alcance de princípios e de todo tipo de 

conhecimento, do mais básico ao mais avançado, assim como remodelou o formato da 

intercomunicação dos seres humanos. Desponta, então, uma comunidade interconectada, na 

qual a noção de espaço resta reduzida ante a facilidade de contatar e manter relações entre as 

pessoas, o que faz com que a internet seja considerada uma das maiores revoluções da história 

humana. 

Nesta lógica, a internet concebeu novas trajetórias em inúmeros campos de ação da 

sociedade humana com a oportunidade da conexão a uma rede global, poderosa, ágil e 

disponibilizando a todos uma gama infinita de informações66. E um dos mecanismos 

utilizados na proliferação desse fenômeno são as redes sociais, as quais consistem em 

programas digitais de interação social ajustada para todo tipo de pessoa e que estão em 

constante expansão, remodelando as maneiras de interlocução das pessoas as personalidades e 

a estruturação de transmissão de conceitos, expandido a aptidão de se relacionar. 

Foi em meados de 1969 que surgiram os primeiros rumores sobre essas novas 

plataformas computacionais, as quais tiveram início com os avanços da tecnologia dial-up e 

do sistema de conexão global via internet. Com o decorrer dos anos, importantes inovações 

comunicativas foram sendo realizadas e aperfeiçoadas, mas foi no ano de 1985 que a America 
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Online, mais conhecida pela sigla AOL, criou e facultou às pessoas alguns utensílios em rede 

que lhes permitiam conceber perfis e comunidades virtuais e, anos depois, concretizou um 

conjunto de mecanismos cuja função respaldava-se na troca de mensagens imediatas, sendo 

assim aquela empresa reputada como a grande precursora dos chats67. 

O ininterrupto aperfeiçoamento da informática e da tecnologia fez com que a internet 

crescesse a cada dia, com novos usuários, novos serviços e, por consequência, o 

desenvolvimento de todos os aparatos que nela circulavam. O primeiro programa a ser 

admitido como rede social foi o Friendster68, o qual proporcionava a comunicação virtual 

entre familiares e amigos. À medida que as pessoas foram assentindo e filiando-se à 

promoção das redes sociais, diversas novidades de convívios virtuais foram germinando com 

o fito de aproximar as pessoas e, em razão da sua regular expansão e abrangência, revelaram-

se como inéditos ramos atrativos para o comércio e para o fomento das empresas e marcas. 

Entre essas novidades acima mencionadas, algumas merecem ser referenciadas, tendo 

em mente os impactos e as repercussões que causaram na comunidade mundial, a começar 

pela plataforma do Orkut, na qual se possibilitava aos usuários criarem seus perfis, com fotos, 

dados pessoais relativos à idade, peso, altura, bem como participarem de grupos que 

compartilhavam as mesmas ideias, sejam elas relacionadas a política, esporte, entretenimento 

ou qualquer outro assunto. Outro programa de interação social que revolucionou o segmento 

foi o Facebook, idealizado e produzido pelo estado-unidense Mark Zuckerberg, tendo 

ultrapassado no ano de 2017 a incrível marca de 1,9 bilhão de pessoas ativas na aludida rede 

social.69 

Além dessas redes de comunicação online, uma que é bastante conhecida e muito 

usufruída atualmente é o Twitter, que predispõe aos internautas escreverem uma mensagem 

aleatória, podendo “curtir”, “comentar” ou “compartilhar” o que foi dito. Por fim, a rede 

social que conta com o maior número de usuários ativos no momento atual é o Instagram, 

cuja popularidade e sucesso alcançaram altos níveis em pouco tempo, constituindo uma rede 

em que as pessoas mostram sua rotina, manifestam sua liberdade de expressão, publicam fotos 
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e vídeos, trocam mensagens públicas ou diretamente com a pessoa interessada, entre muitas 

outras serventias. 

Percebe-se que faz parte da natureza humana o progresso, independentemente de qual 

área do conhecimento seja, principalmente quando se trata de tecnologia, de modo que a 

expectativa para os tempos vindouros é positiva, com o surgimento constante de novidades. A 

grande aderência e o fácil consentimento das pessoas em usar as redes sociais tornaram estas 

um dos mais importantes meios de comunicação do mundo contemporâneo, possibilitando a 

troca de experiências culturais, comerciais e informacionais. A título de curiosidade, na 

classificação dos países em que a população gasta mais tempo usando as redes sociais, o 

Brasil ocupou o segundo lugar70, contabilizando-se o fato de que os brasileiros na faixa etária 

de 16 a 34 anos aplicaram, em média, no ano 2019, 4 horas por dia nas redes sociais71. 

As plataformas virtuais de interação social, alcunhadas de redes sociais, consistem em 

programas de computador, atualmente disponíveis também para os telefones móveis, cuja 

função primordial é promover uma comunicação simplificada entre os seus eventuais 

usuários, possuindo dois componentes72 principais, quais sejam, os agentes – podem ser 

pessoas, empresas, instituições e, até mesmo, animais, estando óbvio que a criação e o manejo 

da conta é feita por seu dono – e os vínculos que esses estabelecem entre si. 

Com relação aos agentes, eles são tanto pessoas físicas ou jurídicas, desconhecidos ou 

famosos, do convívio rotineiro ou não, porém os seus perfis nas redes sociais podem ser 

acessados por qualquer pessoa. Tais sujeitos detêm a capacidade de delinear a forma de 

organização social por meio das relações que consolidam e enfrentam um desenvolvimento 

infindável de concepção e exteriorização de individualidade. 

Por seu turno, os vínculos que os agentes realizam uns com os outros são as interações 

ocorridas nas redes sociais, as quais detêm uma maleabilidade capaz de modificar desde a 

disposição de um grupo até um entendimento sobre um assunto específico. As associações 

entre os usuários são de fácil constatação, pois o ato de comentar, clicar no botão de “gostei” 

ou “não gostei” de uma foto ou vídeo, como exemplos, representam a formação de uma 

vinculação, a qual permite visualizar o nível de proximidade entre os internautas e a qualidade 

da conversação, podendo ser tanto positiva como negativa. 
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Para que se conheçam quais são as espécies de interação firmadas no mundo virtual, 

quatro aspectos73 são fundamentais, quais sejam, a visibilidade, a reputação, a popularidade e 

a autoridade. As definições desses aspectos correlacionam-se entre si, sendo de suma 

relevância a explanação pormenorizada de cada um desses elementos componentes das novas 

modalidades de relações sociais para definir a sua vinculação com a sociedade consumerista. 

Primeiramente, a visibilidade concerne num atributo que propicia ao sujeito ativo de 

uma determinada rede social de ser mais visível, notável para outros usuários, sejam eles 

conhecidos ou não, de maneira que, quanto maior seja a visibilidade, maior será o alcance dos 

atos daquele sujeito, expandindo suas relações e seu poder de influência. Esclarecendo essa 

elucidação, Recuero alude “Alguém pode intencionalmente aumentar sua visibilidade no 

Twitter, por exemplo, utilizando-se de artifícios para aumentar o número seguidores, apenas 

para popularizar seu blog. Com isso, pode obter outros valores, como reputação”74. Logo, 

considera-se a visibilidade diretamente proporcional à capacidade de abrangência do perfil do 

usuário na rede. 

Em segundo lugar, tem-se a qualidade da reputação, a qual consiste no juízo de valor 

do perfil virtual de determinado usuário pelos outros. À medida que o sujeito vai atuando em 

uma rede social, quer com publicação de fotos e vídeos, quer com comentários ou postagens 

quaisquer, ele vai construindo sua estima, podendo aumentar o número de pessoas que o 

seguem, ingerindo de algum modo nas decisões alheias, pois os reflexos dos seus atos na rede 

detêm essa competência de persuasão, servindo, como no caso de celebridades e pessoas 

renomeadas, de paradigma comportamental e intelectual. 

Por sua vez, a popularidade traduz-se na condição de ter fama, ser conhecido por 

muitos outros, de forma que, diferentemente como ocorre em relação à reputação, quanto 

maior esse atributo, não significa dizer que maior será a sua potencialidade de influenciar no 

livre arbítrio dos demais usuários, visto que ser popular é algo mais objetivo, alusivo à 

quantidade de pessoas que sabem da sua existência, enquanto a reputação, como foi visto, é 

mais subjetiva, demandando uma análise cognitiva do perfil do sujeito na rede social. 

Finalmente, o último fator utilizado para caracterizar as espécies de interação social 

virtual é a autoridade, a qual se traduz na legítima aptidão do sujeito ativo em exercer controle 

e domínio sobre os usuários que o acompanham em suas redes sociais, isto é, retrata a 

capacidade de ingerência daquele perante esses. Como visto, a autoridade está intimamente 

ligada à reputação, pois é muito mais fácil que um agente com prestígio em certa rede social 
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influencie os demais usuários que o observam assiduamente, do que um usuário que 

raramente visita seu perfil naquela rede. 

Resta evidente que esses quatro aspectos fazem com que as pessoas procurem cada 

vez mais as plataformas de interação virtual, coletivizando os procedimentos de 

comunicabilidade, o que promove uma modificação constante dos parâmetros mercantilistas. 

Com a crescente formação de vínculos, grupos diversos são concebidos para facilitar a relação 

dos membros e alavancar a troca de experiências e informações, não obstante as dimensões de 

distância ou tempo. De igual modo, novos players do sistema econômico desabrocham por 

meio das redes sociais, necessitando-se investigar quem são e quais os reflexos dos seus atos 

na comunidade e no ordenamento jurídico. 

Na divulgação de produtos e serviços para comercialização, o uso de pessoas para 

expandir as vendas não é de hoje, reportando-se aos tempos da Antiguidade, como exemplo, 

na Grécia Antiga em que os oradores, por possuírem uma boa oratória e atraírem com 

facilidade a atenção dos passageiros, transmitiam diversos anúncios de bens. Foi, entretanto, 

com o surgimento da internet que a publicidade passou a ser desempenhada por qualquer 

pessoa, independentemente de ser artista ou esportista famoso, pois no sistema econômico 

moderno o consumidor conta com uma gama de ofertas em diversos meios de comunicação, 

diferentemente do que ocorria antes, quando os anúncios se limitavam aos jornais, revistas, 

rádios e televisão. 

Os influenciadores digitais, em inglês digital influencers, são os novos players da 

organização econômica mundial, os quais compreendem pessoas formadoras de opinião, quer 

dizer, os juízos de valor que eles proclamam na internet cativam outras pessoas a 

acompanharem seus perfis nas redes sociais, instituindo uma ligação inconsciente com os 

demais usuários. Dessa maneira, à medida que vão conquistando mais visibilidade e 

popularidade, passam a ter um grande poder de influência sobre aqueles que lhes assistem, 

dispondo de aptidão para idealizar e intervir na conversão de convicções e atitudes. 

Após alguns anos do nascimento da internet, certas pessoas criavam seu site, os blogs, 

uma espécie de diário, nos quais aqueles elaboravam conteúdo do seu interesse, com relatos, 

indicações, curiosidades, e outros internautas, normalmente os que guardavam alguma 

compatibilidade de interesse com o dono do blog, acessavam o site. Ter um blog nessa época, 

entretanto, não significava necessariamente que a pessoa poderia ser considerada um 

influenciador digital, pois esse termo relaciona-se sobremaneira aos agentes das vigentes 

redes sociais. 



63 

Pondera-se que influenciador digital não é sinônimo de celebridade75, visto que esse é 

uma pessoa de destaque no seu segmento de atuação, usualmente afastado do meio comum e 

de difícil acesso pelos fãs, podendo ser visto no cinema, televisão ou jogos esportivos, 

enquanto aquele está presente nas mídias sociais assim como outras pessoas, de modo que os 

usuários podem acompanhar com uma maior proximidade seu cotidiano, gostos e concepção. 

Sem embargo, nada impede que um influenciador digital se torne uma celebridade, atuando 

em filmes, novelas ou publicidades de televisão, porém isso se dá de forma extrínseca a sua 

atuação nas redes sociais. 

Ordinariamente, o influenciador digital é uma pessoa que saiu do anonimato e foi 

conquistando público aos poucos, sendo precisamente nesse fato, de ser uma pessoa comum, 

que os consumidores conseguem enxergar similitudes e compatibilidades com aquele. O 

digital influencer não exibe ou simboliza uma figura teatral ou artística, mas representa suas 

próprias ações na sua rotina, construindo concepções de vida ou na área do conhecimento em 

que atuam, o que promove maior afinidade e consequente diminuição da sensação de 

distanciamento entre o usuário e seu ídolo. 

Levando em consideração os quatro aspectos primordiais para diferenciar os tipos de 

relações estabelecidas nas plataformas virtuais de interação social, os quais foram 

discriminados anteriormente, para que uma pessoa seja conceituada como influenciadora 

digital, não se exige apenas um elevado número de usuários que o acompanham diariamente, 

pois popularidade e reputação não se confundem. Além disso, ao averiguar a capacidade de se 

ligar com terceiros, é imperioso verificar se o influenciador possui a habilidade de 

impulsionar as vendas de mercadorias e serviços, a qual depende da criação de 

companheirismo e compatibilidade com seus seguidores. 

Esse atual modo de disseminar dados e difundir o comércio proporcionou inúmeras 

inovações no sistema econômico, as quais tem despertado a atenção dos estudiosos quanto as 

suas repercussões na área jurídica. Com suporte nessa associação extrovertida com o público, 

vários fornecedores avistaram um meio com grande potencial de propagar sua marca e de 

expandir suas negociações. Desse modo, a utilização dos digital influencers nas estratégias de 

publicidade com fins mercantilistas visa a acercar o consumidor do produto ou atividade 

ofertado, visto que aqueles acabam por desempenhar um instrumento de conexão, como uma 

ponte76, entre a marca e o possível comprador. 
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Isto ocorre em razão de o usuário, eventual consumidor, possuir com o influenciador 

um elo de familiaridade e sintonia, o qual origina um vínculo de confiabilidade por parte 

daquele, com a consequente incorporação de ideias e valores externos. Posto isto, é mais 

provável que esse usuário tome suas decisões a partir do que o influenciador indica ou sugere, 

do que optar pela credibilidade de uma pessoa que aparece num comercial de televisão, por 

exemplo, com a qual nunca teve contato ou tem conhecimento dos fatos da sua vida. 

O consumidor se acha mais confortável e mais atraído pela publicidade da qual 

participa um sujeito com quem ele tem proximidade, ou seja, quando é preexistente uma 

relação, ainda que virtual, entre o interlocutor e o telespectador há uma maior chance daquele 

anúncio comercial produzir seus esperados efeitos, pois o acompanhamento rotineiro do 

influenciador digital pelo usuário retrata uma espécie de contato, de interação social de 

pessoas distantes. Afora isso, a grande acessibilidade à rede online da internet permitiu maior 

comercialização de bens e serviços, dado que os consumidores conseguem realizar compras 

de forma descomplicada. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a reestruturação das formas de comunicação entre 

as pessoas experimentou expressivas modificações com a disseminação do acesso à internet e 

com o advento e utilização em massa das plataformas digitais de interação social. Associadas 

a essas transformações, as técnicas empregadas na elaboração das publicidades igualmente 

foram inovadas para aumentar a eficiência na aquisição de clientes fiéis, quer no patrocínio de 

trabalhos e pesquisas que investigam as práticas consumeristas, quer na modernização das 

ferramentas publicitárias, tudo com o propósito de engendrar novos recursos de persuasão 

para instigar nos telespectadores o desejo de consumir, difundindo a perspectiva de que o 

produto ou serviço ofertado é imprescindível. 

Como evidenciado previamente, a evolução do ser humano no sistema econômico fez 

com que esse saísse de uma posição apática, onde recebia influência apenas dos 

convencionais aparelhos de comunicação, como televisão, rádio, panfletos e outdoors, para 

assumir uma postura em que ele tem o controle de quais pessoas e meios de comunicabilidade 

quer se conectar, selecionando suas preferências, procurando temas do seu agrado e inter-

relacionando-se com outras pessoas, seja virtual ou presencialmente. 

À vista desse hodierno panorama da “publicização”, o marketing digital tem ganhado 

uma nova roupagem, principalmente com a figura dos digital influencers, fazendo com que as 

empresas procurem essas pessoas para cativar a coletividade por intermédio dos usuários que 

os acompanham nas redes sociais. Consistindo em verdadeiros formadores de concepções, os 

influenciadores detêm a capacidade de converter o juízo de valor de uma pessoa sobre uma 
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marca ou mercadoria qualquer. Corroborando o exposto, Bauman assevera que os 

consumidores “[...] são ao mesmo tempo os promotores das mercadorias e as mercadorias que 

promovem. São, simultaneamente, os produtos e seus agentes de marketing, os bens e os seus 

vendedores”77. 

Ao assumir a execução da publicidade de um bem ou serventia, o influenciador digital 

colabora para a singularização da empresa ou marca que o patrocina no mercado, 

incrementando a valorização da companhia comercial e intensificando sua habilidade de 

fomentar a consumação, tornando-se uma notável e influente personalidade de comunicação 

para os usuários de determinado programa de relações sociais virtuais por meio do seu 

comprometimento e correlação para com eles. 

Por efeito da familiaridade e da sintonia que o influencer obtém daqueles que seguem 

seu perfil virtual em determinada rede social, ele acaba se tornando um modelo para muitas 

pessoas, especialmente para aqueles que são mais influenciáveis, como os jovens e 

adolescentes, os quais se esforçam na procura pelos referenciais de conduta. Por conseguinte, 

o anúncio comercial de um certo objeto ou recomendação de um serviço qualquer por aquele 

é o bastante para instigar e interferir na tomada de deliberação dos usuários, estimulando a 

vontade de comprar. 

O ser humano, por estar implantado em diferentes comunidades com valores e culturas 

diversos, encara a enorme coerção exercida pelas classes mais poderosas da sociedade, os 

quais ditam a moda e o trajeto a ser adotado. Desse modo, os grandes conglomerados 

empresariais privados difundem símbolos, concepções e princípios como modelos a serem 

alcançados, o que instala nas pessoas a necessidade de pertencimento naquela comunidade e a 

inclusão em um grupo em particular. 

Nesta lógica, os influenciadores digitais se firmaram como um dos mais notáveis 

agentes da sociedade contemporânea, não só pelo lado econômico, mas também ideológico. 

As ideias e mercadorias por eles propagadas constituem motores do consumo que fortalecem 

um paradigma de personalidade, seja individual ou coletivamente. Na hipótese de uma pessoa 

consentir com os ideais do influenciador e, a partir dele, reconhecer a sua identidade, ele 

passa a pôr em prática, ainda que involuntariamente, as referências de práticas consumeristas 

apregoadas por este último. 

Ademais, a ampla acessibilidade à internet possibilitou a criação de grupos virtuais 

que atuam nas mais variadas áreas do conhecimento, facilitando o trabalho das companhias 

 
77 BAUMAN, 2008, p. 13. 
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comerciais em localizar o público-destino de suas ações publicitárias. Soma-se a isso o fato de 

as redes sociais terem se popularizado e, com a consequente “publicização” da vida privada, 

foi criada uma cultura da exposição, elucidada por Chris Anderson: 

A cultura da exposição reflete a filosofia da Web, na qual ser percebido é tudo. Os 

autores da Web se ligam uns aos outros, citam com liberalidade e, às vezes, 

comentam ou anotam artigos inteiros. A transmissão por e-mail de links para artigos 

ou piadas favoritas integrou-se na cultura dos ambientes de trabalho americana, 

tanto quanto as conversas de bebedouro. O grande pecado da cultura da exposição 

não é copiar, mas, em vez disso, deixar de citar de maneira adequada a autoria. No 

centro dessa cultura da exposição situa-se o todo poderoso software de pesquisa. Se 

for fácil encontrar o seu site no Google – não o acione em juízo, comemore.78 

Corroborando a explicação acima, percebe-se que na atualidade a sociedade evoluiu 

para um contexto em que a exteriorização da vida particular, da rotina, dos gostos e 

preferências é capaz de agregar valor econômico para o perfil da pessoa numa plataforma de 

interação virtual. A partilha com o público das suas aspirações, desejos e conselhos em torno 

de alguma matéria ou campo do conhecimento, fez com que os influenciadores digitais se 

conectassem a milhares de pessoas no mundo, potencializando a comunicabilidade, a 

inovação tecnológica e a democratização informacional. 

A abundância de dados, informações e comentários está rigorosamente ligada à 

exposição em demasia, de forma que a liberdade de manifestação de cada é livre e limitada 

apenas no que for contrário aos princípios e regras do ordenamento jurídico, possibilitando 

aos usuários do mundo virtual retratarem algum ocorrido do cotidiano, compartilharem 

pensamentos, habilidades e aprendizados, relatarem seus desejos e aspirações, recomendarem 

serviço ou produto específico e muito mais. 

A sociedade de exposição funciona como uma via de mão dupla, isto é, enquanto as 

pessoas são o alvo de maior valia da cultura de exibição, essas, por sua vez, têm como intuito 

a evidenciação em larga escala, destacando-se na comunidade em que vivem e virtualmente. 

Logo, a disposição de como agir nas redes sociais tem como fundamento o aspecto da 

visibilidade, o qual provoca, em certa medida, a “publicização” da vida privada, com o sujeito 

compartilhando seu íntimo, sendo visto pelos demais e, ao mesmo tempo, observando os 

perfis dos outros participantes da rede. 

Portanto, considerando a imprescindibilidade de mostrar-se para o público como um 

valor cultural concebido pela atual configuração social e reputado como necessário e basilar 

 
78 ANDERSON, Chris. A cauda longa: a nova dinâmica de marketing e vendas: como lucrar com a 

fragmentação dos mercados. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, 

p. 72. 
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para qualquer negócio comercial, os influenciadores digitais desempenham um papel de 

agente econômico e ideológico, trazendo para si a atenção e valoração das empresas na 

contratação de campanhas publicitárias para seus bens e serviços. 

Esses novos atores do sistema econômico e da sociedade informacional e consumista 

são produtores de ideias, pensamentos e assuntos sobre qualquer temática, fruto da vasta 

autonomia regente no mundo virtual. A partir disso, empresas e fornecedores, ao contratarem 

um influenciador para divulgar suas mercancias concordam que esse transmita as elucidações 

dos produtos conforme seu jeito de ser, sua personalidade e suas práticas, de maneira a alterar 

o modo de operar uma publicidade, posicionando-a da forma mais natural possível para 

prender e cativar o telespectador. 

Para atingir a naturalidade, os influenciadores digitais dispõem de sua criatividade e 

força de vontade para atuarem de modo mais eficiente, porém existem algumas práticas 

advindas das relações estabelecidas entre os usuários das redes sociais que são modelos de 

executar a propagação com fins comerciais de um bem ou serviço. Habitualmente, tem-se 

uma retribuição pecuniária do fornecedor para o digital influencer, mas a cultura da exposição 

possibilitou novas formas de promover uma mercadoria, de sorte que se passa a minuciar as 

mais usuais. 

Primeiramente, tem-se os presentes, lembranças, mimos ou brindes enviados pelas 

empresas interessadas aos influenciadores. A lógica dessa forma de publicidade ocorre a partir 

do fornecimento gratuito de produtos pelos fornecedores e, em contrapartida, o influenciador 

digital utiliza do seu perfil nas plataformas de interação virtual para propagandear aqueles 

bens, levando ao conhecimento das pessoas que manuseiam as redes sociais a existência 

desses objetos. 

Em seguida, uma revolução no modo de propagar comercialmente que tem ganhado 

muito destaque e já se considera implantado como algo costumeiro é a prática da revisão, ou 

seja, os célebres reviews. Tal prática processa-se a partir da apresentação da mercadoria pelo 

influenciador, destacando suas qualidades, características, preço, durabilidade, entre outros 

aspectos, seja por diligência do respectivo influencer – nesse caso seria publicidade com 

caráter informativo ou sugestivo – seja pela vinculação com alguma empresa para fins 

mercantis, o qual poderia levantar alguma dúvida quanto a eventual parcialidade do 

influenciador digital em expor o produto com seus devidos traços. 
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Por fim, sem esgotar todas as formas de promoção de bens e serviços, uma novidade 

que obteve excelente popularidade foi o fenômeno do unboxing79, o qual se revela num vídeo 

que exibe o usuário abrindo o pacote do produto, aguçando no telespectador o desejo de 

adquirir e desempacotar um novo bem. Acredita-se que tal originalidade permite uma 

divulgação mais fiel e transparente do bem, acarretando uma sensação de segurança e 

conforto para os telespectadores. 

Em linhas gerais, o processamento da campanha publicitária pelos influenciadores 

digitais nas redes sociais é facilmente compreensível, concretizando-se na seguinte 

conjuntura: o fornecedor anunciante elabora um pequeno texto ressaltando as qualidades e 

indicando os dados do produto e/ou serviço e o envia para o influenciador, o qual será 

responsável por lhe propagar nos programas de comunicação social virtual. Usualmente, a 

difusão do anúncio publicitário se dá por meio de fotos e/ou vídeos no feed80 ou no Stories81, 

em se tratando do aplicativo Instagram, ou durante a reprodução de um vídeo no caso do 

aplicativo YouTube, sendo esses programas os mais utilizados pelas empresas para realizarem 

a exposição de seus objetos, haja vista o elevado número de usuários ativos. 

A grande incógnita diante dessas inovações comunicativas está em discernir se o 

influenciador está veiculando uma publicidade ou está dando um juízo de valor, pois em 

certas situações fica difícil vislumbrar qual o real intento daquele. Em sendo o primeiro caso, 

os agentes das redes sociais devem tomar ciência das normas legais e observar os princípios 

que regem o ofício publicitário para não se enquadrarem numa das espécies de publicidade 

ilícita. 

Dito isso, intentando esclarecer do modo mais didático e elucidativo possível o tema, 

no próximo tópico analisar-se-ão alguns casos concretos em que os digital influencers 

efetuaram publicidade ilícita, perquirindo a ocorrência de circunstancial responsabilização 

civil. 

 
79 KERSCHENSTEINER, Klaus. Unboxing: relevant to media linguistics? 10plus1: Living Linguistics, Halle 

(Saale), n. 1, p. 104-105, 2015. Disponível em: http://10plus1journal.com/wp-content/uploads/2015/ 

09/06_MIN_TALK_Kerschensteiner1.pdf. Acesso em: 24 nov. 2020. 
80 O feed é conceituado como “Um recurso para notificar o usuário de um blog ou outro site atualizado com 

frequência de que novo conteúdo foi adicionado.” (FEED. Oxford, UK: Lexico.com, 2020. Disponível em: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/feed. Acesso em: 25 nov. 2020, tradução nossa). Citação original: 

“A facility for notifying the user of a blog or other frequently updated website that new content has been 

added.”. 
81 O Stories consiste numa funcionalidade do aplicativo Instagram por meio do qual o usuário publica fotos e ou 

vídeos curtos que ficam disponíveis para visualização pelo prazo de 24 horas, após o qual são eliminados da 

rede social. Marcado pelo imediatismo, tal função foi planeja para aperfeiçoar as conexões entre os usuários 

(PATEL, Neil. Instagram Stories: o que é, como funciona e dicas práticas. Neil Patel, [s. l.], 1º jun. 2019. 

Disponível em: https://neilpatel.com/br/blog/instagram-stories-o-que-e/. Acesso em: 25 nov. 2020). 
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3.3 A TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS NA 

PUBLICIDADE DO ÁLCOOL 

A evolução contínua da humanidade acarretou inúmeras modificações nos mais 

variados setores, principalmente no campo da comunicabilidade, uma vez que o nascimento 

da internet e seu incessante progresso alavancaram as mídias sociais como os meios mais 

utilizados pelas pessoas para múltiplos fins. Via de regra, as associações interativas de dois ou 

mais sujeitos se desencadeiam no mundo físico, porém o mundo virtual tem viabilizado a 

formação de infindáveis vínculos de fraternidade e companheirismo, ambiente no qual os 

usuários dividem experiências, ideias, conhecimentos e críticas, por meio de inéditas maneiras 

de desenvolver e obter informações. 

Vislumbrando uma organização do comércio modernizada com o advento de práticas 

mercantis diversas, a publicidade igualmente progrediu para adaptar-se aos novos costumes 

comerciais, circunstância esta que colocou os aparelhos convencionais de comunicação, como 

televisão, rádio e panfletos, em segundo plano, deixando de ser os meios de preferência dos 

anunciantes na difusão de bens com propósitos lucrativos, para atuar com maior ênfase nas 

redes sociais. 

Assim sendo, nasce a figura do influenciador digital como o novo expoente da 

publicidade mercantilista, o qual conserva um arrojado poderio convencedor e reverbera 

dados, concepções e ponderações aos demais usuários da mídia social em que atua, 

redirecionando o enfoque publicitário para o meio digital. Por ser um quadro recente e pouco 

conhecido, a atividade desse expoente tem suscitado indagações jurídicas relativas ao 

procedimento de divulgação e consumo estarem de acordo com as regras e princípios do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O digital influencer em sua incumbência de publicar incontáveis fotos e vídeos para 

engrandecer e evidenciar seu perfil virtual pode, a depender da ocorrência de fato, cometer 

alguma ilegalidade quando faz uma publicidade para alguma marca ou empresa. Ao exibir o 

produto ou serviço e detalhar suas peculiaridades sem que seja cognoscível para os demais 

usuários que aquilo se trata de um merchandising, ele se enquadra no que se denomina de 

publicidade testemunhal82, a qual é conceitualizada como toda comunicação com fins 

propagandistas apta a fazer os potenciais consumidores crerem nos juízos de valor, 

 
82 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
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convicções ou vivência de um sujeito diverso daquele que patrocina a publicidade, mesmo 

que suas perspectivas sejam análogas. 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária83, em seu Anexo “Q”, 

determina quais são as quatro espécies de publicidade testemunhal, a seguir brevemente 

esclarecidas. A primeira é a testemunhal de especialista/perito, a qual é transmitida por uma 

pessoa profissionalizada naquela temática ou que a compreende com maestria ou tem prática 

diferenciada dos demais. Em segundo, tem-se a testemunha de pessoa famosa, a qual é 

noticiada por uma pessoa cujas características são conhecidas pelo público em geral. A 

terceira espécie dessa categoria de publicidade é a testemunhal de pessoa comum ou 

consumidor, sendo aquela prestada por qualquer sujeito que não detenha discernimento 

técnico ou notável sobre o bem anunciado. Por fim, há o atestado ou endosso, consistindo no 

depoimento expedido por pessoa jurídica, reproduzindo seu posicionamento de maneira 

verdadeira e transparente. 

Nem toda exibição, descrição e indicação de uma mercadoria ou serviço por um 

influenciador digital corresponde, todavia, a uma publicidade contratada, existindo a 

manifestação dele de forma imparcial, na posição de consumidor. Nesse contexto, após 

usufruir e inteirar-se do objeto da publicação, a personalidade influenciadora da rede 

recomenda-o aos seus seguidores, como um amigo próximo sugeriria, sem caracterizar 

qualquer tipo de publicidade, significando apenas um aconselhamento ou recomendação. 

Os usuários das redes sociais ficam mais propensos a deferir confiança para a 

apreciação e ponto de vista do influencer que acompanham do que para o próprio anunciante, 

em face das conexões estabelecidas e do convívio virtual rotineiro entre aqueles. Pelo fato de 

haver uma pessoa dando a sua declaração sobre as propriedades do produto ou serviço 

anunciado, o qual ainda é desconhecido pela maioria, isso confere uma valoração do objeto 

capaz de suscitar uma conduta concordante do consumidor, qual seja, a compra. Esse novo 

modelo de veicular uma campanha publicitária impulsiona as vontades e aspirações do 

telespectador, conferindo maior efetividade à publicidade. 

Por conseguinte, ante a complexidade em diferenciar uma publicação em rede social 

com sentido sugestivo da que possui intento publicitário, faz-se necessário examinar o caso 

concreto com cautela e prudência, seja para não ferir a liberdade de expressão do 

influenciador, seja para proteger o consumidor de uma publicidade ilícita que interfira na sua 

 
83 BRASIL, 1978, Anexo Q. 
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autonomia da vontade. Em eventual conflito de direitos, deve-se priorizar a proteção do 

usuário, potencial consumidor, das inesperadas ilegalidades. 

O rearranjo da base instrumental do ofício publicitário em focar seus esforços nas 

redes sociais deveu-se, entre vários motivos, à majoritária aquiescência do público na sua 

utilização e por sua essência comunicativa e integrativa, conjecturando-se num meio de 

interlocução profícuo para muitas pessoas e empresas. Não obstante, algumas práticas 

mercadológicas nesses canais virtuais são cometidas irregularmente, podendo ser tipificadas 

como publicidade ilícita, a qual se subdivide em enganosa ou abusiva, ou como publicidade 

clandestina. 

Antes de explorar as modalidades de publicidade vedadas pelo CDC, merece ressalva 

o disposto no artigo 220 da CF/88, o qual declara: “A manifestação do pensamento, a criação, 

a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição”84. 

Na mesma linha de entendimento, o CDC apregoa ser imprescindível a concessão de 

informação genuína e honesta ao consumidor, parte vulnerável da relação, de sorte a 

promover um equilíbrio entre esse e fornecedor/anunciante relativo ao conhecimento das 

informações sobre aquilo que se está expondo. Desta forma, a lei consumerista, em seu campo 

de execução, confere à informação uma feição dupla, de efeito para ambas as partes numa 

relação comercial, constituindo-se na obrigação de informar exigida do fornecedor e no 

direito de informação do consumidor, tudo em conformidade com o princípio da boa-fé 

objetiva. 

Observa-se que tanto a CF/88 quanto a Lei nº 8.078/1990 não possuem normas no 

sentido de tolher qualquer tipo de publicidade, e sim dispõem na logicidade de proteger e 

afastar aqueles mais suscetíveis dos imprevisíveis malefícios que podem ocorrer numa 

operação comercial. Robustecendo essas disposições, ponderoso é salientar a implantação do 

princípio da boa-fé objetiva na relação de consumo, o qual permitiu sua aplicação pelos 

operadores do Direito como ferramenta para corrigir a assimetria preexistente entre as partes e 

salvaguardar o consumidor85. 

Ademais, na percepção de proporcionar a proteção mais efetiva possível, o CDC 

trouxe em seu artigo 29 o que a doutrina convencionou intitular de consumidor por 

 
84 BRASIL, 1988/[2020], art. 220. 
85 SILVA, Michael César. Convergências e assimetrias do princípio da boa-fé objetiva no direito contratual 

contemporâneo. In: BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; SILVA, Michael César (org.). Direito privado e 

contemporaneidade: desafios e perspectivas do direito privado no século XXI. Belo Horizonte: D’Plácido, 

2018, v. 2, p. 125. 
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equiparação ou bystander. Tal figura apresenta a característica de acautelamento, com 

finalidade protetiva, em razão de igualar à condição de consumidor todo e qualquer sujeito às 

práticas comerciais reportadas no aludido Código. Desse modo, concretiza-se a faculdade das 

pessoas em se resguardarem de atos propagandistas ilegítimos mediante a observância das 

regras, princípios e da ética da responsabilidade social previstos na lei especial de proteção ao 

consumidor. 

Portanto, em acertada ponderação, o CDC veda a publicidade tida por ilícita, a qual 

possui três modalidades previstas no artigo 36 e 37: a publicidade oculta, enganosa e a 

abusiva. De igual forma, a organização não governamental responsável pela fiscalização dos 

conteúdos publicitários (CONAR), cujas características e finalidades serão discutidas no 

próximo capítulo, atua em sinergia com o supracitado Código, ao representar contra 

publicidades que vão de encontro às regras legais e éticas consumeristas e as relativas ao 

ofício publicitário. 

Discorrendo-se sobre as modalidades de publicidade ilícita, passa-se ao exame da 

publicidade enganosa. Para que um anúncio publicitário seja julgado enganoso, é necessário 

que ele conduza o telespectador ao erro, independentemente de sua finalidade, seja ela 

econômica, ideológica ou informacional, de modo que a difusão de dados total ou 

parcialmente viciados tenha potencial para causar danos ao consumidor. Assim, o artigo 37, 

parágrafo 1º da Lei nº 8.078/1990, desautoriza o comportamento comissivo do sujeito que não 

divulga a publicidade com clareza e perceptibilidade86, isto é, a informação deve ser 

transmitida pelo anunciante com transparência, veracidade e adequabilidade às qualidades do 

produto ou serviço. 

Não obstante, a lei protetiva do consumidor condena não apenas a publicidade 

enganosa da espécie comissiva, mas também a conduta omissiva do anunciante 

consubstanciada na ausência de comunicação das informações corretas que sejam basilares e 

peculiares de seus bens e serviços, tendo em mente que o consumidor é o sujeito vulnerável 

da relação, o qual está desprovido da total compreensão daquilo que está sendo divulgado, ao 

contrário do anunciante, que detém o entendimento integral das particularidades do objeto 

difundido. 

A falta de paridade informacional entre as partes de uma relação de consumo pode 

tumultuar e influir na autonomia da vontade do consumidor, fazendo com que este acredite 

estar exercendo em sua plenitude tal atributo. Logo, percebe-se que o espírito de guarida 

 
86 GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 

2001, p. 142. 
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alvitrado pela lei consumerista direciona as disposições normativas para obstar a ocorrência 

de prejuízos à integridade física e psíquica do consumidor, os quais lhe podem acarretar sérias 

decorrências. 

Por seu turno, o CDC prescreveu no mesmo artigo 37, porém no parágrafo 2º, a outra 

modalidade de publicidade ilícita, qual seja, a abusiva. Verifica-se tal abusividade quando 

uma campanha publicitária é feita sem a devida atenção e respeito aos preceitos da ética e da 

moral social, como também a que apresenta conteúdos segregativos, incentiva a hostilidade, 

aproveita-se do temor ou das crendices despreza princípios ambientais, ignora a 

hipervulnerabilidade de alguns sujeitos (crianças, idosos, entre outros) ou que tenha aptidão 

de compelir o consumidor a proceder de modo contraproducente ou arriscado ao seu bem-

estar ou seguridade. 

Por fim, encerrando as espécies de publicidade ilícita, tem-se a publicidade oculta 

prevista no artigo 36 do supracitado Código, igualmente cognominada pela doutrina de 

publicidade clandestina, camuflada ou simulada87. Haja vista a grande veiculação de anúncios 

publicitários diariamente, seja em outdoors, panfletos, transportes públicos, televisão e, 

especialmente, no mundo digital, as pessoas criaram uma certa repulsão por essa recorrente 

prática, movimentando os fornecedores e anunciantes a idealizarem novos métodos para atrair 

a concentração e ponderação dos telespectadores para suas mercadorias e serviços 

propagados. 

Em consequência disso, desponta a concepção de lançar campanhas publicitárias que 

não fossem reconhecidas como tais pelos telespectadores, em virtude de já ser do 

conhecimento dos anunciantes que aqueles, ao identificarem um anúncio cuja temática 

corresponde a uma publicidade, não dão a devida atenção, trocando de canal ou nem lendo o 

que está escrito. Portanto, é esta concepção que caracteriza a publicidade clandestina, a qual 

enseja um maior êxito nas vendas, apesar de ser ilegítima. 

A publicidade simulada é concretizada de duas maneiras88. Primeiramente, não é feita 

qualquer referência que possibilite aos destinatários da mensagem difundida no anúncio terem 

a capacidade de distinguir que aquilo se encaixa como publicidade. Em seguida, tem-se a 

publicidade subliminar, a qual se efetua com a dissimulação da mensagem, de forma que os 

instrumentos utilizados na comunicação inviabilizam a compreensão consciente da 

informação pelos receptores. Nessa linha de entendimento, elucidando a problemática da 

camuflagem publicitária, Ortega afirma: 

 
87 MASSO, 2009. 
88 PATEL, 2019, n.p. 
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A grande celeuma acerca do tema é no tocante a limitação da capacidade de escolha 

do consumidor uma vez que não são perceptíveis tais mensagens, não dando aos 

consumidores, parte hipossuficiente das relações consumeristas, opção de aceitá-la 

ou rejeitá-la. A veiculação desse tipo de publicidade deixa de lado o atendimento aos 

princípios norteadores das relações consumeristas, em especial a transparência e 

boa-fé. Tendo por oportuno ressaltar que o fato da maior parte dessa publicidade ser 

dirigida a pessoas que tem pouca instrução para firmar seus próprios interesses e 

princípios deve a publicidade ser fiel ao cumprimento do princípio da boa-fé, pois, 

neste caso, o consumidor encontra-se privado da sua capacidade de raciocínio 

subliminarmente persuadido. Nesse diapasão tem-se por mensagem subliminar uma 

verdadeira “arma” do mundo contemporâneo uma vez que se vive em uma 

sociedade escrava dos meios de comunicação e consequentemente a vinculação 

desse tipo de publicidade, na qual o consumidor é lesado quanto a seu direito de 

escolha, poderá dar ensejo a uma nova ditadura, a ditadura publicitária.89 

À vista da explanação e aclaramento quanto as espécies de publicidade ilícita, bem 

como da assimilação das regras e princípios preceituados pelo CDC, o anúncio publicitário 

que propositalmente, ou ignorantemente, não expõe sua peculiaridade inata ilude o 

consumidor. Assim, comerciantes e agências publicitárias devem respeitar o princípio da 

identificação da mensagem publicitária, o qual determina a obrigação desses sujeitos em 

indicar aos interlocutores se aquilo se trata de uma publicidade, em congruência com a regra 

do artigo 36 do referenciado Código. 

Qualquer pessoa que se utilizar do seu perfil nas redes sociais, em especial os 

influenciadores digitais, para divulgar legitimamente uma mercadoria ou serviço com fins 

comerciais possui o dever ético, moral e também legal de exprimir nitidamente sua relação 

mercatória com o fornecedor. Isso ocorre por meio do emprego das expressões publipost ou 

publi pelo usuário da plataforma de interação virtual, em consonância com os princípios da 

transparência, veracidade e boa-fé objetiva. 

Em complemento ao afirmado no parágrafo antecedente, de igual modo, tais sujeitos 

possuem o múnus de respeitar e fazer valer os princípios da veracidade e transparência, da 

identificação da mensagem publicitária, da vinculação contratual da publicidade e da boa-fé 

objetiva, conservando a responsabilidade social ao reproduzir suas manifestações a respeito 

de uma mercadoria ou serviço e das benesses ou efeitos destes. 

O princípio da veracidade origina-se da obrigação de informar do anunciante todos os 

elementos atinentes ao produto ou serviço propagandeado, desde as referências científicas e 

técnicas até o seu mecanismo de funcionamento, em harmonia com o disposto no parágrafo 

único do artigo 36 da Lei nº 8.078/1990. Tal preceito é tão fundamental e também relevante 

 
89 ORTEGA, Flávia Teixeira. O que consiste a publicidade subliminar? Jusbrasil, [s. l.], 19 jul. 2016. 

Disponível em: https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/363244272/o-que-consiste-a-publicidade 

subliminar. Acesso em: 10 dez. 2020. 
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para o estabelecimento de uma saudável relação de consumo, desempenhando um papel 

substancial na coerção da publicidade enganosa, que foi admitido por diversas disposições 

normativas consumeristas estrangeiras, a exemplo da França, Itália e Portugal90. 

No que diz respeito ao princípio da transparência, esta demanda uma conduta franca, 

confiável e leal do fornecedor, atuando conjuntamente ao princípio da veracidade e da boa-fé. 

Em face da hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, é encargo do 

anunciante/fabricante a comprovação da autenticidade dos dados veiculados e sua ocasional 

reparação, aplicando-se o instituto processual da inversão do ônus da prova. 

Já o princípio da vinculação contratual da publicidade está previsto no artigo 30 do 

CDC, o qual institui a sujeição do fornecedor ao conteúdo e às condições do que está sendo 

ofertado e quando do seu cumprimento. Desse modo, é possível afirmar que a legislação 

consumerista amparou o consumidor não só no momento de fechar um negócio, mas também 

instante preliminar a esse, exigindo a satisfação dos anseios do consumidor por parte do 

comerciante. 

Além da tipificação legal sobre a publicidade ilícita e do arcabouço principiológico 

incidente nessa matéria, merece reflexão a possibilidade de responsabilização civil do 

influenciador digital pela publicação de campanhas publicitárias consideradas ilícitas. Ao 

endossar os atributos de um bem ou serviço vinculando a sua imagem e utilizando do seu 

poder de influência nas redes sociais, o influencer deve estar a par de que a sua atuação gera 

efeitos para os demais usuários, especialmente para aqueles que o acompanham 

cotidianamente. 

A confiança, reputação, popularidade e credibilidade do influenciador amplifica o 

poder de persuasão do anúncio na deliberação de vontade do consumidor, propiciando 

convicção e garantia ao que está sendo ofertado91. Nesse panorama, esse novo agente da 

sociedade moderna assegura certos efeitos e benefícios do objeto, avocando o 

comprometimento perante o consumidor. Na hipótese em que as qualidades sustentadas não 

correspondam às factuais, há a ocorrência de danos para a parte hipossuficiente da relação 

comercial, sejam eles materiais ou não, pois a ingerência e o convencimento do influenciador 

digital participaram, ainda que minimamente, do processo de liberdade de escolha do 

consumidor, ferindo os princípios da lealdade, confiança e boa-fé. 

 
90 DIAS, 2010. 
91 GASPAROTTO, Ana Paula Gilio; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; EFING, Antônio Carlos. 

Responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 19, n. 1, p. 65-87, 

jan./abr. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2019v19n1p65-87. Disponível em: 

https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6493. Acesso em: 21 nov. 2020. 
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Assim como se reconhece a imposição não só das normas consumeristas às 

celebridades, mas também no que se refere a reparação por contrariar os direitos e garantias 

do consumidor, uma vez que tais sujeitos participam da relação de consumo e obtêm uma 

contraprestação pelo seu trabalho92, deve-se adotar o mesmo raciocínio para os digital 

influencers. 

A lei especial de proteção ao consumidor legitimou a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelos prejuízos gerados aos consumidores, isto é, não obstante a investigação do 

requisito da culpabilidade, fica aquele imbuído de ressarcir, seja por defeitos pertinentes à 

prestação serviço, seja pela falta de informar satisfatoriamente sobre seus proveitos e riscos, 

tudo em conformidade com o artigo 14 do CDC. 

Afora isso, com a finalidade de robustecer a defesa dos consumidores, a Lei nº 

8.078/1990 assinalou no parágrafo único do artigo 7º a solidariedade entre todos aqueles que 

cooperaram na prática da ofensa, de modo que os encargos sociais poderiam ser distribuídos 

entre fornecedor, anunciante e veículo de comunicação, a depender da situação fática. 

Ressalta-se, também, a previsão do consumidor por equiparação ou bystander no artigo 29 do 

mesmo diploma legal, o qual confere a condição de consumidor a todos os sujeitados a uma 

atividade comercial. 

Há divergência doutrinária, entretanto, sobre o tipo de responsabilidade civil a ser 

aplicada ao influenciador digital, se objetiva ou subjetiva. Alguns autores depreendem que 

seria o caso de responsabilidade subjetiva porque o influenciador colabora meramente com a 

sua imagem, demonstrando ser insuficientemente plausível demandar aquele objetivamente 

pela divulgação de mercadorias ou serviços dos quais não detém cognição sobre suas 

qualidades técnicas93 e, em sendo demandado judicialmente, cabe a ele comprovar a falta de 

culpa na atuação publicitária. 

Há quem defenda a não aplicação da responsabilidade objetiva, sob os argumentos de 

que a teoria do risco é ajustada para o comerciante e de que existem algumas publicidades 

contratadas em que o influenciador apenas reproduz a mensagem elaborada pelo fabricante, 

sem emitir qualquer juízo de valor94, tornando-se fundamental distinguir se esse está 

desempenhando um papel de simples preposto ou se está sugerindo a compra com base numa 

opinião sua. 

 
92 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 

que dela participam. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v. 16. 
93 SPERANZA, Henrique de Campos Gurgel. Publicidade enganosa e abusiva. Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XV, n. 104, set. 2012. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-104/publicidade-

enganosa-e-abusiva/. Acesso em: 21 nov. 2020. 
94 DIAS, 2010. 
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Enfim, há doutrinadores que advogam pela responsabilização objetiva dos influencers, 

a qual este autor se alinha, por serem produtores de conceitos e ideias com poder de influxo 

sobre as escolhas daqueles que o seguem nas plataformas digitais de interação social. Desta 

maneira, ao aceitarem trabalhar com um fabricante, marca ou empresa na difusão comercial 

de produtos e serviços95, é intrínseca à performance do influenciador a obediência aos 

princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança, informação adequada e identificação 

da mensagem publicitária. 

Jurisprudencialmente, ainda não há decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) ou 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre alguma questão envolvendo os influenciadores 

digitais. A Terceira Turma do STJ, entretanto, julgou no ano de 2013 o Recurso Especial 

(REsp) 1.381.610, o qual dizia respeito a uma ação indenizatória por dano moral em face de 

determinado conteúdo hostil publicado em um blog produzido e organizado pelo réu. Apesar 

de o caso não se tratar de publicidade ilícita, é valorosa a sua menção no que está relacionado 

à responsabilização civil dos formadores de opinião e de conteúdo nos meios de comunicação 

virtual. No julgamento do recurso especial supramencionado, a relatora, ministra Nancy 

Andrighi, enfatizou que  

[...] a atividade desenvolvida em um blog pode assumir duas naturezas distintas: (i) 

provedoria de informação, no que tange às matérias e artigos disponibilizados no 

blog pelo seu titular; e (ii) provedoria de conteúdo, em relação aos posts dos 

seguidores do blog.96 

Entendeu que, embora a Súmula 22197 do STJ determinasse a responsabilidade do 

autor do escrito e do veículo de comunicação pelos danos derivados de publicação na 

imprensa, ela recai sobre todos os tipos de imprensa, compreendendo as atividades dos 

provedores de informação e, por isso, aplicável ao caso para responsabilizar o dono do blog 

pela matéria ofensiva. 

A argumentação e a lógica da decisão da Ministra podem ser aproveitadas na definição 

do tipo de responsabilidade dos digital influencers por suas publicações nas redes sociais. 

 
95 FRANCO, Denise Sirimarco. A publicidade no Instagram feita por digital influencers à luz da boa-fé 

objetiva e do dever de informação. 2016. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Direito 

para a Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) – Escola de Magistratura do Estado do Rio  

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016, p. 10. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_ 

conclusao/2semestre2016/pdf/DeniseSirimarcoFranco.pdf. Acesso em: 3 dez. 2020. 
96 STJ, REsp 1.381.610/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013, p. 1. 
97 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de 

dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de 

divulgação. Brasília, DF: STJ, 1999. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-

revista-sumulas-2011_16_capSumula221.pdf. Acesso em: 16 dez. 2020. 



78 

Assim como um blogger é o criador e supervisor da sua página online e incumbido do que 

expõe, o influenciador é o proprietário do seu perfil nas plataformas de interação social 

virtuais, sendo encarregado das possíveis decorrências que as suas divulgações podem 

alcançar. 

O instituto da responsabilidade civil possui três atribuições de expressiva pertinência 

para essa temática, quais sejam: reparatória, punitiva e precaucional98. Geralmente, lembra-se 

apenas da primeira função, porém, com o progresso das relações humanas e com o constante 

desenvolvimento dos meios comunicacionais, são dignas de reverência e cumprimento as 

funções punitivas e precaucionais, justamente para apenar a prática inidônea e evitar sua 

reiteração futura. 

Logo, o influenciador digital deve se precaver e tomar conhecimento da publicidade 

que irá realizar, inteirando-se das possíveis vantagens, malefícios, formas de funcionamento 

do objeto99, em síntese, de todos os aspectos indispensáveis para se veicular legitimamente 

um objeto com propósitos mercantilistas. A associação da sua imagem, reputação e 

popularidade àquela publicidade é o nexo de causalidade que liga o seu desempenho 

(conduta) ao circunstancial dano sofrido pelos telespectadores. 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro contenha todas essas regras e princípios 

especiais de proteção ao consumidor, é inevitável atestar que tais disposições legais 

demandam um árduo e complexo trabalho quando de sua aplicação no meio virtual, porquanto 

em tal ambiente há uma circulação constante e de grande monta de todos os tipos de dados, o 

que obstaculiza um controle mais eficiente da população e dos órgãos fiscalizatórios e 

propicia o cometimento de ilegalidades. 

Soma-se a isso o fato de o CDC ter sido publicado no ano de 1990, contendo normas 

que retratam um cenário completamente diferente do atual, especialmente pelas inovações 

engendradas pela internet, tecnologia e informática. Não consta na lei consumerista nenhuma 

prescrição legal direcionada para as redes sociais, de forma que há um Projeto de Lei (PL) de 

nº 2442/2019 (nº anterior: PL 1840/2011) para completar essa brecha, cuja ementa declara: 

“Proíbe a utilização de mensagens subliminares na publicidade veiculada nas emissoras de 

radiofusão”100. Até o presente momento, esse PL está aguardando parecer do relator na 

 
98 SILVA, 2018, p. 125. 
99 ROSENVALD, Nelson. O direito civil em movimento: desafios contemporâneos. 2. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2018. 
100 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1.840, de 2011. Proíbe a utilização de mensagens 

subliminares na propaganda veiculada nas emissoras de radiodifusão. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 

2011. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512431. 

Acesso em: 10 dez. 2020. 
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Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e tramita desde o dia 13 de 

julho de 2011. 

Conquanto o aludido PL delimite a incidência normativa para a publicidade nas 

emissoras de radiofusão, constata-se que os representantes do povo estão atentos às inovações 

tecnológicas e tentam acompanhá-las por via da regulamentação101. De igual modo, percebe-

se que há uma extensa trajetória de aperfeiçoamento a ser atravessada pelos legisladores, na 

medida em que a incessante troca de informações e conhecimento no mundo globalizado 

promove um rápido progresso nos mais variados campos de atuação da humanidade. 

Após a contextualização jurídica desse assunto e aspirando a ilustrar como ocorre a 

publicidade ilícita pelos influenciadores digitais, passa-se à apreciação de três casos concretos 

que foram denunciados ao CONAR, órgão não governamental imbuído de fiscalizar, advertir 

e recomendar as ações publicitárias. 

3.3.1 Gabriela Pugliesi e cerveja Skol 

Em fevereiro do ano de 2016, um grupo formado por dezesseis consumidores 

apresentou reclamação ao CONAR contra os anunciantes Tips4life e Ambev em virtude de 

uma publicação sobre a cerveja Skol na rede social de uma grande influenciadora digital 

(Gabriela Pugliesi). Foi autuada a Representação nº 211/15102 sob a relatoria do Conselheiro 

Paulo Celso Lui, a qual fora julgada pela Segunda e Quarta Câmaras do órgão não 

governamental. 

Entre as razões que levaram à notificação pelos consumidores foram pelo fato de não 

haver uma indicação precisa e perceptível de que aquela mensagem se tratava de uma 

publicidade e a carência de frase de acautelamento preconizada pelo Código de 

Autorregulamentação Publicitária. Tais sujeitos reputaram a possibilidade de o anúncio 

denunciado impelir o consumo de bebida alcoólica pelas crianças, adolescentes e jovens, os 

quais são considerados partes hipervulneráveis da relação de consumo. 

Instada a se pronunciar, a influenciadora não o fez, permanecendo inerte. Por outro 

lado, a Ambev contestou a representação, alegando que a publicação não continha 

 
101 SIMAS, Danielle Costa de Souza; SOUZA JÚNIOR, Albefredo Melo de. Sociedade em rede: os influencers 
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propriedades publicitárias, uma vez que partiu da liberalidade da própria influencer a 

divulgação. Além disso, mencionou que atua como fornecedora de cerveja e refrigerantes em 

caráter exclusivo para o estabelecimento cujo título proprietário pertence a Gabriela. 

Ponderou que entrou em contato com ela a fim de que ela cessasse a veiculação das 

mensagens. 

Ao proferir seu voto, o relator do caso informou que a inexistência de alegação de 

defesa da influenciadora digital o guiou para reflexionar e julgar como verídicos os 

argumentos apresentados pelo grupo de consumidores, assemelhando-se à aplicação dos 

efeitos da revelia no processo judicial quando o réu, devidamente citado, não contesta. Quanto 

ao arrazoado pela Ambev, o relator rejeitou seus fundamentos e classificou as mensagens 

difundidas como publicidade, ainda que dissimuladas. 

Em tais circunstâncias, o relator detectou que vários dispositivos do Código Brasileiro 

de Autorregulamentação Publicitária103 foram contrariados, sendo apontados os artigos 1º, 3º, 

6º, 9º, 10, 28, 30 e 50, letras “a” e “b” e seu Anexo P. Por fim, orientou a modificação da 

publicação e puniu com advertência a influenciadora Gabriela Pugliesi e a Ambev, pois não 

observaram as disposições do citado Código, bem como violaram os preceitos jurídicos da 

boa-fé e da responsabilidade social. 

Após a contextualização e sinopse do presente caso, verifica-se que a digital 

influencer e a fornecedora formularam uma publicidade ilícita na modalidade clandestina, 

camuflada ou simulada, a qual é tipificada no artigo 36 do CDC. Na postagem da foto no seu 

perfil do Instagram em que anuncia o patrocínio da cerveja Skol, a influenciadora adota um 

comportamento que configura uma mensagem publicitária, pois elogia a cerveja e recomenda 

o seu consumo com os pratos do seu restaurante. 

A sugestão da influenciadora não conforma uma opinião do ponto de vista do 

consumidor, não almeja ela compartilhar os aspectos positivos e negativos da cerveja, mas 

evidencia seu caráter puramente comercial, havendo o desrespeito aos princípios da 

identificação da mensagem publicitária, da transparência e da boa-fé. 

3.3.2 Kondzilla Filmes e a falta de acesso seletivo em rede social 

No mês de maio do ano de 2019, um consumidor paulista comunicou ao CONAR 

acerca da divulgação de uma publicidade de bebida alcoólica, do tipo vodka, em um canal de 

 
103 BRASIL, 1978, arts. 1º, 3º, 6º, 9º, 10, 28, 30 e 50, “a” e “b”, e Anexo P. 
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uma determinada rede social. Tal órgão formalizou a representação administrativa sob o nº 

056/19 contra os anunciantes Pernod Ricard Brasil e Kondzilla Filmes, a qual fora apreciada 

pela Sexta Câmara perante a relatoria do Conselheiro José Francisco Eustáquio.104 

O retrodito consumidor afirmou que no canal do anunciante não havia um sistema de 

acesso seletivo, ou seja, pessoas de qualquer idade poderiam visualizar todos os conteúdos ali 

postados, do mesmo jeito que a exigência prevista no Código publicitário da frase de 

consumo moderado e consciente era de morosa percepção. Suscitou, também, dubiedade 

quanto ao cumprimento do princípio da identificação da mensagem publicitária. 

Por seu turno, a Pernod Ricard esclareceu em sua exposição contestatória que tomou a 

iniciativa ao adotar e empregar a ferramenta de acesso seletivo sugestionada pelo Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e modificou a apresentação da cláusula de 

adversão de consumo comedido. 

O relator, cujo voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais conselheiros da 

Sexta Câmara, assentiu com as diligências efetuadas pelos anunciantes, porém reparou que 

ainda era possível aceder ao vídeo denunciado por qualquer pessoa, não importando de qual 

faixa etária ela fosse. Sugestionou a remodelação do anúncio, como também a aplicação da 

pena de advertência aos anunciantes, na intelecção de que eles tomem providências para 

delimitar quem são os usuários que poderão acessar seus vídeos, evitando que menores de 

idade ingressem e visualizem conteúdos impróprios, em consonância com os artigos 1º, 3º, 6º 

e 50, letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo A. 

É nítida a configuração de publicidade ilícita na espécie abusiva, prevista no artigo 37, 

§2º do CDC, pois a falta de instrumento capaz de selecionar aqueles aptos a verem o vídeo 

submete a risco sujeitos considerados vulneráveis, os quais não possuem discernimento 

completo, podendo acarretar sérios prejuízos para a saúde e a segurança. É de 

responsabilidade dos anunciantes diminuir ao máximo a viabilidade de ocorrência de 

infortúnios para os consumidores. 

3.3.3 Super-heróis e cerveja Petra 

Neste feito, no mês de março de 2020, o CONAR abriu representação de nº 278/19105 

em desfavor dos anunciantes Cerveja Petra e Agência Lubi Digital com arrimo em denúncia 

 
104 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Representação nº 56/19: “Pernod Ricard 

e Kondzilla – Orloff Feat.Kondzilla”. Sexta Câmara. Relator: Conselheiro José Francisco Eustachio, maio 

2019. São Paulo: CONAR, 2019a. Disponível em: http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id= 

5197. Acesso em: 18 dez. 2020. 
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de consumidor, a qual fora julgada pela Terceira Câmara do órgão de relatoria do Conselheiro 

Pedro Henrique Fonseca. 

O consumidor informou ao órgão não governamental sem fins lucrativos a respeito de 

um anúncio publicitário da cerveja Petra divulgado na internet que incitava a ingestão 

descomedida da bebida, o qual vai de encontro aos ensinamentos do Anexo P do Código 

publicitário, segundo sua concepção. Em tal publicidade, inúmeras pessoas são exibidas 

consumindo a cerveja imoderadamente, inflamando o desejo de degustá-la nos interlocutores. 

Em sede de contestação, a Agência Lubi Digital apontou que o objeto de controvérsia 

não se tratava de uma publicidade, e sim da difusão de uma espécie de cerimônia alcunha de 

degust, a qual fora empreendida pela companhia comercial Promoover e patroneado pela 

cerveja Petra. Ademais, assentou que, apesar de não vislumbrar essa publicação como um 

utensílio de impulsionamento ao consumo irrefletido da cerveja, decidiu retirar o anúncio de 

circulação. 

Por sua vez, a Cervejaria Petrópolis comunicou na sua defesa que se abstém de 

qualquer vinculação com a divulgação do evento. A empresa Pomoover, no que lhe concerne, 

declinou responsabilização pela publicação da peça ao anunciar que trabalha tão somente com 

o planejamento e ordenação de eventos. 

Ao julgar a representação, o relator destacou em seu voto o desencontro das alegações 

da agência Lubi Digital e da Cervejaria Petrópolis, de forma que reputou a peça publicada 

como uma publicidade, e não uma trivial comunicação de uma cerimônia. Frisou que a 

exibição de super-heróis ingerindo a cerveja é uma conduta que ofende as observações do 

Anexo P do Código publicitário. Os demais conselheiros acompanharam o relator para sustar 

a peça veiculada e advertir as pessoas jurídicas em questão fundamentando no mérito os 

artigos 1º, 3º, 6º, e 50, letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo P. 

O anúncio publicitário em comento explorou a superstição dos super-heróis, estratégia 

esta expressamente vedada pelo artigo 37, §2º do CDC para salvaguardar incompletos de 

arbitramento e vivência. Assim sendo, a cerveja Petra e a Agência Lubi Digital incorreram na 

prática da publicidade ilícita na modalidade abusiva. 

Portanto, após exemplificar como se dá uma publicidade no âmbito digital e assimilar 

como o CONAR executa suas obrigações, constata-se que a participação democrática na 

verificação e denunciação de irregularidades publicitárias é primordial para um 

 
105 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Representação nº 278/19: “Cerveja Petra 

e Lubi Digital – Promoover Degust”. Terceira Câmara. Relator: Conselheiro Pedro Henrique Fonseca, mar. 

2020. São Paulo: CONAR, 2020c. Disponível em: http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id= 

5431. Acesso em: 18 dez. 2020. 
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funcionamento efetivo, seguro e coerente na divulgação informacional de produtos e serviços, 

em especial aqueles considerados perniciosos para a saúde humana, a exemplo da bebida 

alcoólica. 

No próximo e último capítulo, discute-se como o ordenamento jurídico brasileiro tem 

regulado a atividade propagandista, verificando quais leis tratam do assunto e, ao final, 

relaciona-se o tratamento dispensado ao tabaco em relação ao álcool por meio da 

jurisprudência que aboliu toda e qualquer publicidade de produtos fumígenos. 
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4 REFLEXÕES SOBRE A LEI Nº 9.294/1996 – LEI MURAD – E OS 

COMPARATIVOS COM O TRATAMENTO DADO PELA JURISPRUDÊNCIA EM 

RELAÇÃO AO TABACO 

As discussões relacionadas à normatização da publicidade alcançaram vasta extensão 

nos últimos anos, especialmente no que concerne a matérias mais importantes, como a difusão 

comercial das bebidas alcoólicas, a feita por personalidades nas plataformas virtuais de 

interação social, as direcionadas às crianças e idosos, por exemplo. A razão por trás dessa 

constatação é pelo fato de o anúncio publicitário ser uma interferência na coletividade, pois 

ostenta finalidades sociais e são direcionadas a um número abundante de pessoas, de maneira 

que o seu desempenho traz consigo responsabilidades morais e jurídicas. 

O aspecto ético do ofício publicitário e o balizamento de sua abrangência devem estar 

adstritos não só aos objetivos institucionais e empresariais, como também necessitam 

observar e cumprir efetivamente os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana a fim 

de conservar a plenitude daqueles que são expostos às suas práticas106. Deveras, a 

publicidade, em nenhuma circunstância, vem intervindo sobremaneira na vida dos seres 

humanos como nos últimos decênios e, por tal motivo, tem estimulado o acautelamento dos 

estudiosos do tema quanto ao seu limiar. 

No Brasil, a regulação das atividades publicitárias ocorre por uma estrutura mista, que 

compreende autorregulação e legislação. Normas gerais de tutela ao consumidor e questões 

mais significativas, como a publicidade de produtos nocivos à saúde, caso do tabaco e bebidas 

alcoólicas, medicamentos e mercadorias infantis, são abordadas pelo ordenamento jurídico. A 

maioria dos assuntos atinentes ao desempenho dos serviços, os quais compreendem os 

modelos éticos de conduta e a competição entre os anunciantes, são pautados pela 

autorregulação. Existem, porém, muitas matérias que são abordadas tanto pela legislação 

quanto pela autorregulação. 

Entre as leis de significativa magnitude na área, salienta-se o CDC, Lei nº 8.078/90, o 

qual reprime a publicidade considerada ilícita, cuja categorização subdivide-se em enganosa, 

abusiva e clandestina, e determina a observância de certos princípios que norteiam a 

legitimidade da atividade publicitária: transparência e veracidade, identificação da mensagem 

publicitária e vinculação contratual da publicidade. 

 
106 GIACOMINI FILHO, Gino; LICHT, René Henrique Gotz. Fronteiras éticas da publicidade. In: GOMES, 

Neusa Demartini (org.). Fronteiras da publicidade: faces e disfarces da linguagem persuasiva. Porto Alegre: 

Sulina, 2006. 
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Merece destaque também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da 

Lei nº 8.069/90. Sua redação manifesta que seja qual for a comunicação, serviço ou produto 

dirigido à criança deve-se poupar sua condição inerente de pessoa em desenvolvimento, cujo 

discernimento ainda é incompleto e de natureza inocente e ingênua, características essas que a 

qualificam como sujeito hirpervulnerável das relações de consumo107, a qual requer um 

amparo jurídico minucioso. 

Por fim, cita-se a Lei nº 9.294/1996, que orienta a publicidade de produtos perniciosos, 

como bebidas alcoólicas, alguns medicamentos e cigarro. A vedação atinge divulgação 

comercial de cigarros e outros produtos do gênero, e desautoriza a utilização de elementos ou 

frases que fomentem o consumo, como também a atuação de crianças e adolescentes em 

campanhas publicitárias que tenham esse tipo de mercadoria como objeto de disseminação. 

Já a outra modalidade de regulação da atividade publicitária ocorre por meio da 

autorregulação, atribuição esta desempenhada pelo CONAR, um organismo não 

governamental constituído por empresas do ramo publicitário brasileiro incumbidas de 

efetivar e aplicar o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 

A criação dessa organização e da sua autorregulamentação obstruiu uma regulação 

mais estrita por parte do Estado e, a partir disso, o órgão posicionou-se de modo diverso a 

toda e qualquer investida de controle legal da publicidade que visasse censurá-la e 

burocratizá-la de tal forma que restasse muito dificultoso empreendê-la. 

A imposição da corrente de defesa dos consumidores, contudo, alcançou de maneira 

gradativa uma melhora na limitação legislativa à publicidade de produtos nocivos (cigarros, 

medicamentos, bebidas alcoólicas, produtos infantis), segundo as leis já referenciadas. A 

celeridade desse incremento foi morosa, havendo divergências com o comércio publicitário, 

que na maioria dos casos ponderava a queda do faturamento ou afronta ao direito de liberdade 

de expressão. 

Por conseguinte, independentemente do progresso alcançado pelo CONAR, a 

dubiedade é presente relativamente à sua neutralidade nas decisões das reclamações 

instauradas, as quais compreendem o paradoxo representado pela salvaguarda dos direitos do 

consumidor em desvantagem às ambições do mercado publicitário. Não há dúvidas de que o 

órgão é fundamental para a fiscalização e orientação das diretrizes na atividade de 

comunicação e para rechaçar extravios ou arbitrariedades de certos anúncios, mas, em razão 

 
107 VALENTE, Suelen Brandes Marques. A sociedade civil organizada como catalisadora de transformações 

na regulação da publicidade brasileira. 2015. 261 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade de 

Brasília, Brasília, DF, 2015. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/20069. Acesso em: 15 

nov. 2020. 
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da sua forte ligação com aqueles que realizam a publicidade, ele reflete as aspirações desse 

mercado, de modo a tutelar a sociedade e, principalmente, o serviço propagandista108. 

No primeiro momento, percebe-se que as limitações à publicidade de bebidas 

alcoólicas são tímidas e desorganizadas, já que o Brasil optou por um modelo normativo no 

qual não consta uma lei específica para a atividade publicitária. Em verdade, há uma 

regulação público-privada empreendida por meio de regras avulsas pelo acervo legislativo e 

pelo CONAR. Na próxima seção, estudam-se as normas inerentes à matéria. 

4.1 O CONTROLE DA PUBLICIDADE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

A CF/88 privilegia em seu texto garantias constitucionais consideradas invioláveis que 

são protegidas contra todo tipo de arbitrariedade, seja pelo Estado seja por particulares, com o 

intento de alcançar a paz social. A finalidade primordial do Estado foi de satisfazer as 

verdadeiras perspectivas da sociedade, seus carecimentos, seus direitos fundamentais, em 

especial, a dignidade da pessoa humana e a vida. 

Em seu artigo 5º, o qual trata das garantias e direitos fundamentais coletivos e 

individuais, no inciso XXXII, encontra-se dispositivo que versa sobre direitos e garantias dos 

consumidores nas relações de consumo, conjuntura em que a vulnerabilidade do consumidor 

diante da força econômica das marcas, empresas e anunciantes é assentida pelo Estado, 

assegurando-lhes um respaldo jurídico especial. Tal garantia foi corroborada pelo artigo 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com o estabelecimento do prazo de cento e 

vinte dias para criação de lei própria, quer dizer, o CDC, a fim de executar a proteção 

propositada. 

A publicidade como profissão para o ramo publicitário, no qual ocorrem o 

planejamento e a concretização da mensagem com vistas de veiculá-la para atingir a maior 

eficiência possível, é primordial para qualquer tipo de fornecedor, pois este a contrata na 

ambição de favorecer a saída de serviços e produtos para o mercado de consumo com o fito 

lucrativo, amparado pelo alicerce constitucional da livre iniciativa conforme a regra do artigo 

1º, inciso IV da Constituição Federal, o qual é apontado como um dos elementos do Estado 

Democrático de Direito. 

 
108 BUCCI, Eugênio. ...mas publicidade é informação? Observatório da Imprensa, Campinas, 21 jun. 2008. 

Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/caderno-da-cidadania/mas_publicidade_e_informacao/. 

Acesso em: 7 dez. 2020. 
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A Lei Suprema não se refere, exclusivamente, acerca da atividade publicitária, 

entretanto há preceitos que se integram à publicidade, como são exemplos os artigos 5º, inciso 

IX, e, também, os artigos 220 ao 224 da referida Lei. A proteção da liberdade de expressão e 

do pensamento, sem a exigência de censura, é assegurada no artigo 220 e em seu parágrafo 3º, 

inciso segundo, é reconhecida a utilidade do acatamento dos princípios do artigo 221, os quais 

objetivam resguardar a família e a pessoa quanto aos aspectos éticos, culturais e 

informacionais. 

Conquanto o aludido artigo 221 do Texto Constitucional defina quais são os princípios 

a serem obedecidos pelos veículos de comunicação, a Constituição Federal não se descuidou 

em importar-se com a pessoa humana, ao aprovar no § 3º do artigo 220, já reportado, o 

lançamento de legislação infraconstitucional (lei específica) para fiscalizar e delimitar as 

implicações da publicidade. Isso possibilitou tanto ao instituto da família quanto às pessoas 

meios legítimos de defesa contra eventuais campanhas publicitárias de mercadorias, práticas e 

serviços que atentassem à saúde e ao maio ambiente109. 

No parágrafo seguinte do mesmo artigo, há um complemento do §3º que condiciona 

grupos de produtos e serviços caracterizados como prejudiciais ao bem-estar (bebidas 

alcoólicas, tabaco, medicamentos, agrotóxicos, entre outros) às limitações prescritas de 

maneira legal, normatizada pela Lei nº 9.294/1996, com mudanças subsequentes pelas leis nº 

10.167/2000 e nº 10.702/2003. Os produtos que foram mais impactados pelas referidas leis 

foram os fumígenos, dado que houve uma contenção da publicidade de produtos relacionados 

ao fumo, impedindo a chancela em ações desportivas, apenas com autorização publicitária na 

parte interna dos pontos de venda e da indispensabilidade de exibição nas publicidades de 

frases de adversão indicando sobre os danos do fumo. 

Apesar de o ofício publicitário ostentar uma referência constitucional e também legal 

dentro da legislação jurídica brasileira, valendo-se da fiscalização pública e privada, a 

doutrina se desentende sobre o cumprimento dos princípios constitucionais a tal atividade, o 

qual constitui o conflito principiológico no amparo do consumidor. 

Contrariamente, os sujeitos atuantes nos campos de comunicação e publicidade 

opõem-se ao afirmado no parágrafo anterior sob a justificativa de que tais restrições legais aos 

setores consistiriam numa interferência do Estado na liberdade econômica das empresas, 

restringimento à liberdade de manifestação do pensamento e repressão às regras que tratam da 

livre expressão e liberdade de imprensa, todos esses direitos assegurados pela CF/88. 

 
109 ALMEIDA, 2005. 
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Antes da lei especial de proteção ao consumidor viger e produzir seus efeitos, os riscos 

da relação de consumo não eram do fornecedor, e sim do próprio consumidor. Era uma 

verdadeira aventura de consumo110, pois o encargo do fabricante era fixado até a oferta, isto é, 

se o consumidor optasse por adquirir o bem ofertado, todos os problemas e complicações 

seriam por ele acolhidos, contexto diametralmente oposto ao vivenciado hodiernamente. 

A falta de uma determinação legal eficaz e apropriada para tutelar os direitos 

consumeristas contra essas incoerências resultava em diversas obstruções e transtornos para 

encarregar o fornecedor pelos eventuais infortúnios que viesse a suscitar. A única maneira 

disso acontecer era provando que tinha culpa111, em razão de não se reconhecer a existência 

de vinculação entre fornecedor e consumidor, fato este que configurava uma verdadeira 

blindagem à responsabilização. 

O princípio da dignidade da pessoa humana e a tutela da pessoa humana na realidade 

social e econômica guarda estreita relação com os direitos e garantias fundamentais previstos 

no artigo 5º da Lei Maior, os quais conceberam a necessidade imediata de proteção ao 

consumidor, admitindo sua vulnerabilidade econômica no sistema capitalista. Como resultado 

disso, foram elaboradas não só regras e princípios constitucionais específicos protetivos, 

como também uma lei particularmente centralizada na assistência e preservação das 

prerrogativas dos consumidores – o CDC. 

Em seu artigo 4º, a mencionada lei aponta quais são os objetivos da Política Nacional 

de Relações de Consumo e quais são os princípios que devem ser observados para a 

concretização dos seus propósitos. Embora todos os preceitos sejam essenciais, é válido 

destacar e discutir os preceitos da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé e equilíbrio das 

relações de consumo. 

A vulnerabilidade do consumidor, além de princípio, é uma qualidade legalmente 

assegurada a ele para firmar que a relação de consumo ostenta natureza desiquilibrada, isto é, 

as partes não se encontram em igualdade de discernimento sobre as peculiaridades do objeto 

ofertado, de modo que o consumidor é o sujeito mais suscetível a um dano do que o 

fornecedor. Com o advento da internet e do expressivo aumento das transações comerciais no 

ambiente virtual, a doutrina tem denominado esse preceito de vulnerabilidade 

 
110 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
111 CAVALIERI FILHO, loc. cit. 
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informacional112, a qual é vital, implícita e natural do consumidor, uma vez que este se 

encontra deficiente de informação perante o fornecedor. 

Para fortalecer esse princípio, a lei consumerista listou em seu artigo 6º, inciso VIII, o 

direito básico do consumidor da inversão do ônus da prova. Tal direito não é incontestável, 

sendo condicionado às premissas da verossimilhança das alegações ou de sua 

hipossuficiência. Quando, entretanto, o objeto de litígio é uma publicidade, o artigo 38 do 

mesmo diploma legal firmou a irrefutabilidade da inversão do ônus da prova, a qual incumbe 

a quem a patrocina. 

É oportuno atentar-se para o fato de que vulnerabilidade e hipossuficiência não se 

confundem, haja vista que essa refere-se a aspectos financeiros e é condicionada à prova, 

enquanto aquela tange a carência de dados e entendimento sobre as especificidades do que 

está sendo ofertado no mercado de consumo, posicionando o consumidor numa relação de 

patente disparidade perante o fornecedor. 

No que lhe diz respeito, o princípio da boa-fé está associado ao comportamento ético, 

adequado e honesto de ambas as partes da relação de consumo. Como preceito genérico do 

processo civil que disciplina os contratos e obrigações, os sujeitos possuem a atribuição de 

conservar um mínimo necessário de confiabilidade e fidelidade113 pelos compromissos que 

assumirem, ou seja, a sua conduta deve guardar conformidade com a vontade exteriorizada. 

Por tal razão o legislador cuidou de elencar tal princípio como basilar para o 

cumprimento dos demais preceitos que respaldam a ordem econômica, bem como substancial 

para a compatibilização entre os direitos do consumidor e a indispensabilidade do progresso 

econômico e tecnológico, coadunando-se os direitos e deveres das partes da relação de 

consumo a fim de reprimir eventuais artifícios que possam gerar repercussões negativas para 

qualquer das partes. 

Adiante, o CDC comporta na redação do seu capítulo IV normas especificamente 

aplicadas à qualificação de serviços e produtos, precaução e ressarcimento dos prejuízos, de 

maneira que na seção I do supracitado capítulo define regras atinentes à salvaguarda da 

segurança e da saúde dos consumidores, no qual se verifica orientação jurídica geral para 

todos os tipos de mercadorias e serviços, logo, cabível para a divulgação de publicidades de 

bebidas alcoólicas. 

 
112 MARQUES, Cláudia Lima; KLEE, Antonia Espíndola. Os direitos do consumidor e a regulamentação do uso 

da internet no Brasil: convergência no direito às informações claras e completas nos contratos de prestação de 

serviços na internet. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (coord.). Marco Civil da Internet. São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 472-473. 
113 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. A publicidade no direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 
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De início, ressalva-se a presença de uma certa subdivisão em tal seção no tocante ao 

nível de perniciosidade permitido dos produtos, o qual está diretamente proporcional à 

restrição legal, isto é, quanto mais malefícios um bem ou serviço causar ao consumidor, mais 

intolerante é a contenção. O caput do artigo 8º declara que não podem ser ofertados produtos 

e serviços com potencial de gerar danos à saúde ou segurança, excluindo aqueles cujos riscos 

são conhecidos de todos. Por sua vez, o artigo 9º determina o dever de informação evidente e 

clara do fornecedor de produtos nocivos sobre os perigos desses bens. Por último, o artigo 10 

anuncia um refreamento na conduta do fornecedor em ofertar e distribuir mercadorias que 

possuam um elevado grau de prejudicialidade para a vida humana, não obstante dele ter ou 

não conhecimento sobre essa qualidade. 

Os níveis de nocividade possuem nomenclaturas adotadas pelo CDC, porém são 

consideradas vazias, o que promove uma complicação na apreensão e na área de cumprimento 

dos controles legais de tais preceitos. Relativamente, porém, ao oferecimento de produtos 

nocivos à saúde e segurança individual, tais como fumo, agrotóxicos e bebidas alcoólicas, a 

doutrina vem entendendo pela aplicação do artigo 9º, pois referidas mercadorias guardam um 

aspecto comum, qual seja, a imanente potencialidade em causar infortúnios para a qualidade 

de vida pessoal e social. 

Esmiuçando o dispositivo retromencionado, constata-se a incumbência do fornecedor 

em comunicar de maneira proposital, clara, honesta e apropriada sobre a periculosidade dos 

bens que conservam essa qualidade. Há dois termos na norma que orientam como deve ser 

feita essa comunicação: ostensiva e adequada. A informação ostensiva é aquela mensagem de 

fácil compreensão pelo homem médio, tão transparente e entendível que não se pode aduzir 

desconhecimento ou ingenuidade. Será adequada a informação que for difundida conforme os 

parâmetros legais e que apresente todas as elucidações imprescindíveis para a utilização e 

consumo dos produtos e serviços114. 

É notório, porém, o fato de que a realidade brasileira está longe do ideal legal, pois a 

venda de bebidas alcoólicas não respeita o artigo 9º em sua plenitude, isto é, não traz informes 

ostensivos e adequados, limitando-se a utilizar frases de advertência para o consumo 

imoderado e antes de dirigir veículo automotor. Ao contrário disso, os fabricantes desses 

produtos estão sempre inovando nos modos de propagar para alavancar seu comércio e 

 
114 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Das práticas comerciais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et 

al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. 
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angariar mais lucros, criando estratégias que estimulem o consumo sem ponderar seus 

reflexos na sociedade. 

Quanto à matéria publicitária, a Lei nº 8.078/1990 dispôs no capítulo V (Das Práticas 

Comerciais), seção III, os artigos 36, 37 e 38, os quais já foram estudados na seção 2.3 desta 

obra. Respectivamente, tais disposições designam que a publicidade deve ser transmitida de 

maneira clara e evidente para evitar a publicidade clandestina ou simulada, classifica as outras 

modalidades de publicidade ilícita – enganosa e abusiva – e determina a inversão do ônus da 

prova para aquele que contrata a campanha publicitária. 

Considerando as decorrências que um anúncio publicitário ilegítimo propicia, 

constatam-se dois sujeitos que são atingidos por elas115. De início, a publicidade ilícita viola a 

ética profissional e a competição honesta no mercado, de maneira que os adversários 

concorrenciais da pessoa física ou jurídica que produz a publicidade ilícita restam feridos por 

essa prática. Concomitantemente, a irregularidade constante num anúncio contraria vários 

direitos e questões principiológicas protetivos do consumidor e, em sentido amplo, da 

sociedade, em face do poder de ingerência desta atividade na concepção de ideias, 

sentimentos e conhecimentos. 

A lesividade na divulgação de uma publicidade ilícita contraria não só os direitos 

constitucionais da ampla concorrência e o da proteção do consumidor, mas também o 

princípio constitucional sensível da pessoa humana, o qual engloba os preceitos da dignidade 

humana, amparo à criança e ao adolescente, valorização do instituto da família, cultura e, 

sobremaneira, a liberdade116. Objetivando um funcionamento coeso, fluido e justo das regras 

consignadas no ordenamento jurídico brasileiro, é primordial que a efetividade ao direito de 

comunicação seja conciliada com o atendimento aos demais direitos reportados. 

Na parte final do Código, estão previstas sanções administrativas e penais, sem 

prejuízo das de natureza civil e de outras estipuladas em normas específicas. Relativamente à 

publicidade, os artigos 66 a 69 do aludido regramento definiram os crimes e suas penas 

correspondentes. Além do mais, foram fixadas ordens de natureza processual, especificando 

quais são os instrumentos jurídicos adequados para a defesa do consumidor, os legitimados 

para a propositura e a viabilidade de mover ações coletivas para a defesa de interesses 

individuais homogêneos. 

Não se hesita em afirmar que a lei especial de amparo ao consumidor promoveu um 

grande avanço na guarida desse contra irregularidades perpetradas pelos demais sujeitos do 

 
115 MASSO, 2009. 
116 MASSO, loc. cit. 
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sistema econômico vigente. Certifica-se, contudo, da necessidade de atualização dessa lei para 

que haja uma maior adequação aos novos costumes, valores e práticas comerciais, sempre 

com o espírito protetivo explícito nos seus propósitos. 

Além das disposições normativas alusivas à publicidade na CF/88 e no CDC, a 

publicidade de produtos prejudiciais à saúde e a segurança, nomeadamente bens fumígenos, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, foi respaldada na Lei nº 

9.294/1996, alcunhada de Lei Murad, em obediência à norma constitucional de eficácia 

limitada do artigo 220, parágrafo 4º. 

Apreende-se do artigo 1º, parágrafo único117 da lei supradita, a conceituação de bebida 

alcoólica como aquela que apresenta teor alcoólico excedente a 13 graus Gay Lussac -ºGL. 

Este índice corresponde ao padrão mundial de medição da taxa de álcool na bebida, de modo 

a apontar o seu percentual no composto e delinear qual a sua fração em cada 100 litros118. 

Exemplificativamente, se uma bebida alcoólica possuir 13º GL, ela apresentará em sua 

composição 13 litros de álcool para cada 100 litros da bebida. 

Diversas avaliações surgiram, entretanto, na classificação de bebidas alcoólicas que 

são bastante consumidas no Brasil e esquivaram-se das restrições designadas pela Lei nº 

9.294/1996, em decorrência da sua gradação alcoólica. Assim sendo, nas publicidades de 

cerveja, bebidas do tipo ice e uma pluralidade de vinhos não incidem as limitações da lei em 

comento119, conferindo-se para essas mercadorias o mesmo tratamento legal da publicidade de 

bebidas que não provocam tantos efeitos adversos à saúde ou segurança, tais como sucos, 

chás, energéticos e refrigerantes. 

Atribui-se essa omissão legislativa ao poderoso e influente grupo de empresários que 

trabalham com bebidas alcoólicas120, os quais conseguiram, ao tempo de elaboração da lei e 

mediante sua robusta influição sobre políticos, excepcionar a cerveja da área de abrangência 

de sua efetividade. Logo, a cerveja não é classificada como bebida alcoólica segundo a ordem 

 
117 “Art. 1º O uso e a publicidade de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de 

medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas por 

esta Lei, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. Parágrafo único. Consideram-se bebidas 

alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.” 

(BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 

produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do 

art. 220 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, [2011], art. 1º. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm. Acesso em: 16 nov. 2020). 
118 PINSKY, 2009.  
119 MOREIRA JR., Sebastião. Regulação da publicidade das bebidas alcoólicas. Brasília, DF: Consultoria 

Legislativa do Senado Federal, 2005. (Texto para Discussão, n. 20), p. 19. Disponível em: https://www12. 

senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-20-regulacao-da-

publicidade-das-bebidas-alcoolicas. Acesso em: 23 nov. 2020. 
120 ARAÚJO, Denilson Cardoso de. Assim caminha a insensatez: a maconha, suas marchas, contramarchas e à 

marcha ré. Brasília, DF: Usina de Letras, 2008. 
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legal, pois o seu teor alcoólico é inferior ao indicado na lei. Antagonicamente a isso, algumas 

autoridades e órgãos públicos, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

empenham-se para modificar a definição legal de bebida alcoólica em prol da saúde pública, 

reduzindo o percentual de 13 para 0,5º GL. 

Em meio às controvérsias, o Partido Liberal (PL) adentrou com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº. 1.755-5 em 22/12/1997 e a Procuradoria Geral da República 

com a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 22 – lavrada de início como 

ADI 4881 – para interpelar a ausência de normatização quanto às bebidas alcoólicas que 

possuem teor alcoólico abaixo de 13º GL. Em resumo, a primeira ação não foi conhecida e a 

segunda foi improcedente. 

Em 2008, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2.733121, o qual 

fez ressurgir tal polêmica. Anunciado pelo então ministro da Saúde na época, José Gomes 

Temporão, e com composição do Ministério da Saúde e Secretaria Nacional Antidrogas, tal 

projeto intentou modificar a Lei nº 9.294/1996, mais pontualmente o parágrafo único do 

artigo 1º, a fim de dar uma definição de legalidade para as bebidas alcoólicas que detenham 

gradação superior a 0,5º GL. 

Igualmente, há o Projeto de Lei nº 499 de 2018 com a mesma finalidade do projeto 

legal referido no parágrafo antecedente, de atual relatoria do senador cearense Eduardo Girão. 

Conforme o portal virtual do Senado Federal122, a última movimentação se deu no dia 28 de 

agosto de 2019, constando que a matéria discutida está com a Relatoria. 

Caso tais projetos fossem aprovados, ficaria limitada a publicidade de quase todas as 

bebidas alcoólicas, entre elas a cerveja, vinho e as do tipo ice; contudo, persiste uma 

abundância de entendimentos e compreensões dos setores pertinentes a essa espécie de 

produto e várias as dissonâncias a respeito da eficácia da diligência, a qual propõe uma maior 

moderação legal diante de um mercado que mobiliza em torno de R$ 30 bilhões anuais123. 

 
121 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.733, de 2008. Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 

1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=382709. Acesso em: 10 dez. 

2020 
122 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 499, de 2018. Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho 

de 1995, para que bebidas com teor alcoólico superior a 0,5 graus Gay Lussac passem a ser consideradas 

bebidas alcoólicas. Brasília, DF: Senado Federal, 2018. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/ 

atividade/materias/-/materia/134851. Acesso em: 10 dez. 2020. 
123 COSTA, Henrique. Governo apresenta projeto para restringir publicidade de bebidas alcoólicas na TV. 

FNDC, Brasília, DF, 7 abr. 2008. Disponível em: http://fndc.org.br/clipping/governo-apresenta-projeto-para-

restringir-publicidade-de-bebidas-alcoolicas-na-tv-240752/. Acesso em: 10 dez. 2020. 
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A Lei nº 9.294/1996, com redação dada pela Lei nº 12.546/11, aborda quase que de 

modo exclusivo a inibição de difusão de publicidade comercial de fumo e produtos 

fumígenos. São elencadas várias vedações, destacando-se o impedimento de utilizar tais 

produtos em diversos locais fechados, sejam eles públicos ou privados, bane em todo o 

Território brasileiro a sua divulgação comercial, impõe a justaposição de avisos nos maços e 

carteiras de cigarros, a não incitação ao consumo ou agregação as ideias de bem-estar e saúde, 

entre muitas outras contenções. 

Já com relação às bebidas alcoólicas, a norma é complacente: veda a divulgação de 

publicidade de álcool em eventualidades esportivas, bem como o consumo nos locais em que 

se pratica qualquer esporte, alienação a menores, a venda postal pela internet ou em instituto 

escolar. A proibição da publicidade de tal produto pela televisão não ocorreu. O Decreto nº 

2.018/96124 engloba preceitos mais detalhados que efetivam a Lei Murad como, por exemplo, 

a conceituação de ambientes coletivos, a ratificação da interdição da publicidade de tabaco e o 

deferimento da publicidade de bebidas alcoólicas pela televisão apenas no horário de 21h as 

06h. Nas hipóteses das publicidades de pouco segundos, todavia, estas são facultadas em 

qualquer hora. 

Além da restrição do horário, vetada associação da publicidade de bebidas alcoólicas à 

concepção de performance saudável de qualquer afazer, da mesma maneira que aos esportes 

olímpicos ou torneios esportivos, a condução de automóvel e a aproximação do consumidor 

de bebidas a uma prática sexual superior ou que terá maior sucesso na vida. Essas associações 

configuram tentativa de ludibriar os consumidores e enquadram-se como publicidade ilícita. 

No mesmo sentido, nos rótulos das bebidas deverá sempre mencionar a epígrafe 

“Evite o Consumo Excessivo de Álcool” e as publicidades comerciais deverão conter 

enunciados advertindo “Beba com Moderação” e “Se dirigir não beba”. Tais diligências 

possuem conceitos indeterminados, subjetivos, produzindo interpretações diferentes por cada 

pessoa. A falta de uma delimitação direta, clara e precisa por parte das empresas desses 

setores contribuem sobremaneira para atingir seus propósitos lucrativos, ao passo que as 

implicações do consumo do álcool na sociedade ficam em segundo plano. 

Como foi visto anteriormente, os profissionais do ramo publicitário, empresas e 

pessoas que operam com a publicidade de produtos nocivos devem atentar não só para as 

 
124 BRASIL. Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996. Regulamenta a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, 

que dispõe sobre as restrições ao uso e à publicidade de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2014]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2018.htm. 

Acesso em: 10 dez. 2020. 
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determinações da Lei Murad, mas também do CDC e da legislação de telecomunicações, qual 

seja, a Lei nº 9.472/1997125. Desse modo, mesmo que o anúncio esteja em consonância com a 

Lei Murad, é possível que em determinado caso concreto ele possa vir a ser julgado como 

uma publicidade enganosa ou abusiva, afrontando a lei especial de amparo ao consumidor e as 

diretrizes constitucionais126. Por conseguinte, é possível a tutela nos âmbitos civil, 

administrativo e penal contra a ilegitimidade de uma campanha publicitária. 

É notório que a Lei nº 9.294/1996 é paradoxal ao permitir a veiculação de bebidas 

alcoólicas e vedar por completo a difusão de publicidade de produtos fumígenos (tabaco), 

pois os primeiros são tanto ou mais danosos do que os segundos em relação a parâmetros de 

saúde e higidez. Nesse cenário, vislumbra-se o conflito que envolve a independência do 

comércio, a livre concorrência e a ocupação profissional intrínseca à iniciativa econômica e a 

liberdade privada. 

Registre-se o fato der que longe de representar a defesa de um estado intervencionista 

na atividade privada das empresas que comercializam bebidas alcoólicas, o que se pretende 

nesta pesquisa é fomentar um diálogo acadêmico capaz de harmonizar o princípio da livre 

iniciativa e o da proteção do consumidor, sobretudo no que se refere à defesa de sua saúde. 

No tópico subsequente, foi procedida a uma abordagem acerca da regulamentação e 

fiscalização da atividade publicitária pela classe particular, a qual é representada pelo 

CONAR. 

4.2 A ATUAÇÃO DO CONAR NA PUBLICIDADE DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS 

As normas elaboradas pelo Poder Público que tratam da atividade publicitária foram 

produzidas após a vigência da CF/88, a qual instituiu princípios que se associam ao 

desempenho apropriado dessa profissão, apesar de não ter feito alusão a ela expressamente. 

Como fora desenvolvido no tópico anterior, essas regras encontram-se espalhadas no CDC, no 

ECA, na Lei de Telecomunicações e na Lei nº 9.294/1996. 

Assim, não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma lei especialmente 

confeccionada para esse setor. Não foi, entretanto, por falta de tentativa, uma vez que o 

Governo Federal buscou no final dos anos de 1970 regulamentar essa atividade, porém restou 

 
125 BRASIL. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 

termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9472.htm. Acesso em: 10 nov. 2020. 
126 BENJAMIN, 2007. 
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infrutífera. Nessa época, marcada pelo regime civil-militar, a idealização do Estado em torno 

dessa lei era de criar um rígido e burocrático controle de todos os anúncios antes que fossem 

divulgados e expostos à sociedade por meio da constituição de um departamento específico 

para esse fim, com a contratação de vários funcionários. 

Essa concepção legislativa não foi recepcionada com bons olhos pelas empresas, 

agências de publicidade e pelos profissionais da área, os quais enxergaram essa iniciativa 

estatal como uma espécie de censura, burocrática e ameaçadora, aos seus direitos. Em tom de 

resposta, planejaram a autorregulamentação ordenada num Código, o qual possuiria a 

finalidade de resguardar a liberdade de expressão comercial e preservar os objetivos e 

vontades daqueles que participavam dessa área de mercado, sem excluir os consumidores. 

Desse modo, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária fora criado no 

ano de 1978 durante o III Congresso Brasileiro de Publicidade, o qual obteve êxito em 

Brasília e nos demais Estados da Federação. Teve como eminentes redatores Mauro Salles e 

Caio Domingues e, secundariamente, e simbolizando, respectivamente, os veículos de 

comunicação, agências e anunciantes, Dionísio Poli, Petrônio Correa e Luiz Fernando 

Furquim127. Esses três últimos foram responsáveis por coordenar e sistematizar a autenticação 

do Código junto à jurisdição federal, sugestionando que as autoridades arquivassem o projeto 

de censura à publicidade e que acreditassem na capacidade do próprio setor em regular suas 

atuações. 

Logo após a formulação do aludido Código, fora criado o CONAR, o qual consiste 

numa organização não governamental (ONG), sediada na cidade de São Paulo, com atuação 

em todo o País, cuja tarefa resume-se em conferir efetividade ao Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, tendo como afiliados diversos anunciantes, veículos de 

comunicação, agências e outras entidades. A concepção dessa organização privada teve como 

modelo de referência o código da Advertising Standards Authority (ASA), localizada no 

Reino Unido e em funcionamento desde 1962128. 

Segundo o site oficial dessa organização, os princípios elementares que alicerçam a 

ética publicitária expressam que qualquer campanha publicitária tem os deveres de: portar os 

valores da honestidade e da veracidade, bem como cumprir as determinações legais; ser 

elaborado com a prudência em observar a responsabilidade social, a fim de esquivar-se de 

qualquer ato que realce a discriminação social; conter na sua natureza o compromisso para 

 
127 SERRANO, Daniel Portillo. Afinal o que é o CONAR? Portal do Marketing Net, [s. l.], 21 jan. 2014. 

Disponível em: http://www.portaldomarketing.net.br/afinal-o-que-e-o-conar/. Acesso em: 12 dez. 2020. 
128 ADVERTISING STANDARDS AUTHORITY. About ASA and CAP. London: ASA: CAP, [2020]. 

Disponível em: https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap.html. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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com a cadeira de produção conjuntamente ao consumidor; obedecer ao preceito da idoneidade 

concorrencial e, por fim, ter consideração com o ofício publicitário sem menosprezar a 

credibilidade do público exposto às suas práticas. 

Ainda em consonância com o portal eletrônico do aludido órgão, a missão do CONAR 

compreende o recebimento de denúncias feitas por consumidores, filiados, autoridades e as 

levantadas pelos membros que compõem sua diretoria com o fito de refrear a publicidade 

considerada enganosa ou abusiva, a qual tenha a potencialidade de acarretar cerceamento às 

prerrogativas do consumidor, e salvaguardar a liberdade de expressão comercial. Do momento 

de sua criação até o seu último boletim informativo do ano de 2020129, o CONAR já abriu 

mais de dez mil representações éticas e promoveu uma massiva quantidade de conciliações 

entre associados litigantes. 

No princípio de sua atuação, as reclamações eram feitas principalmente por cartas, ao 

passo que na atualidade elas são realizadas, preponderantemente, por um formulário via 

internet130. Não são aceitas denúncias anônimas, necessitando a identificação do reclamante, 

inclusive para que este tenha ciência do resultado do julgamento do processo ético. Para o 

advogado, publicitário e ex-jornalista Gilberto Leifert131, presidente do CONAR do ano de 

1998 a 2018, o anonimato é proibido pelo artigo 5º, inciso IV132 da CF/88, de forma que o 

desconhecimento da autoria ou sua falsidade constituem uma questão alarmante para a 

sociedade capaz de obstaculizar e ferir, tanto a atuação de fornecedores e agências, quanto os 

direitos do cidadão. 

Relativamente ao aspecto estrutural, o CONAR subdivide-se em: Conselho Superior, 

Diretoria, Conselho de Ética, Sócios Honorários, Entidades Fundadoras e Entidades 

Aderentes. O Conselho Superior está no maior nível e encarregado de nomear os integrantes 

da Diretoria. Por sua vez, o Conselho de Ética é formado por pessoas designadas pelas 

Entidades Fundadoras ou Aderentes e pelos requisitados pela Diretoria, os quais abrangem os 

profissionais da área publicitária e demais campos de profissão e representantes da sociedade 

 
129 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Um balanço da autorregulamentação 

publicitária em 2019. Boletim do CONAR, São Paulo, n. 220, p. 1-119, jan. 2020e. Disponível em: 

http://www.conar.org.br/pdf/CONAR220.pdf. Acesso em: 17 dez. 2020. 
130 SCHNEIDER, Ari. Publicidade, ética e liberdade: o trabalho do CONAR pelo respeito na propaganda. São 

Paulo: CONAR, 2018. 
131 SCHNEIDER, loc. cit. 
132 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes: [...]; IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; [...].” (BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2020], art. 5º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 5 dez. 2020). 
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civil, estando subdividido em oito Câmaras situadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Porto Alegre e Recife. Ademais, os componentes desse Conselho laboram em regime 

opcional, voluntariamente, e não podem ocupar cargo público por nomeação ou eleição. 

Portanto, na hipótese em que uma denúncia seja feita ao CONAR, a instância 

responsável pelo seu recebimento e julgamento é uma das Câmaras do Conselho de Ética, o 

qual é o sumo encarregado da inspeção e determinação de providências que visem a efetuar o 

acatamento e implemento das determinações do Código publicitário. Sempre atento aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, caso a representação instaurada 

seja julgada procedente, a decisão do citado órgão vai prescrever sugestões para o reparo da 

irregularidade, sustar a veiculação do anúncio ou advertir anunciante e agência. 

No contexto em que a peça publicitária apresente manifesta violação ao assentado no 

Código, é competente o CONAR para propor liminarmente aos veículos de comunicação a 

interrupção da difusão da peça durante o período em que o caso é debatido. Posteriormente, se 

o anunciante comprovar as suas alegações, a sustação da divulgação é revogada. Infere-se que 

o veredito do CONAR possui natureza recomendatória, a qual cabe ao sujeito transgressor 

satisfazer ou não ao decidido. Na maioria dos casos, à vista do prestígio e respeito concedidos 

a esse órgão privado, as partes cumprem com o determinado no julgado. 

Válido é destacar que, assim como a Justiça brasileira legitimou o princípio 

constitucional da presunção da inocência, no litígio ético do CONAR, é adotado o princípio 

da presunção de boa-fé133, isto é, a asserção aposta num anúncio pressupõe-se verídica e 

também legítima, sendo dever do anunciante provar a sua veracidade. De fato, o Código de 

Autorregulamentação Publicitária foi produzido dez anos antes do CDC, porém verifica-se 

que a inversão do ônus da prova já era acolhida e aplicada em face do direito dos 

consumidores de serem informados corretamente. 

Durante o período de formação e implantação do CONAR, houve uma oportunidade 

em que tal organização não governamental, ainda que com pouco tempo em funcionamento, 

percebeu o reconhecimento de sua autenticidade pelo Poder Público, qual seja, a formação da 

comissão incumbida da concepção da lei especial de amparo ao consumidor no encetamento 

dos anos de 1990. Ante uma conjuntura na qual as diversificadas categorias que integravam a 

comissão discordavam progressivamente entre si, sua participação foi fundamental para 

preservar a ideia da autorregulação. 

 
133 SCHNEIDER, 2018. 
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Com a instituição do CDC, inicia-se um renovado ciclo na normatização das relações 

consumeristas, sendo inquestionáveis seus reflexos na sistemática da autodisciplina da 

publicidade. Esse ramo profissional poderia ser regulamentado tão somente por leis de 

natureza pública, emanadas pelo Estado; ou por normas puramente privadas, e ocorreu  

antes do advento da lei consumerista com o Código de Autorregulamentação Publicitária; ou 

tanto por via de regras públicas quanto privadas, numa perspectiva de compatibilização  

entre estas. 

Como a regulação privada pelo CONAR nasceu primeiro do que o referido Código, 

desponta uma dissensão doutrinária quanto ao sistema regulatório adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. A doutrina134 alega dois pontos importantes que merecem ser apresentados. 

Primeiramente, parcela dos estudiosos aduz que as normas elaboradas pelo CONAR são de 

cumprimento facultativo pelos seus filiados e por terceiros, ou seja, não são dotadas dos 

atributos da coercitividade e obrigatoriedade. Em segundo lugar, a inauguração do CDC 

instaurou normas de Direito público dotadas de imperatividade e força vinculante, as quais 

viabilizaram o emparelhamento do sistema normativo privado e público. 

É indiscutível que a lei de proteção ao consumidor representou uma enorme evolução 

em benefício da sociedade ao fixar a conceituação de consumidor, os direitos e deveres das 

partes numa relação de consumo, os princípios que alicerçam a legítima comercialização, e 

muito mais. Em relação a publicidade, como fora elucidado no tópico 2.3 deste trabalho, a 

mencionada lei cotejou a mesma proteção do consumidor àqueles que são expostos às práticas 

comerciais publicitárias, originando a figura do consumidor por equiparação e 

proporcionando uma extensão no aspecto protetivo. 

Além disso, ao prever expressamente os preceitos basilares do ofício publicitário, 

quais sejam, veracidade, transparência, correção, informação e identificação da mensagem 

publicitária, o CDC estipulou um norte e um conjunto de diretrizes para os fornecedores, 

agências de publicidade e veículos de comunicação observarem quando de sua atuação no 

mercado, de forma que a divulgação de um anúncio com propósitos comerciais deve ocorrer 

da melhor maneira em benefício do consumidor e da lealdade concorrencial. 

Isto posto, o panorama normativo publicitário experimentado pela sociedade 

evidenciava uma maior atenção para com os possíveis interlocutores, cuja orientação 

inclinava-se à defesa dos direitos difusos, e a vigência de dois sistemas reguladores 

 
134 BREVIGLIERI, Etiene Maria Bosco. O CDC como instrumento jurídico-protetor das crianças no caso da 

publicidade enganosa e abusiva. Pensar o Direito, São José do Rio Preto, ano 2, n. 2, p. 43-52, jan./dez. 

2005. p. 43. Disponível em: http://unilago.com.br/publicacoes/pensar_direito02.pdf. Acesso em: 15 nov. 

2020. 
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interligados135. Enquanto que o sistema privado tinha o CONAR como órgão de fiscalização e 

controle das publicidades e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária como 

dispositivo normativo ético a ser seguido por seus associados, por outro lado, o sistema 

público contava com as normas constitucionais e as consumeristas, tendo o Poder Executivo e 

o Poder Judiciário como autoridades de controle. 

Os críticos dessa dupla regulamentação justificam o seu posicionamento ao 

contestarem a natureza jurídica do CONAR, pois é uma organização não governamental 

criada pelos profissionais do próprio setor publicitário, sendo desprovida de qualquer previsão 

legal e, consequentemente, isento de poder para expedir regras guarnecidas de 

compulsoriedade e autoridade136. Essa motivação, a carência de obrigatoriedade no 

cumprimento do que viesse a ser determinado por aquele órgão, posicionava o CONAR como 

um mero sujeito de uma relação contratual, ao passo que seus associados seriam os aderentes 

das cláusulas definidas por ele. 

Afora isso, outros juristas suscitaram insegurança relativa à idoneidade e aptidão do 

CONAR em executar o interesse público num caso em que se tenha conflito entre esse e as 

importâncias e conveniências defendidas pelos setores associados ao órgão, os quais 

contribuem para sua manutenção e cujos representantes compõem as Câmaras julgadoras das 

representações éticas. Essa inquietação dos operadores do Direito já era esperada, pois a 

matéria de autorregulação, naturalmente e em qualquer campo profissional que seja, gera 

incerteza quanto à sua aplicabilidade, receptividade e efetividade. 

Outro pressuposto de relevante ponderação constitui o fato de que o propulsor 

motivador da elaboração do código privado de ética publicitária, qual seja, a investida 

governamental em censurar e burocratizar a difusão de anúncios, não mais subsiste137. A 

ditadura militar no Brasil deu lugar ao Estado Democrático de Direito, o qual fora instituído 

pela CF/88 com o propósito de garantir os direitos e garantias individuais e sociais, o 

desenvolvimento isonômico e a busca pela justiça. 

 
135 BOTELHO, Juliana Santos. O CONAR e a regulação da publicidade brasileira. Líbero, São Paulo, n. 26, p. 

125-134, dez. 2010. Disponível em: http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/408. Acesso 

em: 15 nov. 2020. 
136 ZANONI, Fernando Henrique. Da incompetência do CONAR para proferir decisões de caráter coativo: uma 

visão crítica da auto-regulação publicitária. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1531, 10 set. 2007. 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/10366. Acesso em: 16 dez. 2020. 
137 BOTELHO, 2010. 
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Em um interessante estudo comparativo da literatura internacional acerca da ineficácia 

da autorregulamentação das publicidades de bebidas alcoólicas138, os autores selecionaram 11 

artigos oriundos de cinco países: Austrália, Brasil, Estados Unidos, Itália e Reino Unido. 

Após discutirem os dados apresentados por parte de cada um deles, os estudiosos concluíram 

que a gerência do material publicitário e sua reiterada disseminação ensejam juízos de valor 

subjetivos e resvalam no desígnio de tutelar os sujeitos de maior vulnerabilidade, como 

também no de obstar conteúdos que instiguem o consumo exagerado e inconsciente. 

Desfecham o trabalho asseverando que as imperfeições do sistema da autodisciplina de 

publicidades de bebidas alcoólicas são similares nos países pesquisados, não obstante as 

peculiaridades econômicas, sociais e culturais. 

Embora essa divergência doutrinária perdure até os dias de hoje, o CONAR segue em 

operação e permanece numa postura defensiva a toda e qualquer investida do Poder Público 

direcionada a restringir a publicidade e, por consequência, o direito de liberdade de expressão 

comercial. Outrossim, conforme o boletim do órgão do ano de 2020, o qual apresentou um 

balanço da sua atuação no ano anterior, o número de denúncias dos consumidores representou 

70% do total, dado este que demonstra uma importante valorização do órgão pela 

sociedade.139 

Seguindo as informações trazidas pelo documento referido no parágrafo anterior140, 

dos 302 processos abertos no ano de 2019, 69,5% estão relacionados às peças publicitárias 

veiculadas na internet. Dentro desse percentual, 42,9% dos processos éticos possuem como 

objeto a publicidade na internet em geral; 39,1% referem-se à difundida nas redes sociais; 

14,3% concernem à disseminada nas plataformas de vídeos online e, por fim, 3,7% dizem 

respeito a anúncios via e-mail. 

Quanto aos processos julgados no Conselho de Ética no ano de 2019, três quartos 

deles tiveram algum tipo de penalidade, ao passo que o restante fora arquivado. Entre aqueles 

deliberados, 20,7% foram sustados, liminar ou definitivamente; 21,7% dos procedimentos 

resultaram em advertência aos infratores e, por último, 32,4% das reclamações sucederam na 

determinação de alterações das campanhas publicitárias questionadas141. 

 
138 VENDRAME, Alan; PINSKY, Ilana. Ineficácia da autorregulamentação das publicidades de bebidas 

alcoólicas: uma revisão sistemática da literatura internacional. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, 

v. 33, n. 2, p. 196-202, jun. 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462011005000017. Disponível 

em: https://www.scielo.br/pdf/rbp/v33n2/aop1711.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020. 
139 BRASIL, 2020e. 
140 BRASIL, loc. cit. 
141 BRASIL, loc. cit. 
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Após contemplar e reflexionar todos esses elementos, depreende-se que os avanços 

promovidos nas áreas de tecnologia, informática e comunicação proporcionaram uma enorme 

evolução da sociedade em vários aspectos, principalmente no acesso às informações, de 

maneira que as pessoas se tornaram mais conscientes dos seus direitos e mais atentas com a 

ocorrência de ilegalidades. 

Inquestionável é a proeminência da internet nesse progresso, pois a gradativa 

facilitação em se conectar com a rede mundial de computadores e a infinitude de conteúdos 

que são produzidos diariamente no meio digital abriram novos caminhos e desafios para todos 

os atores sociais, sobretudo para aqueles que são responsáveis pela elaboração de normas 

jurídicas, os quais tentam acompanhar o aperfeiçoamento ininterrupto da humanidade. 

Nessa linha de raciocínio, a própria criação do CONAR simboliza uma fração dessa 

prosperidade, uma vez que a conscientização de que exprimem os interesses de determinadas 

categorias profissionais, nomeadamente os comerciantes, agências e veículos de 

comunicação, forçaram-nos a rebater os ideais estatais de censura à publicidade, matéria esta 

que carecia de normatização legal à época. 

Vale ressaltar que o CONAR vem diligenciando para se adequar aos novos costumes e 

práticas sociais experimentadas pela sociedade, por meio, por exemplo, da preparação do 

Guia de Publicidade para Influenciadores Digitais142 e da Tabela Prática para 

Influenciadores143. Tais documentos não ditam como deve ser o comportamento do 

influenciador nas redes sociais, mas apenas esclarecem com conceituações e exemplos qual 

seria a melhor maneira de veicular uma publicidade no âmbito digital, sem ferir os direitos do 

consumidor e observando a liberdade concorrencial. 

O Guia de Publicidade constitui apenas um livreto de instruções sugerido pela 

Diretoria do CONAR com o escopo de informar a funcionalidade e utilização das regras do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para os usuários dos mecanismos 

digitais, mormente para aqueles considerados criadores de conteúdo nas redes sociais, qual 

sejam, os influenciadores digitais. Pouco importa quantos seguidores um usuário comum ou 

influenciador possui, pois a aplicabilidade das regras do mencionado Código serve para 

qualquer mensagem publicitária, seja qual for seu modo de elaboração e o veículo de 

comunicação. 

 
142 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Guia de publicidade por 

influenciadores digitais. São Paulo: CONAR, 2020a. Disponível em: http://www.conar.org. 

br/pdf/guia-influenciadores.pdf. Acesso em: 17 dez. 2020. 
143 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Tabela prática para influenciadores. 

São Paulo: CONAR, 2020d. Disponível em: http://www.conar.org.br/pdf/tabela-influenciadores.pdf. Acesso 

em: 17 dez. 2020. 
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A publicidade nos meios tradicionais de comunicação (rádio, televisão, jornais e 

demais papéis impressos) vem cedendo lugar para a “publicização” nos aplicativos, jogos 

eletrônicos e demais programas computacionais, despertando a ascendência de novos atores 

do sistema econômico mundial, os quais garantem, defendem, recomendam e propagam 

produtos e serviços na presença do consumidor. Como o âmbito digital é um meio maleável 

de sucessivas modificações, é possível que outras sugestões de conduta sejam concebidas e 

procedidas como padrões ideias de exercício da publicidade sensata. 

Para se atingir uma publicidade legítima e transparente, o Guia explora variadas 

maneiras pelas quais uma peça publicitária pode ser divulgada nas plataformas digitais de 

interação social, com o intrínseco objetivo de favorecer a atuação mais acertada dos sujeitos 

de uma relação de consumo. Dessa maneira, compõe-se um plano para alavancar a 

importância de providências compatíveis com o progresso tecnológico do campo da 

comunicação, primando o aperfeiçoamento da efetividade das regras por todos os agentes 

comerciais. A fim de ilustrar quais foram as medidas recomendadas, mencionam-se e 

explicam-se algumas delas. 

De início, o Guia de Publicidade para Influenciadores Digitais apresenta a definição de 

publicidade por influenciador digital ao enumerar os três requisitos144, necessários e 

cumulativos, para distingui-la: a associação de sua imagem ao produto ou serviço propagado; 

a existência de uma contrapartida do anunciante e/ou agência, seja ela pecúnia ou não; e a 

intervenção do anunciante e/ou agência em relação ao teor da mensagem, prática esta 

nomeada de controle editorial. Entende, ainda, que a simples comunicação entre anunciante e 

usuário para exibir uma mercadoria e emitir esclarecimentos sobre sua utilização não 

configura controle editorial. 

Em referência à contrapartida do anunciante e/ou agência, o grupo encarregado da 

confecção do Guia cuidou em distinguir a circunstância na qual o usuário ou influenciador 

digital auferem os popularmente chamados “recebidos”, “mimos” ou “brindes”145. Esses 

objetos são enviados por iniciativa de um fornecedor ou empresa e, comumente, aqueles que 

os recebem fazem uma postagem agradecendo ou falando do produto ou serviço sem que haja 

qualquer prescrição de conduta por parte do fabricante. Em obediência ao preceito da 

informação adequada e transparente, exige-se apenas a citação da relação que motivou a 

postagem. 

 
144 BRASIL, 2020a. 
145 BRASIL, loc. cit. 
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Ademais, impõe a fácil identificação pelos interlocutores de que aquela postagem se 

trata de publicidade e, caso isso não seja possível, considera primordial a citação expressa de 

termos que a identifiquem como tal, a exemplo de “publicidade”, “publi”, “publipost” e 

correspondentes, orientação esta que revigora o princípio da identificação da mensagem 

publicitária. 

Por fim, o Guia reverencia o dever de prudência dos influenciadores, fornecedores, 

agências e veículos de comunicação para com as crianças e adolescentes, conferindo 

importante relevância para a fácil identificação da publicidade com intuitos comerciais pelos 

sujeitos hipervulneráveis. De igual modo, preconiza aos envolvidos na publicação dos 

anúncios que tomem discernimento sobre as regras do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária para o melhor funcionamento possível das relações 

comerciais. 

Após o exame pormenorizado do surgimento do CONAR, de sua estruturação, 

princípios e regras, faz-se necessário conferir como essa organização não governamental tem 

efetivado suas disposições normativas na prática, em particular, sobre o tema desta 

dissertação de mestrado: a publicidade de bebidas alcoólicas. A árdua tarefa de equilibrar o 

direito de liberdade de expressão comercial e a divulgação de um anúncio legítimo tem 

gerado vários processos éticos na aludida organização privada, os quais nem sempre são bem 

avaliados pelos operadores do Direito e pela sociedade. 

As denúncias feitas ao CONAR contra peças publicitárias comerciais de bebidas 

alcoólicas que envolvem o direito de proteção de crianças e adolescentes despertam, em 

grande parte, certa insegurança da comunidade jurídica e dos especialistas do tema quanto à 

imparcialidade do órgão nas suas deliberações. Entendem que a mera exibição e apreciação 

das peças pelos jovens já é uma condição plausível de influenciar os desejos e vontades dessas 

pessoas, de modo que, na realidade brasileira, há uma assídua e elevada exposição daquelas, o 

que contribui para o aumento do consumo de álcool entre os menores de idade146. 

No mês de dezembro do ano de 2019, por meio da representação de nº 234/19147, um 

consumidor da cidade de Canudos, localizada no Estado da Bahia, remeteu e-mail ao CONAR 

delatando um anúncio da cerveja Devassa nas plataformas digitais de interação social cujo 

 
146 VENDRAME, Alan et al. Apreciação de publicidades de cerveja por adolescentes: relações com a exposição 

prévia às mesmas e o consumo de álcool. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2,  

p. 359-365, fev. 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000200014. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v25n2/14.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020. 
147 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Representação nº 234/19: “Geladinho, 

uma delícia tropical do Brasil. Como devassa, a puro malte tropical”. Segunda e Quarta Câmaras. Relatora: 

Conselheira Cristina De Bonis, dez. 2019. São Paulo: CONAR, 2019b. Disponível em: http://www.conar. 

org.br/processos/detcaso.php?id=5390. Acesso em: 18 dez. 2020. 
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anunciante era a Heineken – Brasil Kirin. O processo ético fora julgado pela Segunda e 

Quarta Câmaras do Conselho de Éticas, de relatoria da Conselheira Cristina de Bonis. 

Conforme o denunciante, o slogan da publicidade – GELADINHO, UMA DELÍCIA 

TROPICAL DO BRASIL. COMO DEVASSA, A PURO MALTE TROPICAL – apresenta 

um termo relacionando-o à bebida alcoólica, qual seja, geladinho, o qual consiste num 

aperitivo degustado costumeiramente por crianças. O anunciante contestou as alegações do 

consumidor, afirmando que o anúncio não desrespeitou as regras do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária para a difusão comercial de cerveja, tendo sido ele 

direcionado ao público maior de idade. 

Na sua decisão, a relatora acatou as justificativas do denunciado e propôs o 

arquivamento da representação. Rememorou que é de responsabilidade dos pais o controle 

dos conteúdos que são vistos pelos seus filhos nas redes sociais, blogs e sites e, no caso, 

incabível a transferência desse encargo para o anunciante. Os motivos dessa decisão vão de 

encontro ao sustentado pelos críticos do sistema autorregulatório da publicidade, os quais 

aduzem a falta de critério e discernimento do público dessa faixa etária que são facilmente 

persuadidos. 

Aspecto que auferiu grande destaque no cenário publicitário no ano de 2020 foram as 

lives realizadas por várias artistas da música nas redes sociais. Nesse ano, o mundo vivenciou 

uma profunda crise sanitária com a eclosão do novo coronavírus, alcunhado de COVID-19, 

tendo ocasionado milhares de mortes no Mundo, superlotação nos hospitais públicos, a 

decretação de medidas de isolamento e distanciamento social, inflação nos equipamentos de 

proteção individual e alimentos, além de outros transtornos. Encarando-se esse contexto 

pandêmico, o Governo Federal brasileiro declarou estado de calamidade pública148 e os 

governos estaduais e municipais adotaram planos de contenção dessa doença. 

À vista desse tenebroso cenário, os artistas musicais tiveram a iniciativa de promover 

eventos ao vivo e gratuitos transmitidos por plataformas digitais, como o YouTube e o 

Instagram, a fim de entreter a população que se encontrava enclausurada em suas residências. 

Esses shows online logo ganharam popularidade e são considerados um sucesso, pois 

inovaram no formato de divulgação e participação do público com ampla acessibilidade por 

todos, bastando possuir uma conexão na rede mundial de computadores. 

 
148 BRASIL. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 158, n. 55-C, p. 1, 20 mar. 2020f. Disponível em: 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=20/03/2020. Acesso 

em: 16 dez. 2020. 
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À medida que as lives iam acontecendo, várias denúncias eram feitas ao CONAR 

contra publicidades irregulares naquelas. Geralmente, os artistas eram patrocinados por 

empresas de diversos setores, principalmente por sociedades empresárias de bebidas 

alcoólicas, as quais aproveitavam o gigantesco número de acessos simultâneos para divulgar 

sua marca e seus produtos. Entre os eventos denunciados junto ao órgão, está a avaliação do 

caso “CIRCUITO BRAHMA APRESENTA: LIVE BRUNO & MARRONE OFICIAL 

(B&M)”. 

Por serem artistas consagrados pela mídia especializada e pelo público em geral, essa 

dupla sertaneja contou com mais de três milhões de usuários conectados simultaneamente na 

plataforma de vídeos YouTube, o que demonstra um grande carisma do público e, em certa 

medida, o poder de influência da dupla. No decorrer do show, os cantores ingeriram vários 

tipos de bebida alcoólica de forma descomedida, sem atentarem para a ideia de que, muito 

provavelmente, uma criança ou adolescente poderia estar vendo essas cenas e, 

inconscientemente, ser instigado a realizar as mesmas condutas. 

A partir de queixas de inúmeros consumidores, o CONAR abriu representação ética de 

nº 81/20149 em face da Ambev e da dupla sertaneja Bruno & Marrone, a qual fora julgada pela 

Sexta Câmara do Conselho de Ética de relatoria da Conselheira Vanessa Vilar. Os 

consumidores alegaram o descumprimento das orientações do Anexo “P” do Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, tais como a ausência de restrição de acesso 

por menores de idade, a falta das frases de advertência, a exposição e incitação ao consumo 

imoderado de bebidas alcoólicas, uma vez que os artistas em comento ingeriram cerveja até 

ficarem visivelmente alterados. 

A Ambev, em sede de defesa, reiterou seu acatamento e observância absoluta ao 

Código supracitado e à ética publicitária, bem como notificou os artistas via contrato sobre 

suas disposições. Realçou a noção de que essa nova configuração de shows em âmbito digital 

é caracterizada pela espontaneidade dos artistas, sem qualquer controle editorial por parte da 

empresa ou agência. Ao fim, cientificou o órgão e foram tomadas providências para ajustar o 

vídeo da live no aplicativo em que fora disponibilizado, o qual permaneceu acessível aos 

usuários para visualização. 

Por sua vez, a dupla de artistas Bruno & Marrone arrazoou o traço de descontração 

desse novo formato de transmissão de evento e, por ser a primeira vez que realizam algo nesse 

 
149 BRASIL. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Representação nº 81/20: “Ambev e 

Bruno & Marrone – Circuito Brahma apresenta: Live Bruno & Marrone Oficial (B&M)”. Sexta Câmara. 

Relatora: Conselheira Vanessa Vilar, maio 2020. São Paulo: CONAR, 2020b. Disponível em: 

http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id=5480. Acesso em: 18 dez. 2020. 



108 

sentido, estavam passíveis de cometer erros, os quais não serão reiterados. Arguiram que o 

age gate – limitação de acesso por idade – se aplica aos sites da internet, porém, em 

obediência à boa-fé, a equipe da parelha sertaneja muniu o vídeo da citada restrição. 

Em sua decisão, acompanhada por unanimidade pelos demais integrantes, a relatora 

abriu seu voto enaltecendo as lives em tempos de isolamento social e arquivou o 

procedimento quanto à Ambev, já que ela diligenciou tanto antes quanto depois para 

compatibilizar o conteúdo com as disposições éticas do Código publicitário. Por seu turno, 

Bruno & Marrone foram penalizados com advertência porque foram avisados 

antecipadamente pela Ambev acerca das orientações do CONAR, fundamentando suas 

exposições nos artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “a”, do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária. 

No próximo e último tópico do ensaio sob relatório, foi feito um estudo comparativo 

do tratamento jurídico conferido ao tabaco e produtos similares com relação às bebidas 

alcoólicas, na tentativa de depreender o porquê dessa falta de isonomia com relação ao grau 

de restrição entre produtos que causam perniciosidades à saúde humana e disfunções sociais. 

4.3 A ASSIMÉTRICA REGULAÇÃO DO TABACO EM RELAÇÃO AO ÁLCOOL 

Tais qual o álcool, o tabaco e seus derivados são produtos legalizados cuja utilização 

acarreta diversos malefícios para a saúde humana e para o bem-estar social. Enquanto o 

consumo habitual de bebidas alcoólicas pode provocar a doença do alcoolismo, o uso 

recorrente do cigarro causa o tabagismo, enfermidade esta que torna a pessoa dependente 

física e psicologicamente da substância nicotina, capaz de originar vários tipos de câncer, 

doenças do aparelho respiratório e moléstias cardiovasculares. 

Por volta do século XIX, a publicidade do tabaco era como de qualquer outra 

mercadoria, sendo divulgado em outdoors, revistas, jornais e muitos outros meios de 

comunicação, correlacionando o hábito de fumar a atributos como beleza, saúde, poder, 

formosura e refinamento. Grandes atores, atrizes e astros da música, como Marilyn Monroe e 

Elvis Presley, retratavam essa prática perniciosa nos anúncios publicitários como algo natural 

e as publicidades visavam não só a tornar o bem conhecido por todos, mas sobremaneira 

incitar os telespectadores a consumir. 

Além da publicidade agressiva – e enganosa, levando-se em consideração o hodierno 

ordenamento jurídico brasileiro – outros acontecimentos históricos também propiciaram a 

intensificação do consumo de tabaco, a exemplo das 1ª e 2ª Guerras Mundiais, o árduo 
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trabalho nas fábricas e campos agrícolas e a reprodução nas telas de cinema. A indústria 

cinematográfica teve um papel relevante nesse crescimento, pois os filmes, em sua maioria, 

continham pelo menos uma cena de algum personagem fumando, bem como as celebridades 

atuantes tinham elevado poder de convencimento sobre o público, servindo como verdadeiros 

modelos de conduta. 

Nos primórdios, as grandes companhias tabagistas tinham a pessoa do sexo masculino 

como o centro de sua atenção, ao elaborarem peças publicitárias, usando a figura feminina e o 

cigarro como objetos de sedução para incutir o desejo de fumar. As mulheres começaram, 

porém, a fazer o uso do tabaco como uma forma de conquistar um parceiro e, inclusive, para 

conseguir igualdade perante os homens, já que naquela época o machismo imperava e havia 

uma desuniformidade de direitos quanto ao gênero. 

Em meados dos anos de 1950, foram produzidas as primeiras pesquisas apontando o 

tabaco como agente causador do câncer e, em 1962, o governo inglês proclamou que o cigarro 

era danoso150. Para evitar a queda de vendas, a indústria tabagista adotou alguns mecanismos 

em contrapartida às descobertas científicas, como a apresentação do cigarro com filtro, 

dissociação do fumo com a saúde nas publicidades, surgimento dos cigarros de sabor, entre 

outros. Passou-se, então, a valorizar as logomarcas das empresas e aplicá-las em inúmeras 

conjunturas, tal como nos carros de corrida, situação essa que demonstrava a notável força e 

dominação dessas companhias comerciais no mercado internacional. 

Com o passar do tempo, entretanto, cada vez mais pesquisas da comunidade científica 

foram comprovando a associação do consumo do tabaco com as doenças causadas no corpo 

humano e, além disso, a população foi tomando conhecimento desses dados e criando 

consciência dos danos que a utilização contínua desse produto poderia provocar. Segundo os 

dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)151, grupo do qual o Brasil é membro, 

o tabaco foi a causa da morte de mais de 8 milhões de pessoas no ano de 2019, entre as quais 

mais de 7 milhões por seu uso direto, enquanto que aproximadamente 1,2 milhão é daqueles 

não fumantes, mas expostos à fumaça, mais conhecidos como fumantes passivos. Estima-se 

que 1,1 bilhão de pessoas no Mundo são fumantes, das quais 80% habitam países de baixa e 

média renda. 

 
150 VERGARA, Rodrigo; AQUINO, Manuela. Ascensão e queda do tabaco. Superinteressante, São Paulo, 16 

jan. 2017. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/ascensao-e-queda-do-tabaco/. Acesso em: 21 dez. 

2020. 
151 OPAS (Brasil). Folha informativa – Tabaco. Brasília, DF: OPAS Brasil, jul. 2019. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5641. Acesso em: 21 dez. 2020.  
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Por conseguinte, a nocividade do tabaco fez com que vários países implementassem 

políticas públicas para frear e reduzir o seu consumo, as quais limitaram profundamente a 

divulgação desses bens. Com relação ao contexto normativo internacional, é oportuno 

evidenciar duas regulamentações empenhadas na redução do consumo de tabaco: a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para Controle do Tabaco152, enunciada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 21 de maio de 2003, e promulgação, pelos 

parlamentares dos EUA, da Lei de Prevenção e Controle do Tabaco, em 22 de junho de 2009. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas para Controle do Tabaco, a qual fora 

ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 5.658/2006153, passando a produzir efeitos 

internamente, é uma referência jurídica na promoção da saúde pública e na revalidação do 

direito individual ao mais elevado nível de bem-estar, declarando que a vedação absoluta da 

publicidade é uma medida bastante eficaz na contenção do consumo de tabaco. Nessa linha de 

intelecção, esse tratado internacional propõe aos países signatários a integral repressão à 

publicidade ou, em sendo impraticável essa repressão, devido a preceitos constitucionais, a 

implementação apropriada de regras restritivas. 

No que diz respeito à Lei de Prevenção e Controle do Tabaco dos Estados Unidos, 

mais conhecida como Lei Obama, a sua promulgação indicou a atitude do Governo no 

combate ao tabagismo, posicionando-se no sentido da Convenção referida no parágrafo 

antecedente e em oposição aos discursos liberais. Entre as providências legitimadas, 

destacam-se a proibição da comercialização de cigarros com sabor, a desautorização do 

emprego de termos “light” e “baixo teor de alcatrão”, o aumento da taxação de impostos sobre 

os cigarros, bem como os alertas à saúde humana e malefícios na embalagem do produto. 

Quanto à matéria publicitária, a lei estadunidense reprimiu publicidades em outdoors 

localizados perto de escolas e parques, o patrocínio de eventos esportivos e culturais pela 

indústria tabagista e o oferecimento de brindes154. 

No Brasil, como fora abordado no tópico 3.1 deste trabalho, a previsão do artigo 220, 

parágrafo 4º da CF/88, a qual estabelece uma norma constitucional de eficácia limitada, 

determinou que produtos como tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e 

 
152 WHO FCTC. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO FCTC, [2019]. 

Disponível em: https://www.who.int/fctc/cop/about/en/. Acesso em: 22 dez. 2020. 
153 BRASIL. Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso 

do Tabaco, adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003 e 

assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 2, 

p. 1, 3 jan. 2006. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2006 

&jornal=1&pagina=1. Acesso em: 16 dez. 2020. 
154 PASQUALOTTO. Adalberto. Publicidade de tabaco e liberdade de expressão. Revista de Direito do 

Consumidor, São Paulo, ano 21, n. 82, p. 11-60, abr./jun. 2012. 
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terapias estão adstritos às restrições impostas pelas leis e devem conter informações sobre 

seus possíveis malefícios nas embalagens dos produtos. Essa norma constitucional fora 

regulamentada pela Lei nº 9.294/1996, alcunhada de Lei Murad, a qual dispôs regras quanto à 

publicidade de produtos perniciosos. 

Alvo de críticas dos estudiosos da área e de organizações da sociedade civil, a Lei 

Murad apresenta uma patente disparidade quanto ao nível de rigorosidade na imposição de 

restrições para a publicidade de bebidas alcoólicas e derivados do fumo, de modo que aquelas 

contemplam regras mais brandas do que esses. Relativamente à bebida alcoólica, a aludida lei 

considera como tal aquela bebida potável com teor alcoólico superior a 13º Gay Lussac, 

definição esta que não abarca cervejas, vinhos e bebidas do tipo ice, ocorrendo uma 

verdadeira omissão legislativa. 

As limitações previstas nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 9.294/1996155 para a difusão 

comercial das bebidas reputadas alcoólicas, já explanadas no tópico 3.1. do presente estudo, 

são, resumidamente: a restrição do horário de divulgação das campanhas entre as 21 horas e 

06 horas, a aposição de expressões de adversão nos rótulos das mercadorias e a não 

associação das bebidas com imagens de vida saudável, sucesso, esportes, sexo e a condução 

de veículos. 

Diametralmente oposto é o tratamento conferido pela Lei Murad à publicidade do 

tabaco e seus derivados, tendo estabelecido regras incomparavelmente mais rígidas do que as 

das bebidas alcoólicas. De início, a citada lei determinou que era proibido fumar em 

ambientes coletivos, tais como escolas, hospitais, salas de aula, bibliotecas, locais de trabalho, 

 
155 “Art. 4º Somente será permitida a publicidade comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e 

televisão entre as vinte e uma e as seis horas. § 1º A publicidade de que trata este artigo não poderá associar o 

produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à condução de 

veículos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas. § 2º Os rótulos das embalagens de 

bebidas alcoólicas conterão advertência nos seguintes termos: ‘Evite o Consumo Excessivo de Álcool’.  

Art. 4º-A. Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica, deverá ser afixado advertência escrita 

de forma legível e ostensiva de que é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção. (Incluído 

pela Lei nº 11.705, de 2008). Art. 5º As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados nos 

arts. 2º e 4º, para eventos alheios à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, 

poderão ser feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a marca ou slogan do  

produto, sem recomendação do seu consumo § 1º As restrições deste artigo aplicam-se à publicidade estática 

existente em estádios, veículos de competição e locais similares. § 2º Nas condições do caput, as chamadas  

e caracterizações de patrocínio dos produtos estarão liberados da exigência do § 2º do art. 3º desta Lei.  

Art. 6º É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes olímpicos, para veicular a 

publicidade dos produtos de que trata esta Lei.” (BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Dispõe 

sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias 

e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2011], arts. 4º a 6º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm. Acesso 

em: 16 nov. 2020). 
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cinema e teatro. Posteriormente, a Medida Provisória de nº 2.190-34/2001156 modificou 

aquela lei ao expandir esse impedimento às aeronaves e aos veículos de transporte coletivo, 

como também ordenou que as carteiras e os maços de cigarro contivessem em suas em 

embalagens enunciados advertindo os possíveis prejuízos desses produtos e presença de 

ilustração ou figura dos danos à saúde humana. 

A Lei nº 9.294/1996 também fora alterada pela Lei nº 10.167/2000, a qual vetou a 

difusão de anúncios publicitários com propósitos comerciais em todo o Território Nacional de 

cigarro e outros produtos fumígenos, sejam eles decorrentes do tabaco ou não, excepcionando 

apenas a fixação de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna do ponto de venda. Essa 

remodelação legal excluiu a “publicização” do cigarro e congêneres nas vias e locais públicos 

e dos meios de comunicação social. 

As últimas mudanças na Lei Murad no tocante ao tabaco ocorreram em 2011 com a 

publicação da Lei nº 12.546157, responsável por banir o apelidado “fumódromo”, isto é, 

vedou-se a prática de fumar tanto em locais fechados coletivos públicos quanto em privados, e 

estipulou a ampliação das ilustrações de precaução para, além dos 100% da parte traseira, 

30% da parte frontal do invólucro. No mais, a lei em comento acabou eliminando por 

completo a publicidade dos produtos fumígenos, até mesmo a autorizada em caráter de 

exceção pela Lei nº 10.167/2000, ressalvando apenas sua exposição nos locais de venda, sob a 

condição de que sejam acrescentadas as cláusulas de advertência e a respectiva tabela de 

preços158. 

 
156 BRASIL. Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. Altera dispositivos das Leis nº 9.782, de 

26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária 

federal e estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, 

Brasília, DF, ano 138, n. 163-E, p. 15-17, 24 ago. 2001. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/ 

jsp/visualiza/index.jsp?data=24/08/2001&jornal=1&pagina=15. Acesso em: 16 dez. 2020. 
157 BRASIL. Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores 

Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas 

pelas empresas que menciona; altera as Leis nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, nº 11.033, de 21 de 

dezembro de 2004, nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nº 11.508, de 20 

de julho de 2007, nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, nº 11.491, de 20 de junho de 2007, nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999, e nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 

2001; revoga o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, e o art. 6º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 

de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm. 

Acesso em: 16 dez. 2020. 
158 “Art. 3º É vedada, em todo o território nacional, a publicidade comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, 

cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da 

exposição dos referidos produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das cláusulas de advertência 

a que se referem os §§ 2º, 3º e 4º deste artigo e da respectiva tabela de preços, que deve incluir o preço 

mínimo de venda no varejo de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tipi, vigente à época, 

conforme estabelecido pelo Poder Executivo.” (BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Dispõe sobre 
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No que se refere as recomendações do CONAR, a publicidade de produtos de fumo 

encontra previsão no Anexo “J” do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o 

qual não é revisado há bastante tempo em vista das disposições legais já terem esgotado a 

temática em comento. Esse adendo, basicamente, repete os preceitos fixados no artigo 3º, 

parágrafo 1º da Lei 9.294/1996, como não correlacionar o produto com atividades esportivas, 

ao aumento de virilidade ou feminilidade, ao sucesso no desempenho sexual, a celebrações 

cívicas e religiosas, não fomentar o consumo exorbitante e incipiente e não inserir a atuação 

de crianças e adolescentes nos comerciais. 

Vislumbrando-se toda essa conjuntura normativa brasileira sobre a publicidade de 

cigarro e assemelhados, juntamente com as orientações éticas do CONAR, deduz-se que o 

Brasil tem se posicionado e implementado robustas políticas públicas antitabagistas 

fundamentadas no direito à saúde, assim como tem produzido inúmeras pesquisas e 

levantamento nacionais para acompanhar a efetividades de suas diligências. 

Corroborando esse raciocínio, a Organização Pan-Americana de Saúde informou que 

no ano de 2019 o Brasil159 foi o segundo país – o primeiro foi a Turquia – a concretizar 

plenamente, e com êxito, as medidas introduzidas pela Organização Mundial da Saúde para 

melhorar a efetuação das prescrições da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, quais 

sejam: o acompanhamento do uso do tabaco e das políticas de prevenção; salvaguardar as 

pessoas contra o tabagismo; propiciar ajuda para os fumantes cessarem de fumar; alertar sobre 

os riscos do tabaco; prescrever proibições à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e 

ampliar os impostos sobre o produto. 

Ainda em conformidade com o portal eletrônico da OPAS, a taxa de consumação de 

tabaco pela população brasileira vem encolhendo a cada ano, em razão do sólido esforço do 

Estado em estruturar e executar planos de contenção do tabagismo somado a uma 

conscientização das pessoas das adversidades desse produto, de forma que o índice de 

tabagismo caiu de 35% em 1989 para 14,7% em 2013, tal como a quantidade média de 

cigarros consumidos por um fumante em um ano baixou de 812 unidades por ano em 2006 

para 500 unidades em 2013160. 

Convém enfatizar outra medida crucial adotada pelo Governo brasileiro com notável 

impacto na taxa supramencionada: a vultosa carga tributária sobre o produto. O cigarro 

 
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 

defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2011], art. 3º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm. Acesso em: 

16 nov. 2020). 
159 OPAS (Brasil), 2019, n.p. 
160 OPAS (Brasil), loc. cit. 
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brasileiro já fora o sexto mais barato do mundo, no entanto desde 2007, os impostos vêm 

aumentando significativamente sobre a mercadoria, ao ponto de eles representarem, no ano de 

2018, 82,97%161 do preço de varejo da marca mais vendida. Com isso, o Brasil passa a ser o 

país com o maior ônus tributário sobre o tabaco de todos os países do Continente americano. 

As benesses advindas das políticas antitabagistas surtiram efeitos em vários campos da 

sociedade, como a capacitação de profissionais da saúde para atender os fumantes que 

queriam se livrar do vício, o emprego da receita dos impostos sobre o tabaco na promoção e 

melhoramento da saúde pública, a diminuição da taxa de internação nos hospitais por doenças 

associadas ao tabagismo e a melhora na qualidade de vida individual. 

A despeito de tudo isso, outra parcela da população tem se posicionado relutantemente 

contra o endurecimento das deliberações para refrear a consumação do tabaco, culminando 

com a proposição de ação declaratória de inconstitucionalidade pela Confederação Nacional 

da Indústria (ADI 3311)162 no STF, a qual intenta considerar inconstitucionais o caput e os 

parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 3º da Lei nº 9.294/1996, em conjunto com as modificações 

e aditamentos da Lei nº 10.167/2000 e da Medida Provisória nº 2.190-34/2001. Para alcançar 

parte dos objetivos deste trabalho, faz-se proveitosa a apreciação dos argumentos discorridos 

na petição inicial e dos pretextos defendidos pela doutrina. 

Para ingressar com a ação de controle de constitucionalidade, a requerente respaldou 

suas considerações no direito à livre iniciativa econômica, o qual engloba a liberdade de 

expressão e comunicação, seja para aquele que profere a mensagem, seja para o que a 

recepciona, de modo que o direito à informação é, concomitantemente, uma prerrogativa dos 

telespectadores e uma obrigação dos fornecedores e anunciantes. Alegou a inadequação da 

postura estatal ao limitar aquele direito constitucional e que a proteção dos cidadãos contra as 

peças publicitárias do tabaco dava-se por meio das advertências colocadas nas embalagens 

desse produto, frisando que essas indicações acautelatórias não podem constituir uma 

contrapublicidade, como se dá atualmente pela redação da Lei Murad. 

Arguiu que os direitos constitucionais são passíveis de comedimento, porém a Lei nº 

10.167/2000 foi mais longe, ao proibir a veiculação de anúncios do tabaco no Território 

nacional, indo de encontro ao artigo 220, parágrafo 4º da CF/88, o qual faculta à lei a 

limitação da publicidade de produtos nocivos à saúde e segurança humana. Apesar da 

 
161 OPAS (Brasil), 2019, n.p. 
162 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.311/DF. Relatora: Min. Rosa 

Webber. Brasília, DF: STF, 2017. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente= 

2246660. Acesso em: 23 nov. 2020. 
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disposição constitucional ensejar o estabelecimento de restrições, permite a publicidade 

desses bens desde que haja advertências sobre os seus malefícios. 

Para a Confederação Nacional da Indústria, a coibição da publicidade de uma 

mercadoria legalmente permitida afronta não só a livre iniciativa das empresas, como também 

o direito dos cidadãos em conhecer e obter o que está sendo ofertado no mercado. A liberdade 

de expressão compreende tanto a manifestação de concepções comerciais, quanto ideológicas, 

culturais e juízos de valor próprios. Por esse motivo, entende incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro a contenção total da publicidade do tabaco, bem como a 

ressalva feita pela Lei nº 10.167/2000 em aquiescer a fixação interna de cartazes e pôsteres 

nos pontos de venda, os quais, por sinal, não são caracterizados como publicidades, 

correspondendo a meros instrumentos secundários. 

Por fim, aduz-se na inicial que o conflito entre os direitos constitucionais da liberdade 

de expressão e a proteção da saúde deve ser solucionado pela técnica da ponderação, sem 

eliminar um ou outro, e sim promover uma harmonização do direito de veicular campanhas 

publicitárias com a incumbência de indicar quais são os eventuais danos que o produto pode 

gerar. O espírito do legislador ao elaborar o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal, 

foi de assegurar mecanismos para que o consumidor possa exercer sua autonomia da vontade 

informada e conscientemente na relação de consumo, cabendo a ele decidir se adquire ou não 

o produto considerado nocivo. 

A ADI 3311 fora distribuída no STF no dia 24 de setembro de 2004 e, até o presente 

momento, ainda aguarda o julgamento da medida liminar. Durante o trâmite processual, várias 

associações e entidades da sociedade civil ingressaram no feito como amicus curiae, isto é, 

são sujeitos de ampla representatividade com conhecimentos técnicos sobre a temática, cuja 

participação é de significativa relevância, enriquecendo e dinamizando o debate 

constitucional. 

Um segmento considerável da doutrina ratifica as razões alegadas pela Confederação 

Nacional da Indústria. O então Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luís Roberto 

Barroso, atual ministro do STF, quando emitiu parecer sobre o projeto de lei que foi 

convertido na Lei nº 10.167/2000, declarou que a Constituição Federal classificou a 

publicidade como uma forma de comunicação social associada ao direito à informação. Ao 

mesmo tempo que o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal adotou a viabilidade de 

restrições legais, subentende-se que afastou a eliminação. Para ele, a inibição da propagação 

comercial de cigarros nos meios tradicionais de comunicação é inconstitucional, dado que a 

publicidade desses bens almeja fidelizar clientes para a marca, e não para conceber uma 
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necessidade; desautorizar a publicidade é comprovadamente uma solução ineficiente para o 

controle do consumo e a exclusão da publicidade infringe a livre concorrência, dando azo à 

formação de monopólios e o congelamento de mercado163. 

Outros doutrinadores filiados a essa corrente explicam que a previsão constitucional 

dos direitos à livre iniciativa e da liberdade de expressão origina a prerrogativa da liberdade 

de publicidade, ao passo que a supervisão e controle dessa atividade fundamenta-se no 

propósito de proteger a sociedade contra campanhas publicitárias abusivas e enganosas. A 

atuação dos legisladores era para estar limitada pelo artigo 220, parágrafo 3º da Constituição 

Federal, a qual confere competência à lei federal para instituir os instrumentos legais que 

acautelem à pessoa e à família a oportunidade de se defenderem da publicidade de produtos 

nocivos à saúde; todavia, o Estado foi além do comando constitucional ao suprimir em sua 

quase totalidade a publicidade do tabaco164. 

Esclarecem, ainda, que a nocividade do tabaco e seus derivados já é tão patente que 

qualquer pessoa que decida fumar já tem ciência das possíveis adversidades que podem surgir 

pelo uso contínuo desses produtos, circunstância essa que inviabiliza a configuração de sua 

publicidade como enganosa ou abusiva. Desta maneira, compete a cada pessoa, no exercício 

do direito subjetivo de liberdade de escolha, consumir ou não os produtos fumígenos, 

assumindo os frutos de sua decisão165. 

Por seu turno, em consulta formulada pela Aliança de Controle do Tabagismo – uma 

das associações admitidas como amicus curiae na ADI 3311 – o professor Virgílio Afonso da 

Silva elaborou parecer rebatendo os argumentos sustentados pelas indústrias fumageiras, 

assentando que as limitações legais à difusão comercial do tabaco não afligem a autonomia da 

vontade da pessoa em optar pela sua consumação, em virtude da titularidade do direito de 

fazer publicidade ser diferente do direito de fumar. Logo, mostra-se insustentável o 

pressuposto de que o Estado estaria praticando paternalismo estatal ao dispor proibições para 

a publicidade com o escopo de resguardar a saúde pública166. 

 
163 BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de 

cigarro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 224, p. 31-50, abr./jun. 2001. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v224.2001.47757. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ 

rda/article/view/47757. Acesso em: 15 nov. 2020. 
164 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Direito constitucional: liberdade de fumar, privacidade, Estado, direitos 

humanos e outros temas. Barueri: Manole, 2007, p. 222-224. 
165 MORAES, Maria Celina Bodin de. Liberdade individual, acrasia e proteção da saúde. In: LOPEZ, Teresa 

Ancona (coord.). Estudos e pareceres sobre livre-arbítrio, responsabilidade e produto de risco inerente: 

o paradigma do tabaco: aspectos civis e processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 346-352. 
166 SILVA, Virgílio Afonso da. Parecer [jurídico sobre a constitucionalidade da proibição total da 

publicidade de cigarros]. São Paulo: Aliança de Controle do Tabagismo, 2009. Disponível em: 

https://actbr.org.br/uploads/arquivo/284_parecer_juridico_publicidade.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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Ainda em conformidade com o parecer do professor supramencionado, acredita o 

docente que o direito de realizar publicidade provém dos direitos constitucionais de liberdade 

de manifestação, liberdade de comunicação e liberdade de imprensa. A regra estampada no 

artigo 220, parágrafo 4º da CF/88, não possui natureza limitante, e sim uma diretriz que 

autentica providências que possam ser empregadas pelos legisladores. Para ele, mostra-se 

inaceitável que o direito de publicidade resulte implicitamente da interpretação da aludida 

prescrição constitucional, pois, se assim fosse, somente seria possível a publicidade dos 

produtos ali indicados, o que consistiria em um cenário comercial ilógico167. 

Após a contextualização e análise do panorama legislativo e jurisprudencial do tabaco, 

observa-se um paradoxal tratamento entre esse e as bebidas alcóolicas, apesar de ambos 

apresentarem efeitos prejudiciais à saúde humana com o decorrer da utilização. Aliás, 

ressalta-se que pesquisa publicada em revista médica especializada, The Lancet, avaliou o 

álcool como a 5ª pior droga do mundo em relação à nocividade, enquanto o tabaco ficou na 9ª 

posição168. Não só nessa, mas em inúmeros estudos, também, se comprovou que o álcool é 

mais maléfico do que o tabaco, porém, injustificadamente, sua publicidade permanece bem 

mais branda e lacunosa comparada a dos produtos fumígenos. 

 
167 SILVA, 2009. 
168 ÁLCOOL é mais nocivo que LSD e maconha, diz estudo. BBC Brasil, [s. l.], 26 mar. 2007. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/03/070323_drogasclassificaebc. Acesso em: 24 dez. 

2020. 
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5 CONCLUSÃO 

A natureza do ser humano possui a peculiaridade da necessidade por evolução, da 

constante busca em aperfeiçoar os conhecimentos e práticas dos mais variados campos de 

estudo, de forma a desenvolver e estabelecer diretrizes nos sistemas econômicos, sociais e 

culturais. Essas diretivas, no entanto, não são absolutas, sendo moldadas à medida que novos 

costumes, objetivos e aspirações vão se instalando na comunidade em que se vive. 

Nesse contexto de progresso ininterrupto, encontra-se a atividade publicitária, a qual 

corresponde na atuação de profissionais do ramo especializados em criar estratégias para levar 

ao conhecimento do público acerca da existência daquela marca, produto e/ou serviço que 

está sendo ofertado em algum veículo de comunicação, cujo propósito abrange em despertar 

nos telespectadores a vontade de consumir e, por consequência disso, propiciar aos 

fornecedores um maior retorno financeiro em relação às vendas. 

Com o predomínio do capitalismo como modelo econômico mundialmente 

implementado, a publicidade tem conquistado cada vez mais espaço nos planejamentos 

comerciais das empresas, demandando investimentos e contratação de pessoal capacitado para 

manter o negócio operando efetivamente. Atualmente, a publicidade é um dos principais 

setores na lista de prioridades de aplicação de capital em uma entidade comercial, porquanto é 

por seu intermédio que o fabricante vai conseguir uma maior rentabilidade e, posteriormente, 

empregar os ganhos em outras instâncias da empresa. 

Para se chegar até isso, as relações de consumo passaram por muitas alterações e, com 

elas, inúmeros foram os reflexos na sociedade. Hodiernamente, fala-se em sociedade do 

hiperconsumo, na qual é patente o entranhamento da mercantilização em todos domínios da 

vida individual e social, de modo que o entretenimento e a concepção do prazer como valores 

fundamentais da vida humana constituem as condições mobilizadoras desta vigente 

disposição das negociações comerciais. 

A valorização do aspecto subjetivo, a infinidade de ofertas de bens e serviços, a 

produção de informações, o “encurtamento” das distâncias e a fluidez dos desejos são 

algumas das características que marcam o vigente modelo de consumo, sob o qual as pessoas 

estão regularmente adquirindo mercadorias para vivenciarem novas experiências e sensações, 

bem como para superar todos os obstáculos e dificuldades que os tempos modernos 

trouxeram. A intensificação da urgência em viver o presente viabilizou a transferência da 

perspectiva consumerista em atuar para o outro a fim de valorizar primordialmente os anseios 

individuais. 
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A formação de uma identidade tem suscitado, principalmente entre os jovens, a 

imprescindibilidade de diferenciar-se e destacar-se numa sociedade cada vez mais populosa. 

Os estilos e padrões criados e oferecidos pelas marcas por meio das campanhas publicitárias 

retratam uma conjuntura paradoxal, na qual tem curso a progressiva fixação de concepções 

individualistas e a necessidade de reproduzir essas concepções para terceiros. 

Além disso, a preocupação com a dimensão estética corrobora essa nova organização 

mercantil, ao direcionar os protagonistas do mercado para investirem no design, na aparência 

e na beleza, seja em relação aos departamentos físicos, como as lojas e shopping centers, seja 

quanto à apresentação do produto ou serviço. As incontáveis ofertas diárias de bens de 

consumo podem passar desapercebidas aos olhos dos telespectadores, porém o enaltecimento 

da arte e sua utilização são os fatores que irão chamar a concentração do consumidor, fazendo 

com que este conheça o que está sendo oferecido e o instigue a comprá-lo. 

No atual modelo socioeconômico, os fornecedores vendem uma ideia, um afeto ou 

sensação que o seu produto pode proporcionar, constatando-se que estão imbuídos de atingir o 

subconsciente dos consumidores, satisfazer seus desejos e vontades, por isso a enorme 

disponibilização de mercadorias para cada tipo de aspiração individual. Esses desejos são 

momentâneos e o ato de consumir basta para aquele querer específico. Os interesses 

alimentados pela sociedade moderna são marcados pela volatilidade: à medida que eles são 

cumpridos por via do consumo, outros vão sendo concebidos, de sorte que essa configuração 

promove um ciclo sem fim de satisfação, tédio e obtenção. 

A associação do consumo com a arte e o design fez com que estudiosos 

correlacionassem essas duas coisas com a Psicologia e a Neurociência, originando o 

Neuromarketing. As pesquisas produzidas com essa ramificação da Neurociência 

comprovaram que a implementação de técnicas visuais e estéticas na estruturação do negócio 

como um todo pode aumentar o comprometimento afetivo, a captação da atenção e a 

recordação das qualidades da mercadoria. A ilustração de uma imagem ou a escolha da cor 

das letras da publicidade é detalhe que permite uma conexão mais efetiva com o público, 

tornando a relação comercial mais espontânea e amistosa. 

Os resultados dos estudos de Neuromarketing ensejam que os publicitários e as 

agências atuem no seu ofício com a menor margem de erros possível, pois conseguem 

direcionar com precisão a divulgação das peças publicitárias ao formarem uma pre-

compreensão sobre um público de determinado ramo da economia e ao realçarem o aspecto 

visual do produto e da publicidade, favorecendo o fornecedor patrocinador relativamente à 

competitividade no mercado. 
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Especificamente quanto à publicidade de bebidas alcoólicas, as empresas têm adotado 

estratégias que retratam concretamente o presente quadro socioeconômico, as quais são 

duramente criticadas por parte da doutrina. No tocante aos bens, os fabricantes alteram 

frequentemente as embalagens, os elementos inseridos, cor e tipo de fonte, pois essas 

modificações vão variar de acordo com a data comemorativa ou com o público que se 

pretende atingir, por exemplo, de maneira que a empresa tenha estoque para todo e qualquer 

tipo de eventualidade. 

No que concerne à produção de anúncios publicitários, as fabricantes de bebidas 

alcoólicas adotam estratégias que visam a explorar o imaginário do público-alvo por meio da 

contratação de celebridades, artistas e personalidades do esporte, da música, das artes cênicas, 

os quais detêm prestígio e poder de ingerência perante terceiros, a utilização da figura 

feminina como objeto de sedução, a correlação da bebida com beleza, saúde e sociabilidade, 

entre muitos outros artifícios. 

Essas práticas comerciais são difundidas em vários meios de comunicação, alcançando 

uma quantidade incomensurável de consumidores, incluindo-se nesse público as crianças e 

jovens, categorizados como hipervulneráveis das relações de consumo. A falta de 

discernimento completo, a imaturidade para as ocorrências da vida e a facilidade em serem 

convencidos situam esse grupo de pessoas nas prioridades legais de proteção contra atos 

comerciais irregulares e eventual publicidade enganosa, abusiva ou clandestina. 

Afora isso, a publicidade nos canais tradicionais de comunicação, como a televisão, 

rádio e papel impresso, vem dando lugar às inovações tecnológicas nas áreas de informática, 

robótica e computação, destacando-se, entre elas, as redes sociais. O surgimento da internet e 

a concepção de um mundo digital forneceram a gênese de um espaço com infinitas 

possibilidades para a atuação dos profissionais e agências de publicidade, no qual os números 

de transações comerciais vêm crescendo a cada dia. 

Apesar de o acesso à internet não ser global, seu vasto alcance à população fez 

prosperar a facilitação da aquisição de informação e, em certa medida, a democratização do 

consumo, pois com somente alguns cliques o usuário consegue realizar uma compra online, 

no conforto da sua casa, sem precisar pagar no banco, evitando todo e qualquer tipo de 

inconveniência que possa surgir. 

Para se adaptarem às correntes modificações do mercado, as companhias comerciais 

tem se utilizado da publicidade nas plataformas digitais de interação social, como Instagram e 

YouTube, as quais são acessadas por milhões de usuários diariamente, particularidade esta que 

redireciona o foco dos empresários para esses aplicativos, pois conseguirão divulgar suas 
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mercadorias para mais pessoas e granjear mais clientes. Esses programas são os principais 

meios de comunicação da atualidade, permitindo uma intercomunicação rápida entre pessoas 

de lugares distintos com propósitos comerciais, relacionais ou culturais. 

Importante é sublinhar que as redes sociais projetaram novos agentes do sistema 

econômico: os digital influencers. Essas personalidades do mundo digital são consideradas 

formadoras de opinião em vista da grande quantidade de pessoas que as acompanham 

cotidianamente, em conjugação com alta popularidade e uma boa reputação. Eles possuem 

elevado poder de influência com capacidade para interferir na liberdade de escolha dos seus 

seguidores, o que faz deles instrumentos de publicidade para as marcas e empresas. 

Com a multiplicação das empresas e dos atores atuantes, diversas práticas comerciais 

têm sido executadas ilegalmente, assim como sua publicidade. Não obstante o ordenamento 

jurídico brasileiro prever regras constitucionais e normas especiais de amparo ao consumidor, 

é árdua a fiscalização eficaz e penalização de anúncios publicitários ilegítimos. O CDC, 

embora represente um incrível avanço na salvaguarda de direitos individuais e coletivos 

difusos, mostra-se desatualizado para os costumes atualmente experimentados, demandando 

uma complementação de sus disposições. 

Não há dúvidas de que a idealização do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária, juntamente com a criação do CONAR, robustecera a supervisão contra 

publicidades ilegais e antiéticas. Por ser uma organização não governamental, as 

recomendações do CONAR são absorvidas pelos fornecedores, agências de publicidade e 

veículos de comunicação como um protótipo de orientação de conduta, podendo ser acatadas 

ou não. 

A carência de coercitividade e a composição dos membros dos órgãos julgadores 

serem de representantes dos anunciantes e publicitários são as razões que os críticos alegam a 

respeito dos julgamentos do CONAR, o qual sopesa em suas decisões sobre a publicidade de 

bebidas alcoólicas o conflito dos direitos de liberdade de expressão comercial e à saúde 

pública, como também o direito à informação clara, adequada e ostensiva dos malefícios 

desses produtos. Malgrado as avaliações desaprovadoras do órgão e da impossibilidade de se 

controlar todas as divulgações comerciais, o CONAR tem um papel importante na repressão e 

eliminação de peças publicitárias que atentem contra os direitos consumeristas em equilíbrio 

com sua missão de defender as prerrogativas da publicidade comercial. 

Não só o CDC, como também a Lei nº 9.294/1996, conhecida por Lei Murad, está 

desatualizada e incompleta. A exclusão de cervejas, vinhos e bebidas do tipo ice da 

conceituação de bebida alcoólicas representa uma omissão flagrante do legislador brasileiro, 
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lacuna esta que autoriza a veiculação de comerciais de cerveja em qualquer horário, expondo 

crianças e jovens às imagens e encenações produzidas, fomentando neles a vontade de beber e 

a ambição de inserir-se em determinado grupo social. 

Outrossim, a dissonância do tratamento legislativo e regulamentar brasileiro entre 

bebidas alcoólicas e os produtos fumígenos, como o tabaco e seus derivados, é evidente, 

configurando um cenário paradoxal: dois produtos de alta nocividade, cujas decorrências 

atingem tanto o usuário quanto à sociedade, porém incoerentemente legislados. Ao passo que 

a normatização do álcool é mais branda e cheia de falhas, o tabaco apresenta uma publicidade 

praticamente vedada, sem possibilidade de disseminação comercial, apenas a exibição dos 

produtos nos locais de venda. 

Após a análise e discussão dos conhecimentos e ideias abordados no presente trabalho, 

conclui-se que os objetivos geral e específicos foram alcançados. Restou demonstrado que a 

publicidade da bebida alcoólica é um fator com repercussões nos diversos meios sociais, 

afetando o aumento da consumação desses produtos e repercutindo na questão da saúde 

pública. Ademais, as campanhas publicitárias desses bens são um fator jurídico, porque os 

seus propósitos impactam direitos e garantias individuais e difusas, sendo imperiosa uma 

atuação do Estado para proteger seus cidadãos. 

Portanto, a restrição da publicidade de bebidas alcoólicas deve ser fortalecida com a 

inclusão das cervejas, vinhos e bebidas do tipo ice no conceito legal de bebida alcoólica. 

Propõe-se, portanto, uma paridade de regulamentação com o tabaco no que diz respeito a 

rigorosidade das restrições publicitárias, e não a efetiva aplicação das proibições do cigarro, 

pois as medidas que foram adotadas para esse produto diminuíram o seu consumo, 

acarretando reflexos positivos nos índices de saúde e qualidade de vida. 

Outra medida regulatória efetiva que pode contribuir para a diminuição do uso nocivo 

do álcool é o incremento na taxação de impostos com majoração sucessiva consoante o teor 

alcoólico da bebida, isto é, à medida que o percentual de álcool é maior, maior será o imposto 

pago. Os referidos tributos poderiam ser destinados legalmente ao financiamento de políticas 

públicas profiláticas ou ao tratamento de dependentes de substâncias tóxicas, cooperando no 

aperfeiçoamento do sistema de saúde público brasileiro. 

De mais a mais, a contenção do horário de venda, o restringimento da acessibilidade 

física das bebidas alcoólicas, a vedação do consumo do álcool em certos ambientes ou 

localidades, a vigilância eficaz a fim de obstar a venda de bebidas etílicas aos menores de 18 

anos de idade, a rotulagem e elucidação informativa ao público, enfim, essas são apenas 

algumas estratégias com potencialidade para reduzir o consumo desse tipo de mercadoria. 
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Apesar da relevância da atuação do CONAR no combate às publicidades enganosas e 

abusivas, confiar apenas nesse órgão como instrumento de controle pode fragilizar os 

considerados vulneráveis apriorísticos nas relações de consumo, de forma que é ponderoso 

que os próprios fornecedores, agências de publicidade e veículos de comunicação criem a 

consciência ética dos efeitos que suas atividades podem ocasionar nos telespectadores e na 

sociedade, adotando um equilíbrio entre as expectativas financeiras com o princípio da 

responsabilidade social e da empresa na execução dos seus trabalhos. 

Logo, após todo o exposto, é imperioso que os Poderes Executivo e Legislativo de 

todas as instâncias federativas, as organizações da sociedade civil e os particulares atuantes no 

ofício publicitário de bebidas alcoólicas trabalhem conjuntamente na elaboração de normas 

que conciliem o direito à saúde e a liberdade de expressão comercial e livre iniciativa, sendo 

fundamental a incorporação de valores éticos pelos fornecedores, agências de publicidade e 

veículos de comunicação para a divulgação correta, adequada e transparente de informações 

aos telespectadores. 

Registre-se o fato de que longe de representar a defesa de um estado intervencionista 

na atividade privada das empresas que comercializam bebidas alcoólicas, o que se pretendeu 

nesta pesquisa foi fomentar um diálogo acadêmico capaz de harmonizar o princípio da livre 

iniciativa e o da proteção do consumidor, sobretudo no que se refere à defesa de sua saúde. 
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