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ÉTICA NA PRÁTICA

O Conar e seu Conselho de Ética em 2021
• Dentro da normalidade possível, o Conar seguiu
com seu trabalho ao longo de 2021, promovendo
sessões de julgamento do Conselho de Ética
sempre por meios remotos. Foram 97 ao longo do
ano, número um pouco maior do observado em
2020, quando foram realizadas 93 sessões.
• Foram abertos 286 processos éticos em 2021,
ante 276 no ano anterior. No mês de outubro
deu-se o pico de abertura de processos: 39.
• Denúncias de consumidores motivaram a abertura
da maioria dos processos: 64%, sendo 20%
motivados por empresas associadas ao Conar,
12% por iniciativa própria e 4% a partir de
queixas originadas no Conselho Superior, o que
acontece quando a entidade recebe denúncias
formuladas por representantes dos poderes
públicos.

produtos e serviços para a saúde motivaram a
maior parte das representações abertas.
• Em sua maioria, as representações questionavam
a apresentação verdadeira das peças publicitárias.
Os outros questionamentos mais mencionados
foram identificação publicitária deficiente e
responsabilidade social.
• A internet, repetindo anos anteriores, é o meio de
comunicação mais largamente citado nas
denúncias, com destaque para as redes sociais.
• O Conselho de Ética julgou ao longo do ano 303
representações éticas; mais de 83% delas
terminaram em recomendação de penalização ao
anunciante, sua agência e também a
influenciadores digitais.

• Publicidade divulgando bebidas alcoólicas,
alimentos, sucos e refrigerantes, moda, lojas e
varejo e medicamentos, cosméticos e outros

• Em 2021, foram promovidas 54 reuniões de
conciliação, recorde na história do Conar,
superanda a marca observada em 2020, quando
houve 50 reuniões de conciliação.

Processos instaurados em 2021
por Autoria

Resultados das Decisões
em 2021

  Consumidores – 64,0%
  Associados – 19,9%
  Conar de Ofício – 11,9%
  Conselho Superior – 4,2%

  Alterações – 41,8%
  Arquivamentos – 16,5%
  Sustações – 14,7%
  Advertências – 27,0%

Total de processos julgados: 303
Total de processos instaurados: 286

Cada representação pode ser julgada em mais de uma instância
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Nossa missão

Entidades fundadoras do Conar

Impedir que a publicidade enganosa ou
abusiva cause constrangimento ou prejuízo a
consumidores e empresas.
■ Fundado em 1980 e composto por publicitários e cidadãos
de outras profissões, o Conar é uma organização não gover
namental que atende a denúncias de consumidores, autori
dades, associados ou formuladas pela própria diretoria.
■ As denúncias são julgadas pelo Conselho de Ética,
garantindo-se amplo direito à defesa e ao contraditório às
partes. Se a denúncia tiver procedência, o Conar recomenda
alterar ou sustar a veiculação do anúncio.
■ O Conar é mantido pela contribuição das principais enti
dades da publicidade brasileira e seus filiados – anuncian
tes, agências e veículos.
■ Os membros dos Conselhos Superior e de Ética traba
lham voluntariamente para o Conar.

• ABA – Associação Brasileira de Anunciantes
• ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade
• ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
• ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas
• ANJ – Associação Nacional de Jornais
• CENTRAL DE OUTDOOR

Entidade cofundadora
• IAB Brasil – Interactive Advertising Bureau (mídia interativa)

Entidades aderentes
• ABRATEL – Associação Brasileira de Rádio e Televisão
• ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
• FENEEC – Federação Nacional das Empresas
Exibidoras Cinematográficas

Conselho nacional de autoRregulamentAção publicitária
Membro correspondente da EASA – European Advertising Standards Alliance
Membro fundador da Conared – Autorregulación Publicitaria Latinoamericana
Membro fundador do ICAS – International Council for Ad Self Regulation
DIRETORIA
Presidente
João Luiz Faria Netto
1º Vice-Presidente
Sergio Pompilio
2º Vice-Presidente
Luiz Lara
3º Vice-Presidente
Antônio Carlos de Moura
Diretores
Armando Strozenberg e Bruno Bonfanti
Diretora de Acompanhamento
Processual e Coordenação do
Conselho de Ética
Juliana Albuquerque
Vice-Presidente Executivo
Edney G. Narchi

2

Conselho de Ética
biênio 2020/2022
Presidente
Cons.º João Luiz Faria Netto
Secretário
Cons.º Luiz Lara
Presidentes das Câmaras:
1ª Câmara / S.Paulo – Cons.º Cyd Alvarez
2ª Câmara / S.Paulo – Cons.ª Vanessa Vilar
3ª Câmara / Rio – Cons.º Rafael Menin Soriano
4ª Câmara / Brasília – Cons.º Paulo Tonet Camargo
5ª Câmara / Porto Alegre – Cons.º Marcelo Rech
6ª Câmara / S.Paulo – Cons.º Nelcina Tropardi
7ª Câmara / S.Paulo – Cons.º Luiz Roberto Valente Filho
8ª Câmara / Recife – Cons.º Cléo Nicéas

BOLETIM DO CONAR
Uma publicação trimestral do
Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária dirigida aos seus associados.
Endereço: Av. Paulista, 2073
Edifício Horsa II, 18º andar
Cep 01311-940 – São Paulo, SP
Telefax: (0XX11) 3284-8880
www.conar.org.br
e-mail: boletim@conar.org.br
Este boletim é produzido pela
Porto Palavra Editores Associados.
Redação: Eduardo Correa
Projeto gráfico: Sérgio Brito
Editoração: Conexão Brasil
© Conar
A reprodução total ou parcial dos textos aqui
publicados é permitida desde que citada a fonte.

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

Continuação da capa

Processos instaurados em 2021 por...
...Mídia
  Internet (Geral) – 32,4%
  Redes Sociais – 62,4%
  Jogos – 0,3%
  Aplicativos – 2,8%
  E-mail Marketing – 2,1%

  TV – 14,5%
  Rádio – 1,5%
  Jornais – 0,3%
  Revistas – 1,0%
  Internet – 73,8%
  Mídia Exterior – 3,6%
  Embalagem – 3,3%
  Ponto de Venda – 2,0%

Total de processos instaurados: 286
O presente dado pode ser impactado pela multiplicidade de meio de
divulgação de um mesmo anúncio

...Setores envolvidos

...Questionamento

Total de processos instaurados: 286

Total de processos instaurados: 286

  Bebidas Alcoólicas – 16,8%
  Brinquedos – 2,8%
  Educação, Cursos e Ensino – 3,8%
  Indústria Eletro-Eletrônica – 1,4%
  Investimentos, Bancos e
Cartões de Pagamento – 8,7%
  Medicamentos, Cosméticos, Outros
Produtos e Serviços para Saúde – 16,1%
  Moda, Lojas e Varejo – 14,7%
  Outros Setores – 10,8%
  Prêmio, Sorteios e Loterias – 0,3%
  Produtos de Limpeza – 3,5%
  Telecom – 4,9%
  Veículos, Peças e Acessórios – 1,4%
  Alimentos, Sucos e Refrigerantes – 14,7%

  Respeitabilidade – 4,3%
  Responsabilidade Social – 10,2%
  Sustentabilidade – 0,8%
  Adequação às Leis – 0,5%
  Apresentação Verdadeira – 49,1%
  Cuidados com o Público Infantil – 5,7%
  Direitos Autorais – 1,3%
  Diversos* – 2,4%
  Identificação Publicitária – 16,2%
  Propaganda Comparativa – 9,4%

Cada caso pode ter mais de um enquadramento
*Depreciação de imagem; estímulo a excessos; excesso em mídia-exterior; indução
a atividade ilegal; indução a violência; leal concorrência; ofensa à dignidade;
proteção e uso de marcas de terceiros; proteção à intimidade; publicidade de
serviços de saúde; segurança e acidentes

Queixas de consumidores recebidas em 2021 por...
...Região
...Gênero e Faixa Etária
Total de queixas recebidas
por e-mail: 2105
Média Mensal: 175

  Sudeste – 68%
  Sul – 13%
  Nordeste – 12%
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  Centro-Oeste – 5%
  Norte – 2%

  Homens – 41%
  Mulheres – 59%

  25 a 34 anos – 39%
  35 a 44 anos – 26%
  18 a 24 anos – 12%
  45 a 59 anos – 11%
  60 anos ou mais – 6%
  n/i – 4%
  Até 17 anos – 2%
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OS ACÓRDÃOS DE DEZEMBRO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em dezembro em sessões virtuais
realizadas dias 2, 7, 9, 15 e 16, por meio das suas oito Câmaras de Ética.

P

articiparam das reuniões 83 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Alexandre Gadret,
Ana Moisés, André Luiz Cerqueira, André Marsiglia,
André Porto Alegre, Antonio Toledano, Armando
Strozenberg, Átila Francucci, Augusto Fortuna, Boris
Gris, Bruno Pires, Camila Félix, Carlos Alberto Leal,
Carlos Namur, Carlos Roberto Alves, Cláudia Regina
Soares dos Santos, Cláudio Kalim, Cláudio Paixão,
Clementino Fraga Neto, Cristina De Bonis, Cyd
Alvarez, presidente da 1ª Câmara, Daniela Rios,
Débora Dalcin, Décio Coimbra, Eduardo Martins,
Eduardo Simon, Eliane Quintella, Emmanuel Publio
Dias, Ernesto Rodrigues, Esper Chacur, Fabiana
Soriano, Fernanda Barjud, Fernanda Magalhães,
Hiram Baroli, Jorge Tarquini, José Francisco Eustachio,
José Francisco Queiroz, José Maurício Pires Alves,
José Pereira Guabiraba, Juliana Nascimento, Karla
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Patriota, Leonora Coimbra, Licínio Motta, Luciana
Burger, Luciana Gomes, Luiz Celso de Piratininga
Jr., Luiz Fernando Constantino, Luiz Guilherme
Valente, Luiz Roberto Valente Filho, presidente da
7ª Câmara, Marcel Leonardi, Marcelo Benez,
Marcelo Migliori, Marcelo Reis, Márcia Esteves,
Mariana Pimentel, Marlene Bregman, Mirella
Fadel, Murilo Nassif, Nelcina Tropardi, presidente
da 6ª Câmara, Nilson Souza, Oscar Mattos, Patrícia
Blanco, Patricia Picolo, Paula Puppi, Paulo Chueiri,
Paulo Fernandes Neto, Pedro Fonseca, Pedro
Renato Eckersdorff, Priscila Ceruti, Rafael Davini
Neto, Renata Garrido, Rino Ferrari Filho, Ronaldo
De Vitto, Rubens da Costa Santos, Ruy Lindenberg,
Silvio Soledade, Tânia Pavlovsky, Telmo Borges Flor,
Valéria Sombra, Virginia Any, Vitor Morais de
Andrade e Zander Campos Silva Jr.
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MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
“RECKITT BENCKISER HEALTH – NUROMOL E 
LUFTAFEM – INÍCIO DE ABSORÇÃO 2X MAIS 
RÁPIDO – INÍCIO DE ABSORÇÃO EM 5
MINUTOS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 209/21
Autora: Sanofi Medley
Representação Nº 242/21
Autora: Hypera
Representação Nº 257/21
Autora: GlaxoSmithKline Brasil
Anunciante: Reckitt Benckiser Health
Relatora: Conselheira Valéria Sombra
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigo 50, letra “b”, do Código e seu Anexo

VERACIDADE
“B2W – SHOPTIME – BICICLETA 
ERGOMÉTRICA DREAM – PREÇOS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 103/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: “B2W Companhia Digital – Shoptime
Relator: Conselheiro Claudio Kalim
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor se queixou no Conar contra divergência de
preços em anúncio da B2W – Shoptime em link patrocinado
no buscador Google.
A anunciante defendeu-se, considerando ter havido erro de
avaliação por parte do consumidor: o produto selecionado por
ele para compra é diferente do presente no anúncio.

Campanha da Reckitt Benckiser Health divulgando seus
analgésicos Nuromol e Luftafem foi alvo de denúncia no
Conar de três concorrentes: Sanofi Medley, Hypera e GlaxoSmithKline Brasil. Por serem denúncias de teor semelhantes, as
representações tiveram sua relatoria unificada, sendo julgadas
em conjunto.
As denúncias questionam alegações de desempenho vantajoso dos analgésicos, considerando-as inadequadas e não
verdadeiras, induzindo o consumidor em erro. As denúncias
questionam ainda o parâmetro de comparação escolhido pela
campanha, sob o argumento de que este seria insignificante
no mercado nacional.
A anunciante defendeu-se, trazendo estudos ao processo,
que demonstram a veracidade das alegações, transmitindo
comparação objetiva e verdadeira.
Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou
em acordo.

O relator acolheu os argumentos da defesa e recomendou
o arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade.

A relatora propôs a alteração da campanha, para que reste claro ao consumidor que o início de absorção e o início de
ação são conceitos distintos e que os claims que tratam deste diferencial referem-se ao início da absorção, e não ao início
da ação. Seu voto foi aprovado por maioria.
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VERACIDADE
“GLOBO PLAY – INSTALE – EU, TONYA JUNTA 
HISTÓRIA SURREAL E FILME DE TV...”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 203/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante:
Relatora: Conselheira Ana Moisés
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Reunião da 7ª Câmara do Conselho de Ética, realizada em
7 de dezembro, deliberou pelo arquivamento da representação Nº 203/21, “Globo Comunicação e Participações – Globo
Play – Instale – Eu, Tonya junta história surreal e filme de
TV...”. A Câmara acolheu por unanimidade o voto da conselheira Ana Moisés, diretora de soluções de marketing do
LinkedIn na América Latina e ex-presidente do IAB Brasil.
Por ser caso inovador, envolvendo modelo de criação e
divulgação da publicidade baseado em algoritmos e inteligência artificial, divulgamos a íntegra do voto da conselheira:
Sobre a Denúncia:
A  representação foi motivada por queixa de consumidor,
que apontou que o referido anúncio do serviço de streaming
teria levado a engano quanto ao conteúdo da plataforma,
uma vez que o filme divulgado não estaria efetivamente disponível em seu catálogo, podendo configurar infração aos
artigos 1º, 3°, 23 e 27 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
Sobre a Defesa:
A Anunciante Globo informa, em resumo:
- que tem como diretrizes o zelo e respeito aos princípios
éticos;
- que seus anúncios se pautam em conteúdos disponibilizados aos assinantes, não tendo havido violação das normas
de autorregulamentação ou leis vigentes;
- que a Globoplay é plataforma de streaming de vídeos sob
demanda, cuja maior parte do acervo seria de produções
exclusiva para assinantes;
- além do catálogo fixo de conteúdos, a plataforma ofere-
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ce, ainda, o acesso ao canal de TV aberta da Globo, permitindo assistir via web a programação da emissora ao vivo;
- explica que o anúncio foi formulado automaticamente
pelos algoritmos do buscador Google, de forma semelhante
aos contratados por grandes Anunciantes;
- na sequência, explica o funcionamento de tais publicidades criadas por operações digitais: a divulgação dos anúncios
na referida plataforma é feita por meio de uso de algoritmo
que cruza palavras chaves no momento das buscas dos usuários, apresentando como resultado um conteúdo personalizado;
- a descrita operação digital automatizada de criação e
divulgação de anúncios teria ocorrido no presente caso e
dado ensejo à referência ao título do filme por ter sido transmitido pela emissora aberta;
- assim, o anúncio questionado foi formulado pelo algoritmo da Google Play e foi divulgado na plataforma relacionado
ao conteúdo pesquisado pelo consumidor autor da queixa,
que teria realizado busca de informações sobre o filme ‘Eu
Tonya’;
- afirma que em tal modalidade o anúncio é claramente
identificado, porém a inserção das palavras iniciais nos anúncios correlacionadas à busca dos usuários nem sempre resulta em frases claras, sendo necessário acessar o link para informações completas;
- informa que, ainda que tenha ocorrido a imprecisão descrita, o filme foi efetivamente transmitido na plataforma, na
modalidade ao vivo, não tendo havido desrespeito ao regramento publicitário e a ética aplicada ao mercado.
- sobre o papel deste Conselho, faz a seguinte observação:
“Diante dos inúmeros desafios atuais que os anunciantes têm
que superar frente aos novos modelos de publicidade, mostrase essencial a ponte que vem sendo realizada por esse respeitável órgão de autorregulação publicitária entre o consumidor
final e o anunciante, possibilitando que as mensagens publicitárias e os serviços sejam aprimorados através de eventuais
falhas não propositais cometidas pelos algoritmos”;
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VERACIDADE

- informa que tem buscado corrigir tais falhas, inserindo lista de bloqueio de combinação de palavras-chaves e do acervo de programação de seu canal de TV aberta, de onde provavelmente foi recolhida a informação para a montagem do
anúncio questionado;
- adicionalmente esclarece que está trabalhando em parceria com o Google para melhorar os processos automáticos e
evitar a criação de combinações textuais imprecisas;
- por tais razões, considerando que o conteúdo foi disponibilizado na plataforma, apenas não tendo constado de catálogo fixo, não configurando infração, mas sim imprecisão fruto
de processo automatizado de criação de anúncio, pede o
arquivamento da presente representação.
Voto:
Chamo atenção para a importância do presente caso, pela
necessidade de compreender o modelo inovador de criação e
divulgação da publicidade, baseado em algoritmos e inteligência artificial. Como já descrito, examinamos aqui um
“anúncio dinâmico de pesquisa”, apresentado e configurado
a partir de expressão pesquisada pelo usuário.
Para melhor organizar a presente análise, divido em dois
itens:
1 - Sobre o teor do anúncio. A queixa relata a ausência do
filme pesquisado - “Eu, Tonya” no catálogo da plataforma
Globoplay. Para simplificar, podemos afirmar que a GloboPlay
oferece dois serviços: conteúdo de TV e da Plataforma de streaming (Video On Demand), fazendo a ponte entre as novas
opções. O conteúdo de TV que pode ser assistido pela internet
e que se relaciona ao conteúdo sob demanda. A peça publicitária promove a instalação do aplicativo GloboPlay, abrangendo os dois conteúdos, ao vivo e o ‘a la carte’. O filme foi efetivamente disponibilizado apenas em uma modalidade, na
programação televisiva ao vivo. De fato, não constou do catálogo fixo, em que haveria a predileção do usuário quanto ao
momento de assistir. Entretanto na peça não se especificou a
modalidade de disponibilização do título, esta informação
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complementar pode ser acessada no momento da contratação
do serviço, após a instalação do aplicativo. Naturalmente, a
contratação de serviço por período de tempo demanda exame
das condições por parte do consumidor. Em conclusão, a
publicidade não apresenta informação incorreta.
2 - Sobre o ‘anúncio dinâmico de pesquisa’. A queixa do
consumidor - de ter recebido anúncio impreciso em resposta
da busca sobre onde assistir ao filme - traz a discussão sobre
as transformações na área das comunicações. As respostas e
os caminhos no ambiente digital são amplamente operados
por algoritmos, num conjunto programado de operações para
gerar uma série de resultados relacionados aos interesses dos
usuários, por meio de processos de associação, repetição e
analogia.
A  beleza do algoritmo é, justamente, estabelecer amplas
conexões, beneficiando consumidores e os negócios digitais.
Por isso é importante dosar bem, ter equilíbrio ao aprimorar
esses mecanismos, porque a precisão requerida para uma
solução digital pode, de outra parte, implicar num estreitamento do campo de possibilidades e, muitas vezes, no bloqueio da resposta buscada. O Anunciante, no presente caso,
informou sobre a importante iniciativa de aprimorar as operações de apresentação e criação de publicidade personalizada,
em conjunto com a plataforma. Exalto a referida postura, de
acompanhar e compreender a tecnologia, entendo que ela
precisa ser acompanhada pelo setor. Voto pelo Arquivamento
da representação, considerando corretas as informações na
publicidade, que são detalhadas no site e no aplicativo. Fica
um recado para as diversas cadeias da publicidade e para os
Anunciantes, de que é peça-chave compreender e se manter
atualizado com as transformações, com as alterações e
melhorias dos algoritmos, para que gerem publicidade correta e de qualidade, apoiando a escolha do consumidor.
São Paulo, 7 dezembro de 2021.
Ana Moisés
Conselheira Relatora
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VERACIDADE
“TECNOPHARMA – CONHEÇA EYLASH POWER,
UM SÉRUM FORTALECEDOR DE CÍLIOS E 
SOBRANCELHAS, E REALCE SEU OLHAR!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 211/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Tecnopharma Farmácia de Manipulação
Relatora: Conselheira Mirella Fadel
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Esta representação, originada em queixa de consumidor,
visa anúncio divulgado em redes sociais e site do anunciante
Tecnopharma Farmácia de Manipulação. A consumidora teme
haver promessa enganosa quanto ao resultado a partir do uso
do produto, pelo fato de o anúncio ser ilustrado com foto de
modelo que estaria usando cílios artificiais.
O anunciante defendeu-se no Conar, considerando ter respeitado as recomendações do Código. Considera que não há
como se comprovar que a modelo usa cílios artificiais e, mesmo que fosse, trata-se de foto ilustrativa, sem possibilidade de
enganar o consumidor. Informa a defesa que as fotos foram
retiradas do site da empresa.
A relatora propôs a alteração do anúncio original, dando
razão à consumidora. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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“SHPS – SHOPEE – FRETE GRÁTIS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 213/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: SHPS Tecnologia e Serviços – Shopee
Relatora: Conselheira Priscilla Ceruti
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Consumidor queixa-se que anúncio em aplicativo da Shopee ilude em relação aos benefícios divulgados, limitando-se
a um desconto no valor cobrado a título de frete.
A  anunciante defendeu-se, considerando que o usuário
deve ler os “Termos e Condições”, disponíveis no site e no
próprio aplicativo, sendo possível usufruir de desconto de até
100% no frete.
A relatora propôs a alteração. “No meu entendimento, o
problema não reside apenas em haver condições específicas
para a obtenção do benefício, mas o fato de que existe um
teto de valor para tal, o que automaticamente não classifica
todo frete como grátis mesmo seguindo as demais condições
da promoção”, escreveu ela em seu voto, segundo o qual a
alteração deve deixar claro que a condição de frete grátis vai
até o limite de R$25 se respeitadas as demais condições. Seu
voto foi aceito por unanimidade.

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“MERCADO LIVRE – FRETE GRÁTIS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 214/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Mercado Livre
Relator: Conselheiro Marcel Leonardi
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Consumidor queixou-se no Conar dos claims “o envio
mais rápido do Brasil” e “grátis”, inseridos em anúncio em TV
do Mercado Livre. O consumidor notou que o frete não seria
sempre grátis, são poucos os anúncios na plataforma que de
fato oferecem frete grátis e quando o frete é de fato gratuito
para o consumidor, quem realmente arca com o custo é o vendedor.
Em sua defesa, o Mercado Livre considera a promessa de
frete grátis legítima, esclarecendo que a ausência de cobrança do frete do consumidor final não significa que não exista
custo de frete, que será arcado pelo vendedor ou pelo Mercado Livre. Considera que os limites e as condições aplicáveis à elegibilidade da oferta do frete grátis estão no disclaimer contido no anúncio, com a inclusão de link direto para
a página de esclarecimento das condições do frete.
O relator considerou que, em que pesem os argumentos
de defesa, o anúncio é enganoso por omissão. “O texto em
letras grandes veiculado no início do anúncio, com as
expressões “o envio mais rápido do Brasil” e “grátis” não
contêm asteriscos nem sinais similares que remetem a exceções”, escreveu ele em seu voto. “Já o lettering com o disclaimer, que deveria cumprir essa função, além de aparecer
em letras minúsculas e em cor branca em fundo parcialmente claro, não é mantido na tela por tempo suficiente para
permitir sua leitura por quem quer que seja”.

“SAMSUNG BOOK – EXPANSÃO DE MEMÓRIA 
E HD FÁCIL, RÁPIDA E SEM PERDA DE 
GARANTIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 217/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Samsung Eletrônica da Amazônia
Relator: Conselheiro Jorge Tarquini
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “b”, do Código

Consumidor sentiu-se enganado pelos termos de um
anúncio no site da Samsung: a facilidade prometida de expansão de memória de laptop não corresponde à realidade.
Em sua defesa, a anunciante considera a informação verídica e respeitadora dos termos doCódigo. Finaliza informando
que, para atender aos anseios de seus clientes e aprimorar sua
comunicação, inseriu informações técnicas adicionais em seu
site, indicando quais são as características do HD e da memória compatível com o laptop.
O relator deu razão à queixa do consumidor, recomendando a alteração, por considerar que as explicações podem ser
mais bem expostas, com a indicação de como obter as informações. O relator propôs também a advertência à Samsung.
“Me questiono qual seria a razão de as informações simples
que a defesa apresentou nesta representação não serem disponibilizadas para os consumidores nas peças de divulgação,
no manual e demais materiais e artigos sobre o equipamento, uma vez que o consumidor tem todo o direito de não se
sentir habilitado para fazer a troca sem orientações”, justificou em seu voto, que foi aceito por unanimidade.

Por isso, propôs a alteração, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CRESCE VENDAS TECNOLOGIA – CLUBE 
CENTER SHOP – ACUMULE PONTOS E 
TROQUE POR VALE COMPRAS, DESCONTOS 
OU MILHAS AÉREAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 225/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Cresce Vendas Tecnologia
Relator: Conselheiro Bruno Pires, com voto complementar
de Camila Félix
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 27 e 50, letras “a” e “b”, do
Código

Anúncios de responsabilidade da anunciante Cresce Vendas Tecnologia divulgados na loja de aplicativos Google Play
atraíram queixa de consumidor. Segundo ele, as informações
de programa de pontos não seriam verdadeiras, pois a única
opção disponível para resgate seriam vales-compras.
Em sua defesa, a anunciante explicou o funcionamento de
seu serviço, que visa pequenos estabelecimentos comerciais.
Considera que, no caso em tela, o estabelecimento não habilitou as funcionalidades do aplicativo que disponibilizariam a
seus consumidores os benefícios prometidos. Trouxe ao processo provas para demonstrar seus argumentos e informa que
a comunicação específica do aplicativo do cliente Clube Center Shop já foi ajustada.

“PAGSEGURO – A MAQUININHA MAIS 
AVANÇADA DO MUNDO, AGORA COM PREÇO 
IMPERDÍVEL” E "O GERENTE ENLOUQUECEU 
DE NOVO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 232/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Pagseguro Internet
Relator: Conselheiro Carlos Chiesa
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 27 e 50, letra “b”, do
Código e Súmula de Jurisprudência nº 7

Anúncio em redes sociais da Pagseguro Internet foi alvo de
denúncia de consumidor no Conar. Ele questiona a veracidade da informação de preço parcelado, entendendo também
que ela não leva em conta a Súmula de Jurisprudência n. 7,
que regula a divulgação de venda de produto mediante pagamento em parcelas.
Em sua defesa, a anunciante considera veraz a informação
de preço apresentado, informa que os anúncios não serão
mais veiculados e que, no futuro, irá divulgar preços em consonância com as recomendações da ética publicitária.
O relator deu razão à denúncia do consumidor, entendendo que os anúncios merecem reparo. Propôs a alteração, sendo acompanhado por unanimidade.

O relator propôs a advertência à Cresce Vendas Tecnologia
– Clube Center Shop, por considerar que houve tentativa de
induzir o consumidor final ao erro e prática de propaganda
enganosa. Foi acompanhado por unanimidade. Seu voto foi
complementado, por maioria, pela recomendação de alteração, considerando que a análise é realizada com base na
peça tal como originalmente denunciada e que a Câmara
considerou haver inadequações a serem corrigidas, nos moldes do que foi apontado no parecer do relator.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“PERFETTI VAN MELLE – MENTOS PURE FRESH 
– + DE 10 ANOS – A Nº1 DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 243/21
Autora: Mondelez Brasil
Anunciante: Perfetti Van Melle
Relator: Conselheiro José Francisco Queiroz
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 17, 23, 27, 32 e 50, letra
“b”, do Código

“ORTOBOM - ESQUENTA BLACK FRIDAY”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 255/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Ortobom
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27 e 50, letras
“a” e “c”, do Código

A Mondelez ofereceu representação no Conar contra a

Publicidade em site da Ortobom às vésperas da Black Fri-

concorrente Perfetti Van Melle, tendo como objeto campanha,
inclusive embalagem, da goma de mascar Mentos Pure Fresh.
A denúncia contesta a alegação de liderança acima, segundo
ela desprovida de comprovação, sendo verdadeira apenas
quando consideradas as vendas de uma embalagem específica. A Mondelez traz ao processo dados de instituto de pesquisa demonstrando seu ponto de vista. Reunião de conciliação
promovida pelo Conar não resultou em acordo.
Em sua defesa, a Perfetti Van Melle relata que a informação consta do rótulo do produto desde 2017 e que provavelmente deve ser alterada em breve. Lembra que há explicação à liderança no rótulo do produto.

day foi considerada enganosa por consumidor. Ele denuncia
desconto aplicado sobre valor aumentado do produto às vésperas do início da promoção, de forma que anulou-se qualquer vantagem.
A anunciante defendeu-se, negando motivação à denúncia.
O  aumento do preço às vésperas da promoção, explicou a
defesa, deveu-se à inflação.
O relator iniciou seu voto notando a majoração de 30% no
preço do produto num espaço de treze dias, notavelmente acima da inflação medida pelo IPCA, de cerca de 10% em doze
meses. Escreveu ele em seu voto: “analisando o print das duas
ofertas, podemos afirmar que a publicação no site é exatamente a mesma, trata-se da mesma foto, do mesmo nome do
produto, mesmo tamanho de produto, mesma disposição da
oferta, mesmo layout, mesmo design da página, as únicas
diferenças entre um print e outro é a data e hora do acesso
ao site, e os valores de tabela e os valores da oferta do produto. Chama atenção também que o desconto aplicado é exatamente o mesmo nos dois períodos, portanto o preço do produto sofreu aumento de 30,03%, e manteve-se o desconto de
23,95% nas duas datas, lembrando que estamos falando de
uma diferença de 13 dias entre uma e outra”.

O relator reconhece a alegação de liderança, mas considera que o destaque dado a ela, comparado ao complemento
no rodapé da embalagem, pode levar a engano. Recomendou
a alteração, para que a especificação da modalidade da liderança apregoada conste de forma conjunta com a expressão
de primazia. Seu voto foi aceito por unanimidade.

O  relator propôs a sustação agravada por advertência à
Ortobom, por considerar desrespeitadas várias recomendações do Código. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Janeiro 2022 • N. 222

10
11

Os Acórdãos de dezembro / 2021

BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“SAM’S CLUB, AMBEV, THAIS BRAZ, XAMÃ,
NANA RUDE E GAROTX DO BLOG – EITA! A 
FOFOCA É VERDADE! AGORA É APROVEITAR 
UMA BUD DE BOA”; “PEGOS NO FLAGRA” E 
“E A @THAISBRAZ QUE FOI FLAGRADA COM 
O @EUXAMA APROVEITANDO AS 
PROMOÇÕES DO SAM'S”
•
•
•

•
•
•

•

Representação Nº 111/21, em recurso ordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadores: WMB Supermercados do
Brasil (Sam’s Club), Ambev, Thais Braz, Xamã, Nana
Rude e Garotx do Blog
Relatores: Conselheiros Boris Gris e Virgínia Any
Sétima Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: arquivamento para a Ambev e alteração
agravada por advertência às demais partes, por
unanimidade.
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código

Esta representação originou-se em queixa de consumidor,
tendo como objeto postagens em redes sociais dos influenciadores Thais Braz, Xamã, Nana Rude e Garotx do Blog, divulgando venda de cerveja da Ambev pelo Sam’s Club. A denúncia questiona a ausência de clara identificação publicitária nos
posts, estímulo ao exagero no consumo da bebida alcoólica e
falta da frase de advertência, recomendando consumo moderado de bebidas alcoólicas.
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Em primeira instância, seguindo proposta do relator, deliberou-se pela alteração agravada por advertência a todas as
partes. O relator deu razão a denúncia em todos os seus itens,
menos no que trata do estímulo ao consumo exagerado.
Houve recurso ordinário contra a decisão, formulado pelos
influenciadores, pedindo que fosse levado em consideração o
fato de as postagens já terem sido alteradas. Também que
Ambev apelou à câmara recursal, reafirmando não ter qualquer participação na ação.
A relatora do recurso recomendou a manutenção da decisão em relação aos influenciadores Garotx do Blog, Xamã,
Nana Rude e Thais Braz e ao Sam’s Club. Em relação à Ambev,
ela aceitou os argumentos da defesa, propondo o arquivamento da representação. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“CANDIDE, RI HAPPY E TACIELE ALCOLEA –
CORRE NO SITE DA RI HAPPY PARA ME DIZER 
QUAL A SUA ESCOLHIDA E JÁ COMEÇAR A 
COLECIONAR TAMBÉM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 142/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes e influenciadora: Candide Indústria e
Comércio, Ri Happy Brinquedos e Taciele Alcolea
Relatora: Conselheira Daniela Gil Rios
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30, 37 e 50,
letras “a” e “b”, do Código

Anúncio em redes sociais faz uso de apelo imperativo de
consumo dirigido a crianças e adolescentes e carece de clara
identificação publicitária, no entendimento de consumidora
que enviou queixa ao Conar. O  anúncio foi veiculado nas
redes sociais da influenciadora Taciele Alcolea e divulga produtos e serviços da Candide e Ri Happy Brinquedos.
Em suas defesas, Candide e Ri Happy alegam não ter
qualquer participação na criação, produção ou publicação
do anúncio, notando que a rede social onde ele foi veiculado não tem como foco público infantil. Não foi apresentada
defesa por parte da influenciadora, ainda que regularmente
citada.
A  relatora aceitou as explicações da anunciante e recomendou a alteração do post no que toca à identificação
publicitária agravada com advertência à influenciadora Taciele Alcolea, sendo acompanhada por unanimidade.
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“ARMANDO NOGUEIRA INTERMEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA – NOGUEIRA CORRETORES 
COMERCIALIZA IMÓVEIS EM MURO ALTO 
COM FINANCIAMENTO NA PLANTA PELA 
CAIXA”, TENDO COMO TERCEIRO 
INTERESSADO O DIÁRIO DE PERNAMBUCO”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 218/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Armando Nogueira Intermediação Imobiliária
– Nogueira Corretores, tendo como Terceiro Interessado o
Diário de Pernambuco
Relator: Conselheiro Paulo Fernandes Neto
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“a”, do Código

Consumidor considera deficiente a identificação publicitária em postagem nas redes sociais da Armando Nogueira
Intermediação Imobiliária – Nogueira Corretores divulgando
empreendimento imobiliário. A  postagem tem o mesmo formato de conteúdo editorial na página do Diário de Pernambuco nas redes sociais, o que, no entendimento do consumidor,
pode gerar confusão. O  veículo foi arrolada como Terceiro
Interessado da representação.
Nogueira Corretores e Diário de Pernambuco apresentaram
suas defesas. Ambos esclarecem que a postagem é conteúdo
editorial, sem qualquer relação comercial entre as partes.
O relator não se convenceu com estas e outras explicações
das defesas: “ainda que não constatado, de acordo com
informações do anunciante, o intuito publicitário da mensagem, fato é que a postagem causou confusão junto aos consumidores com relação à natureza da divulgação, se de natureza comercial ou editorial”, escreveu em seu voto, pela
advertência, seguido por unanimidade, para que busquem
maior clareza quando for o caso de conteúdo comercial, para
identificá-lo e para que seja distinguível com relação ao conteúdo editorial.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“FABER CASTELL, CRIAMIGOS E BETTINA E 
CELINE – QUEM AÍ JÁ OUVIU FALAR DA @
CRIAMIGOS?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 219/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciantes e influenciadoras: Faber Castell, Criamigos
Comércio de Pelúcia e Bettina e Celine
Relatora: Conselheira Camila Felix Moreira
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30, 37 e 50,
letra “b”, do Código

Trata-se de Representação movida pelo Conar de ofício
contra anúncios em redes sociais de responsabilidade das
anunciantes Faber-Castell e Criamigos e das influenciadoras
menores de idade Bettina e Celine, por considerar que podem
ser confundidos com conteúdo não publicitário, inclusive por
crianças.
A defesa das influenciadoras considerou os anúncios regulares, afirmando que o momento do texto em que é utilizada
a hashtag, ao final do texto não influencia na sua compreensão. A defesa informou ainda que após a notificação do Conar
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e como demonstração que desejam manter-se em conformidade com as regras do Código e do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais, as influenciadoras passaram a utilizar
na postagem a identificação como “parceria paga”.
A Faber Castell informou em sua defesa que a responsabilidade pela contratação e aprovação da mensagem publicitária foi da Criamigos e que esta, ao ser intimada e tomar
conhecimento do anúncio, adotou medidas para fazer cumprir
as recomendações da ética publicitária por meio de notificação extrajudicial.
Quanto à Criamigos, informa considerar que o contrato que
celebrou com as influenciadoras exigia identificação clara
como publicidade e que tomou providências para que a legislação fosse integralmente cumprida e os preceitos do Conar
atendidos assim que ciente da abertura da representação..
A relatora viu claro descumprimento aos preceitos do Código e do Guia, ainda que reconheça a boa-fé de todas as partes envolvidas. Ela votou pela alteração dos anúncios originais, sendo acompanhada por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“BNOVA E-COMMERCE E MILENNA E MARIA 
CLARA – DIA DAS CRIANÇAS @
BMARTBRINQUEDOS PLAY FULL PETS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 220/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciadoras: Bnova E-Commerce e
Milenna e Maria Clara
Relatora: Conselheira Mariana Pimentel
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30, 37 e 50,
letras “a” e “b”, do Código

A direção do Conar considera haver identificação publicitária deficiente em postagens nas redes sociais das influenciadoras Milenna e Maria Clara divulgando a Bnova E-Commerce às vésperas do Dia das Crianças.
A defesa das influenciadoras, mãe e filha, informou que
não houve transação comercial envolvendo a postagem e
sim retribuição a um brinde recebido da Bnova E-Commerce.
Estes argumentos foram repetidos na defesa enviada pela
anunciante.

“CARREFOUR E MC GABRIELLA – DIA DAS 
CRIANÇAS ESTÁ CHEGANDO! JÁ ESCOLHEU 
SEU PRESENTE? SIM OU NÃO?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 221/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciadora: Carrefour e Mc Gabriella
Relatora: Conselheira Paula Bromfman Puppi
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A direção do Conar questiona se a identificação publicitária está suficientemente clara em postagens em redes sociais
às vésperas do Dia das Crianças, nas quais a influenciadora
Mc Gabriella divulga serviços do Carrefour.
A defesa da influenciadora, uma criança, informa ter feito
a postagem por conta própria, sem conhecimento do anunciante, o que foi confirmado pela defesa recebida do Carrefour.
A relatora recomendou o arquivamento da representação,
aceitando as explicações das defesas e notando que o post
foi retirado do ar. Seu voto foi aceito por unanimidade.

A relatora notou em seu voto que foi inserida nos posts,
após a abertura da representação pelo Conar, identificação
publicitária como recomendado pelo Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais. Ela propôs a alteração agravada por
advertência à Bnova E-Commerce e Milenna e Maria Clara,
justificando: “Em que pese a mãe da Influenciadora mirim
não a considere uma influenciadora digital, é importante
registrar que se trata de um perfil seguido por quase 85 mil
pessoas e isso não é pouca coisa. Por este motivo, é um perfil que tem responsabilidade social junto a 85 mil indivíduos,
provavelmente em sua maioria, menores de idade”. Seu voto
foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“SHOPPING DA BAHIA (CONDOMÍNIO 
NACIGUAT) E PATRÍCIA E RAFINHA – MÊS 
DAS CRIANÇAS CHEGOUUUUUU”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 229/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciadores: Shopping da Bahia
(Condomínio Naciguat) e Patrícia e Rafinha
Relatora: Conselheira Renata L. Garrido
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30, 37 e 50,
letra “b”, do Código

A direção do Conar propôs representação ética contra postagens em redes sociais de responsabilidade do Shopping da
Bahia (Condomínio Naciguat) e dos influenciadores Patrícia e
Rafinha, por considerar que não seguem as recomendações
contidas no Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais e
do Código, seja por identificação publicitária deficiente, seja
por se utilizar de apelo imperativo de consumo formulado por
menores de idade.
Em sua defesa, a responsável pelos influenciadores, duas
crianças, relata ter corrigido a postagem. Já o Shopping da
Bahia informou considerar que a postagem não é publicidade,
não tendo controlado seu conteúdo antes da divulgação.

“MERCADO BITCOIN E RAFAEL INFANTE –
SAIA DO TRADICIONAL COM CARA DE NOVO 
E VENHA PRA NOVA ECONOMIA DIGITAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 237/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Mercado Bitcoin e Rafael
Infante
Relator: Conselheiro Augusto Fortuna
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncio nas redes sociais do influenciador Rafael Infante
divulgando serviços da Mercado Bitcoin teve a sua identificação publicitária questionada por consumidor, que enviou queixa ao Conar.
O influenciador informou em sua defesa ter havido equívoco de sua parte, ao não acrescentar a identificação recomendada pela ética publicitária, já tendo corrigido a postagem.
Não houve defesa por parte do anunciante.
O relator aceitou os argumentos da defesa, notando que
em outros posts havia a identificação publicitária. Votou pelo
arquivamento da representação, sendo acompanhado por
unanimidade.

A relatora não aceitou os argumentos das defesas, considerando tratar-se de “mensagem ativada”, como definido
pelo Guia, e, como tal, deve ser identificada para que não restem dúvidas junto aos consumidores. Por isso, ela recomendou a alteração no que toca à sua identificação, não reconhecendo o questionamento de apelo imperativo de consumo.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“TIKTOK - BÔNUS” E “TIK TO RYCA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 164/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: TikTok
Relatora: Conselheira Fernanda Barjud
Primeira Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 37 e 50, letra
“c”, do Código

Trata-se de representação aberta a partir de queixas de
consumidores, acerca de uma série de vídeos e posts que
compõem a campanha da rede social TikTok. Os consumidores questionam o direcionamento da campanha e da promoção ao público jovem, inclusive mediante o uso de ator
caracterizado como adolescente, e a ausência de correta
execução das recompensas, seja por erro da plataforma, seja
por serem realizadas em valores que não tornam os usuários
ricos, conforme anunciado.
A TikTok defendeu no Conar a veracidade da campanha,
pois as regras aplicáveis ao programa de bônus estariam
expressas de forma clara e objetiva, sendo que diversos usuários que as cumpriram e receberam seus bônus. A defesa considera que não procede que os anúncios possam desestimular
adolescentes de estudar, mesmo porque menores de idade
não podem participar do programa, o que é claramente anunciado, havendo age gate ativo. A defesa conclui informando
não haver atores menores de idade nos anúncios, tampouco
uso de elementos na campanha que se direcionem ao público
adolescente ou infantil, e esclarecendo que a veiculação da
campanha visou público adulto.
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A relatora iniciou o seu voto acolhendo os argumentos da
defesa em relação ao questionamento em relação à proteção
da criança e do adolescente. Da mesma forma, ela descartou
enganosidade na questão relativa ao programa de bônus,
inclusive às promessas de “riqueza”, entendendo se tratar de
“extrapolação razoável e claramente ilustrativa e lúdica”.
Ela concordou, porém, com o questionamento em relação
à aparência dos atores. Mesmo que sejam maiores de idade,
eles aparentam e estão caracterizados como se fossem adolescentes. “Naturalmente, o consumidor não possui condições
de aferir o registro civil dos atores, de modo que a caracterização é essencial à correta comunicação”, escreveu em seu
voto, lembrando que, como é amplamente sabido e reconhecido pelo anunciante, o TikTok é uma plataforma aberta a
maiores de 13 anos, com ampla participação de jovens e adolescentes.
A relatora considera que, se o aplicativo dispõe da informação de idade no cadastro do usuário, deveria se valer dela
para não impactar os usuários menores de idade pela publicidade relativa ao programa e também para impedi-los de se
cadastrar e participar no programa de bônus, o que não ocorre. Por isso, ela recomendou a sustação das peças publicitárias
em fotos dentro do próprio app da TikTok e de todo o material em que há a utilização de ator aparentando ter menos de
18 anos.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“FAST SHOP – DIA DAS CRIANÇAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 227/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Fast Shop
Relatora: Conselheira Eliane Quintella
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 37 e 50, letra “b”, do Código

A direção do Conar propôs representação contra anúncio
de responsabilidade da Fast Shop por ocasião do Dia das
Crianças e veiculado em canal de TV por assinatura, por ver
nele uso de apelo imperativo de consumo dirigido a menores
de idade, o que é reprovado pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
Em defesa, a anunciante negou motivação à denúncia,
considerando que a peça publicitária não é dirigida exclusivamente ao público infantil e não mostra crianças consumindo
produto.
A  relatora não se deixou convencer por estes e outros
argumentos da Fast Shop, recomendando a alteração. Ela
considera que o anúncio visa também a menores de idade e
que, portanto, deve respeitar as recomendações da ética
publicitária no que toca ao apelo imperativo de consumo. Foi
acompanhada por unanimidade.

“HAVAN – DIA DAS CRIANÇAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 231/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Havan
Relator: Conselheiro André Porto Alegre
Segunda Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 37 e 50, letra “c”, do Código e
seu Anexo F

Anúncio em TV da Havan motivou esta representação, proposta pela direção do Conar por entender que ele pode conter apelo imperativo de consumo dirigido a crianças e adolescentes, prática reprovada pela ética publicitária. Além disso, o
anúncio informa apenas o preço parcelado, sem indicar o
valor total para aquisição dos produtos, podendo desatender
o princípio de veracidade e clareza de informações essenciais,
conforme o disposto no Código e na Súmula de Jurisprudência n° 7, cujo teor é o seguinte:
“O ANÚNCIO  QUE DIVULGAR  VENDA DE  PRODUTO 
MEDIANTE  PAGAMENTO EM  PARCELAS DEVERÁ REVELAR 
OBRIGATORIAMENTE: 1) O PREÇO À VISTA; 2) NÚMERO E O 
VALOR DAS PRESTAÇÕES; 3) AS TAXAS DE JUROS INCIDENTES; 4) OS DEMAIS ENCARGOS A SEREM, EVENTUALMENTE,
SUPORTADOS  PELO  CONSUMIDOR; E  5) O  PREÇO TOTAL A 
PRAZO.”
Em sua defesa, a anunciante nega motivação à denúncia.
Considera que, apesar de usar animação em seu anúncio, a
peça não é dirigida a menores de idade. A  defesa não se
manifestou em relação ao questionamento quanto à apresentação dos preços dos produtos.
O relator considera que houve infração ao Código a respeito da utilização de elementos do universo infantil ou outros
artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção das
crianças e, da mesma forma, à recomendação sobre apresentação de preços. Propôs a sustação, sendo acompanhado por
unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO DE JP – SINTUR –
TRANSPORTE PÚBLICO É DE TODOS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 241/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Sindicato das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de JP – Sintur
Relatora: Conselheira Fernanda Cohin R. Magalhães
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 19, 20, 26 e 50, letras
“a” e “c”, do Código

O Conselho Superior do Conar propôs representação contra anúncio de responsabilidade do Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo Urbano de JP – Sintur a partir de ofício
recebido do Ministério Público do Estado da Paraíba, que
questiona se há sinais de discriminação entre ‘usuários
pagantes e não pagantes’ e incitação à violência, ao indicar
que o valor da tarifa e as melhorias do transporte público
sofrem influência da quantidade de passageiros não pagantes
na cidade de João Pessoa.
O anunciante nega em sua defesa motivação à denúncia,
pois o objetivo do anúncio é levar ao público a debater novas
formas de financiamento do transporte público, sendo capaz
de atender a todos, sem distinção ou discriminação, sejam
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eles pagantes ou não. A defesa considera que o contexto fático e jurídico no qual o anúncio está inserido é relevante à
análise desta representação na medida em que se verifica um
desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão dos serviços, causados pelo aumento vertiginoso dos custos operacionais do sistema público de transporte de ônibus e
a ausência de contrapartidas por parte do Poder Público.
A relatora viu várias violações ao Código no anúncio e também direitos fundamentais previstos na Constituição, em seu
capítulo dedicado ao direito à dignidade da pessoa humana.
Escreveu ela em seu voto: “considero que o anunciante, ainda que possa ter argumentos fortes no mérito da questão e
que o Poder Público esteja de fato cometendo uma ilegalidade ao não garantir contrapartidas pelas gratuidades impostas
às concessionárias, errou ao atribuir a responsabilidade de tal
desequilíbrio aos passageiros não-pagantes e não ao próprio
Poder Público. Propôs a sustação agravada por advertência ao
Sintur, considerando a gravidade dos danos causados aos consumidores em geral e à sociedade. Ela concordou com os dois
questionamentos formulados pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. Seu voto foi acompanhado por maioria.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“MISSIATO, GOSSIP DO DIA, NATHANN 
CAJAÍBA, ARETUZA LOVI, BELA FERNANDES E 
FLAAMORAIS – COROTE DRINKS – GIN &
TÔNICA”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 253/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadores: Missiato, Gossip do Dia,
Nathann Cajaíba, Aretuza Lovi, Bela Fernandes e
Flaamorais
Relatora: Conselheira Débora Dalcin Rodrigues
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letra “a”, do
Código e seu Anexo T

Consumidores denunciaram ao Conar postagens nas
redes sociais dos influenciadores Gossip do Dia, Nathann
Cajaíba, Aretuza Lovi, Bela Fernandes e Flaamorais divulgando bebidas alcoólicas da Missiato, entendendo que violam recomendações do Código contidas em seu Anexo T, que
trata da publicidade de Ices e Bebidas Assemelhadas.
As postagens são protagonizadas por menor de idade
(Bela Fernandes), contêm cena de ingestão de bebida alcoólica, com possível estímulo ao excesso de consumo, além de
empregar situação que pode tornar o consumo um desafio,
não apresentam a frase de responsabilidade social, tampouco
estão claramente identificadas como publicidade. Houve postagens e repostagens no perfil da Corote. Os influenciadores
Amanda Moura, Gabriela Augusto e Mansão Vix não foram
incluídos no processo ético por não ter sido identificado endereço eletrônico para contato pelo Conar.

20

A Missiato apresentou defesa na qual considera não ter
infringido o Código. No caso da postagem de influenciadora
menor de idade, justificou que não se trata de publicidade de
bebidas alcoólicas e que a influenciadora é emancipada.
Na postagem no perfil Gossip do Dia, a defesa informa que
não participou diretamente da ação, mas reconhece que não
adotou as devidas cautelas e que recebeu a representação do
Conar como “oportunidade de melhoria” nas suas parcerias,
adotando providências para evitar novos episódios. O mesmo
argumento foi citado na defesa da Missiato no que toca à
ausência da frase recomendando consumo prudente de bebidas alcoólicas. Afirma que foram adotadas medidas necessárias para melhoria do site e da estrutura de parcerias, visando
o cumprimento do disposto no Código e seus Anexos, bem
como da legislação, em especial, o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O influenciador Nathan dos Santos Cajaíba enviou defesa
na qual nega desrespeito ao Código, enquanto Bruno Nascimento Ferreira, titular do perfil @aretuzalovi, e Flávia Morais
negaram em suas defesas ter havido finalidade comercial nos
respectivos posts. Já Gossip do Dia apresentou manifestação
na qual informa que o post da Corote foi pré-aprovado pela
marca. A influenciadora Bela Fernandes, regularmente notificada, não apresentou defesa.
A relatora considerou inequívocas as afrontas ao Código,
seu Anexo T e Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, tanto pela Missiato quanto por influenciadores. “É funda-
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“ECHOPE OFICIAL”
•
•

mental que na publicidade de bebidas alcoólicas, independentemente da categoria, o anunciante e os influenciadores
tenham responsabilidade social e protejam crianças e adolescentes”, escreveu a relatora em seu voto, pela advertência ao
anunciante e influenciadores, levando-se em consideração o
princípio da boa-fé, considerando a informação de que as
peças publicitárias foram ajustadas, bem como o compromisso assumido por todos de observar os princípios e normas
estabelecidos no Código e do Guia.
Seu voto foi aceito por unanimidade, sendo determinado
pelas Câmaras do Conselho de Ética, reunidas em sessão
conjunta, o registro adicional de que a medida de advertência é “relacionada à constatação das infrações constantes
dos anúncios questionados, servindo também de alerta para
as partes, para que conheçam e respeitem as regras da comunicação comercial desde a concepção e postagem das mensagens, considerando o impacto instantâneo nas redes
sociais e em particular no segmento em questão, de divulgação de marca de bebida alcoólica”.

•
•
•
•
•

Representação Nº 240/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Echope Moema Comércio de Bebidas e
Conveniências
Relator: Conselheiro Zander Campos da Silva Jr
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, e 50, letras “a” e “c”,
do Código e seu Anexo P

Esta representação foi aberta de ofício pela direção do
Conar, tendo em vista anúncio em redes sociais da Echope
Moema, observando o uso de imperativo de consumo –
"compre" –, omissão de frase de responsabilidade social e
pedindo a demonstração de que o canal da anunciante na
internet e nas redes sociais possuem público predominantemente adulto.
Citada, a Echope Moema defendeu-se, negando que o uso
do termo expresse imperativo e infomando que providenciou
a alteração na descrição de seu perfil, tendo incluído a frase
de advertência no anúncio e ajustado a configuração com filtro do perfil de acesso para maiores de 18 anos.
O relator recusou os argumentos da defesa e deu razão à
denúncia. “Entendo que, sendo a Echope uma franquia, um
sistema de e-commerce de atuação nacional, amparado
numa estratégia robusta de venda de bebidas a domicílio,
principalmente alcoólicas, e de grandes marcas, deveria se
pugnar em fornecer correta orientação mercadológica e jurídica das normas vigentes junto aos seus franqueados”, escreveu o relator em seu voto, considerando válidas todos os itens
da denúncia.
Por isso, votou pela sustação, com recomendação de advertência à anunciante. Foi acompanhado por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“ZEIT CERVEJARIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 233/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Zeit Cervejaria
Relator: Conselheiro Alexandre Alvarez Gadret
Terceira, Quarta, Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 50, letras “a” e “c”, do Código e
seu Anexo P

BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM 
DEZEMBRO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES,
QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 106/21, em recurso ordinário,
“Seara Alimentos – Seara Levíssimo – O único
saboroso como presunto e leve como peito de peru”.
Resultado: alteração e arquivamento, conforme o
questionamento, por unanimidade.
Representação Nº 210/21, “Baston Indústria de
Aerossóis – Above – Invisible e Personalities - Não
mancha e não deixa resíduos”.
Resultado: alteração por unanimidade.

Consumidor denunciou ao Conar anúncio da Zeit Cervejaria, veiculado em redes sociais, por não trazer a frase de
advertência, recomendando consumo prudente de bebidas
alcoólicas, tampouco age gate, como pedido pelo Código.
O  anunciante se manifestou, dizendo que no seu canal
adverte que o conteúdo e comunicação são destinados a
maiores de 18 anos, o que não foi possível comprovar pelos
prints de tela trazidos ao processo, o mesmo valendo para as
frases de advertência.
O relator deu razão à denúncia: votou pela alteração agravada por advertência à Zeit Cervejaria, sendo acompanhado
por unanimidade.

22
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE NOVEMBRO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em novembro em reuniões
virtuais realizadas dias 4, 11, 17, 23, 25 e 30, por meio das suas 1ª, 2ª, 6ª, 3ª e 4ª, 5ª e 8ª (estas em sessões
conjuntas) e 7ª Câmaras.

P

articiparam das reuniões 91 conselheiros:
Acácio Luiz Costa, Adriana Pinheiro
Machado, Alexandre Alvarez Gadret, Aline
William Guimarães, Ana Carolina Pescarmona,
Ana Moises, Ana Paula Cherubini, André Alencar
Porto, André Coutinho Nogueira, André Luiz
Cerqueira de Carvalho, André Luiz Dias, André
Marsiglia de Oliveira Santos, André Porto Alegre,
Antonio Godoy, Antônio Toledano, Átila
Francucci, Augusto Fortuna, Boris Gris, Bruno
Bonfanti, Bruno Smaldino, Camila Felix Moreira,
Cesar Massaioli, Cláudia Regina dos Santos,
Cláudio Paixão, Cyd Alvarez, presidente da 1ª
Câmara, Daniela Gil Rios, Debora Dalcin, Eliane
Quintella, Emmanuel Publio Dias, Ênio Vergeiro,
Ernesto Carneiro Rodrigues, Fabiana Soriano,
Fabio Borges, Fernanda Barjud, Fernanda  
Magalhães, Guilherme Vieira, Guliver Augusto
Leão, Hiram Baroli, Isabela Rodrigues, José
Francisco Eustachio, José Maurício Pires Alves,
José Pereira Guabiraba, Larissa Moré, Leonora
Coimbra Nunes Rodrigues, Licínio Motta,
Luciana Burger, Luis Felipe Rossi, Luiz Celso de
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Piratinga Jr., Luiz Fernando Constantino, Luiz
Guilherme Valente, Luiz Phillipe Blower, Luiz
Roberto Valente Filho, presidente da 7ª
Câmara, Marcel Leonardi, Marcela Neves de
Andrade, Marcelo Abdala Leite, Marcelo
Benez, Marcelo Migliori, Marcelo Rech, presidente da 5ª Câmara, Maria Tereza Sadek,
Mariângela Toaldo, Marlene Bregman, Melissa
Vogel, Mirella Fadel, Murilo Nassif, Natalie
D’Urso, Nelcina Tropardi, presidente da 6ª
Câmara, Oscar Mattos, Patrícia Picolo, Paula
Puppi, Paulo Chueiri, Paulo Fernandes Neto,
Pedro Renato Eckersdorff, Péricles D’Avila
Mendes Neto, Priscila Félix, Priscilla Ceruti,
Rafael Davini Neto, Renata Garrido, Ricardo
Difini Leite, Rino Ferrari Filho, Roberto
Philomena, Rubens da Costa Santos, Rui
Branquinho, Ruy Lindenberg, Silvio Soledade,
Tania Pavlovsky, Telmo Flor, Thiago Leal
Resende, Valéria Sombra, Virginia Any de
Souza, Vitor Morais de Andrade e Zander
Campos da Silva Jr..
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BOLETIM DO CONAR

PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA
“DENTSCARE – WHITENESS PERFECT”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 196/21
Autora: Ultradent do Brasil
Anunciante: Dentscare
Relatora: Conselheira Patrícia Picolo
Primeira Câmara
Decisão: Sustação e alteração
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27, 32 e 50, letras “b” e
“c”, do Código

“EBBC – DR. JONES CASPA CONTROL – O 
ANTICASPA MAIS ANTICASPA DOS ANTICASPAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 223/21
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: EBBC Comércio de Cosméticos e Produtos
de Higiene
Relator: Conselheiro André Coutinho Nogueira
Sexta Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 27 e 50, letra “c”, do Código

A Ultradent propôs representação contra claims presentes

A Unilever apresentou denúncia ao Conar contra anúncio

em campanha em internet da concorrente Dentscare por ver
neles publicidade comparativa irregular, divulgando uma superioridade de desempenho inexistente em relação a produtos
clareadores de dentes de outras empresas. Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo entre as
partes.
Em sua defesa, a anunciante considerou os claims respeitadores da ética publicitária, sendo sempre referenciados por
sua fonte – uma premiação – e sem citar concorrentes. Juntou explicações sobre a fonte na qual baseou suas afirmações.
A relatora não viu motivos para que a premiação não seja
considerada como fonte válida, tanto que a própria denunciante não questiona a utilização do claim relativo a ela.
Examinando a seguir os claims questionados, ela recomendou a sustação do claim “O clareador dental mais vendido no
mercado”, justificando: “o prêmio no qual a comunicação se
embasa parte de uma análise exclusivamente qualitativa dos
produtos, enquanto que o claim demanda uma análise quantitativa (volume de vendas)”, escreveu em seu voto.

em redes sociais e internet da EBBC, divulgando o produto Dr.
Jones Caspa Control, por conta de  claim de superioridade que
considera não comprovada; inverdades em relação ao produto
e suas características e propaganda comparativa irregular e
depreciativa da concorrência, mais especificamente em relação
ao shampoo da marca Clear, inclusive com a utilização de imagens de embalagens similares às da marca Clear, da Unilever,
em situações de inferioridade.
O relator concedeu medida liminar de sustação. Reunião de
conciliação não resultou em acordo. Em sua defesa, a EBBC
anexou dois estudos que, no seu entendimento, dão suporte ao
claim. Defende que não há cunho depreciativo na campanha,
apenas maneiras inovadoras e irreverentes de apresentar uma
nova opção de produto. Afirma que a utilização do tema futebol, o uso de ilustrações de couro cabeludo, da embalagem azul
para shampoos e outros itens não são exclusivos da Unilever.
Defende ainda que não há enganosidade, seja pelo suporte que
seus claims possuem, seja pelo fato de que os recursos apresentados ao longo da campanha sejam apenas puffing.
Conclui mencionando que alterou o filme para excluir a
embalagem azul e a cena que contém o quadro com os dizeres
“caspa retornável em 7 dias”.

A relatora propôs a alteração dos claims “Melhor Clareador Dental de Uso Caseiro” – para que dele conste a área
geográfica a que se refere – e “Número 1 em Clareamento”
– que igualmente carece de complemento para esclarecer ao
que realmente se refere, evitando interpretações mais amplas
e potencialmente inverídicas. A  relatora concluiu seu voto
propondo o arquivamento do claim remanescente. Ela foi
acompanhada por unanimidade.
24

Estes e outros argumentos não convenceram o relator, que
os considerou insuficientes para dar suporte ao claim de superioridade. Ele também acolheu a denúncia de enganosidade,
assim como a de propaganda comparativa depreciativa. Propôs
a sustação, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“MAGAZINE LUIZA – A ENTREGA MAIS 
RÁPIDA DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 249/20, em recurso ordinário
Autor: Mercado Livre.Com Atividades de Internet
Anunciante: Magazine Luiza
Relatoras: Conselheiras Adriana Pinheiro Machado e Ana
Paula Cherubini
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 4º, 27, 32 e 50, letra “b”,
do Código

Esta é uma de três representações trazidas ao Conselho
de Ética movidas por empresas de e-commerce contra concorrentes, questionando peças publicitárias em que destacavam atributos de rapidez na entrega das encomendas no
período da Black Friday. Além desta, há a representação
250/20, encerrada em primeira instância e que pode ser
conhecida nos resumos dos acórdãos de junho de 2020, e a
022/21 que, como no caso presente, foi objeto de recurso e
que se encontra resumida a seguir.
Por se tratar de casos em tudo semelhantes, foram relatados e julgados em sequência. Vale registrar a intensa movimentação das representações, com idas e vindas das partes
em seus argumentos, contestações e pesquisas juntadas, além
de eventuais notícias de descumprimentos. Vale registrar também que o Conar promoveu reuniões de conciliação entre as
partes, mas que restaram infrutíferas. Em seu conjunto, os três
processos somam até o momento 2 989 páginas.
No caso presente, o Mercado Livre questiona o claim “A 
entrega mais rápida do Brasil”, presente em campanha em
vários meios da concorrente Magazine Luiza. Segundo a
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denúncia, os anúncios seriam genéricos, sem indicação de
fonte e induziriam o consumidor a acreditar que a anunciante teria a liderança em importante quesito de decisão em
e-commerce. O Mercado Livre trouxe ao processo pesquisa
que demonstra ser ele líder no quesito.
Em sua defesa, a Magazine Luiza juntou as pesquisas que,
no seu entendimento, dão base ao claim, comparando índices
de entrega de várias concorrentes.
Em primeira instância, foi acolhida por unanimidade de
votos a proposta da relatora, que recomendou a alteração do
disclaimer utilizado nos anúncios pelo Magazine Luiza, de forma a esclarecer que a pesquisa na qual baseia sua afirmação
aponta que a empresa tem um prazo médio de entrega (ou
“índice de entrega mais rápida”) menor do que os concorrentes avaliados.
Houve recurso contra a decisão, formulado pelo Mercado
Livre, mas a decisão inicial prevaleceu, deliberando-se por
unanimidade pela manutenção da alteração.
A relatora do recurso ordinário entende que Magazine Luiza tem legitimidade para sustentar o claim a partir das evidências apresentadas, devendo fazê-lo, porém, de forma a
esclarecer os critérios que confirmam tal superioridade. “Para
que não restem dúvidas, reputo adequado o disclaimer que
vem sendo utilizado, o qual considero cumprir com o espírito
da decisão ora ratificada, sem prejuízo da liberdade assegurada ao Magazine Luiza de, no futuro, modificá-lo, contanto
que siga atendendo ao propósito consignado nas decisões”,
escreveu ela em seu voto.
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VERACIDADE
“MERCADO LIVRE.COM – O ENVIO MAIS 
RÁPIDO DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 022/21, em recurso ordinário
Autor: Magazine Luiza
Anunciante: Mercado Livre.Com Atividades de Internet
Relatoras: Conselheiras Adriana Pinheiro Machado e Ana
Paula Cherubini
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 4º, 27, 32 e 50, letra “b”,
do Código

Também este caso – como os de número 249/20 e 250/20
– trata de denúncias de empresas de e-commerce contra
anúncios de concorrentes destacando liderança nos prazos de
entregas de encomendas por ocasião da Black Friday.
Da mesma forma que nos outros casos, os claims são
embasados no entendimento dos anunciantes em pesquisas
que são contestadas e confrontadas por outras pesquisas trazidas pelos concorrentes.
No caso em tela deliberou-se, em primeira instância, por
unanimidade, pela alteração do claim de Mercado Livre, que
só deve ser utilizado se comprovado por um estudo que afira
sua validade em âmbito nacional ou acompanhado de disclaimer que delimite com clareza e veracidade os parâmetros utilizados para afirmar tal liderança.
Houve recurso contra a decisão, mas ela foi confirmada
por unanimidade na segunda instância, seguindo proposta
da relatora. Justificou ela: “mantenho a decisão pela alteração, para que o Mercado Livre esclareça aos consumidores as
condições que legitimam a alegada superioridade, nos termos
da pesquisa trazida ao processo, isto é, conforme avaliação
dos prazos médios de entrega ofertados. Tal pesquisa, vale
reforçar, não valida a premissa sustentada pelo Mercado Livre
acerca da entrega efetiva, sendo certo que, caso pretenda
fazer qualquer afirmação de superioridade em tal contexto,
deverá promover a correspondente substanciação, cuidando
para endereçar as fragilidades metodológicas que as evidências anteriores apresentaram”.
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“ITAÚ PRIVACIDADE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 095/21, em recurso ordinário,
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Itaú Unibanco
Relatores: Conselheiros Luís Felipe Rossi e Marcelo
Leonardi (voto vencedor)
Terceira e Quarta Câmaras e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncios em TV e redes sociais nos quais o Itaú divulga
princípios de privacidade no trato de dados dos seus clientes
atraíram queixa de consumidor. Ele informa ter sido contatado por telefone pelo anunciante para oferta de crédito consignado, antes mesmo que tivesse recebido o comunicado oficial
da aprovação do benefício pelo INSS. Por conta disso, o consumidor questiona a veracidade do anúncio.
Em sua defesa, o Itaú detalhou seus princípios de preservação da privacidade dos clientes, em obediência à legislação.
Pela ausência de mais dados na denúncia, informa não ser
possível apurar a origem do contato e reforça que a aquisição
de base de dados de benefícios previdenciários não é prática
do Itaú. Menciona ainda a possibilidade de que seu nome
possa ter sido usado por terceiros de forma indevida.
Em primeira instância, seguindo proposta do relator, o Conselho de Ética deliberou por maioria de votos pela advertência ao Itaú. O relator considerou que a queixa não é um fato
isolado e descolado da campanha do Itaú. “Se o anunciante
teve a disposição de trazer ao público um mote de campanha
tão incisivo sobre privacidade, suas práticas devem estar em
linha com sua narrativa de marketing”, escreveu em seu voto.
Houve recurso por parte do anunciante e, na segunda instância, seus argumentos prevaleceram. Acompanhando voto divergente, a câmara recursal deliberou, por maioria, pelo arquivamento, por reconhecer a virtude pedagógica da campanha, estimulando a atenção do consumidor sobre o uso dos dados pessoais e pelo fato de não ter ficado demonstrada a prática do
uso indevido de dados apontada pelo autor da queixa.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“JOHNSON & JOHNSON – TYLENOL,
ANALGÉSICO SEGURO ATÉ PARA QUEM TEM 
DOENÇAS CRÔNICAS" E “SEGURO ATÉ PARA 
QUEM TEM HIPERTENSÃO E DIABETES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 098/21, em recurso ordinário
Autora: Hypera
Anunciante: Johnson & Johnson
Relatores: Conselheiros Augusto Fortuna e Ana Carolina
Pescarmona
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 27, 33 e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo I

A Hypera ofereceu denúncia no Conar contra campanha
em vários meios da sua concorrente Johnson & Johnson,
promovendo Tylenol, por considerar o claim “Tylenol - Análgésico seguro até para quem tem doenças crônicas”, genérico e descuidado, tanto mais por trazer em menor destaque uma lista de apenas quatro doenças dessa espécie.
Alega ainda propaganda comparativa irregular por mostrar
Tylenol em prateleira em meio a outros medicamentos fictícios compostos por Ibuprofeno, Dipirona e Naproxeno;, de
forma que a Hypera alega tratar-se de propaganda comparativa.
A denunciante menciona ainda cenas no filme com ator
de jaleco branco, atrás do balcão de farmácia e cenas de
compra de medicamento por consumidora, além de compa-
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ração entre as bulas de “Tylenol” e do Ibuprofeno especificamente no item “os males que esse medicamento pode
causar”. Reunião de conciliação promovida pelo Conar não
resultou em acordo.
Houve concessão de medida liminar de sustação de todos
os anúncios com o claim. Por conta desta sustação, a Johnson & Johnson passou a usar o claim “Tylenol - Analgésico
seguro até para quem tem hipertensão e diabetes” que, por
solicitação da Hypera, passou a fazer parte deste processo
ético.
Em sua defesa, a anunciante juntou numerosos estudos
científicos, de forma a justificar as afirmações da campanha.
Após examinar os estudos e demais argumentos da defesa, o relator propôs a sustação do uso do claim original, considerando regular a alegação que menciona a hipertensão e
diabetes e demais questionamentos. O  voto foi aceito por
unanimidade.
A Hypera considerou a decisão insuficiente e dela recorreu, considerando arriscado o uso do claim liberado. O recurso, porém, não prosperou. Seguindo proposta da relatora, a
Conselho de Ética deliberou por unanimidade de votos pela
manutenção da decisão inicial.
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VERACIDADE
“CONSULTORIA APOLLO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 150/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Consultoria Apollo
Relator: Conselheiro Augusto Fortuna
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “b”, do Código
e seu Anexo E

Esta representação, contra anúncio da Consultoria Apollo
veiculado em ação de merchandising inserida no programa
Brasil Urgente, da Band, e no site da anunciante, teve origem
em ofício recebido pelo Conar da 1ª Vara de Direito Bancário
da Comarca de Joinville (SC), baseado em denúncia de consumidora em processo judicial. Na ação, são feitas promessas de
revisão de “juros abusivos” e redução de juros e parcelas de
financiamento em percentuais significativos, que não se verificariam na prática, como relatado em processo judicial.
Regularmente citada, a Consultoria Apollo não apresentou
defesa.
O relator deu razão à denúncia, considerando que tanto a
ação de merchandising quanto o site da anunciante abusam
da confiança do consumidor, explorando sua falta de experiência e de conhecimento financeiro, em nítida afronta às recomendações do Código.

“PG ASSESSORIA DE CRÉDITO E EASY MEDIA 
E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS – PG
ASSESSORIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 157/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante e agência: PG Assessoria de Crédito e Easy
Media e Intermediação de Negócios
Relator: Conselheiro Augusto Fortuna
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Também esta representação foi proposta após recebimento de ofício da 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de
Joinville (SC), questionando ação de merchandising em programa da Band. A denúncia tem contornos semelhantes à da
representação 150/21.
A anunciante e sua agência defenderam-se, considerando
que a publicidade não contraria as recomendações do Código
para a publicidade de serviços financeiros.
Os argumentos da defesa convenceram o relator, que
votou pelo arquivamento da representação, sendo acompanhado por unanimidade.

Ele votou pela alteração do anúncio, de modo a impor que
a Consultoria Apollo informe de forma clara que o financiamento ou dívida deverá ser devidamente analisado para que
seja possível determinar se o consumidor poderá ou não ter
seu débito renegociado ou reduzido. Seu voto foi aceito por
unanimidade.
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VERACIDADE
“INTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 197/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Inter Soluções Financeiras
Relator: Conselheiro Augusto Fortuna
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “b”, do Código e
seu Anexo E 

Tendo origem e contornos idênticos às denúncias de
número 150/21 e 157/21, esta representação trata de anúncio em site da anunciante Inter Soluções, prometendo descontos de até 80% na renegociação de dívidas, sem qualquer
informação adicional ao consumidor.
Regularmente citada pelo Conar, a anunciante restou
inerte, não enviando defesa ao Conselho de Ética.
O relator considerou que a peça publicitária abusa da confiança do consumidor, recomendando a sua alteração, no que
foi acompanhado por unanimidade.
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“WARNER MEDIA – HBO MAX – ÚLTIMOS 
DIAS 50% DE DESCONTO PARA SEMPRE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 163/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Warner Media
Relator: Conselheiro André Alencar Porto
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Queixa apresentada pelo consumidor deu origem a esta
representação, contra anúncio com a oferta acima, para assinaturas do serviço de streaming do HBO Max. Segundo a
denúncia, a contratação do serviço não se fazia possível em
virtude de erros no processamento do pagamento.
A anunciante defendeu-se, afirmando a veracidade da oferta, tendo sido o desconto concedido a todos os consumidores
que atenderam aos requisitos da promoção. Considera que os
problemas indicados pelo consumidor não estão atrelados à
oferta, mas à formalização do pagamento.
O  relator aceitou os argumentos da defesa e propôs o
arquivamento da representação, levando em conta também o
fato de a anunciante ter disponibilizado aos consumidores
canais de comunicação com ferramentas e recursos necessários a orientá-los a superar eventuais dificuldades. Seu voto
foi aceito por unanimidade.
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“VOLTBOX”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 173/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Voltbox
Relator: Conselheiro André Luiz Cerqueira de Carvalho
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código

“FIXTELL INTERNET – É CLARO, SOMOS A 
MELHOR”, “A INTERNET PREFERIDA DE 
VALPARAÍSO” E “NÚMERO 1 DA CIDADE NO 
RANKING DA ANATEL”
•
•
•
•
•
•
•

Consumidor reclamou ao Conar de anúncio em sites da
Voltbox, com promessa de economia na conta de energia elétrica. Não foi apresentada qualquer defesa ou manifestação
pela anunciante, ainda que regularmente citada.
O  relator deu razão à denúncia do consumidor, considerando o anúncio enganoso e abusivo, pelo que recomendou
a sustação agravada por advertência à Voltbox, sendo acompanhado por unanimidade.

Representação Nº 186/21
Autora: Claro
Anunciante: Fixtell Internet
Relator: Conselheiro Zander Campos Silva Jr.
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 27, 32 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

A Claro questionou no Conar os claims acima, presentes
em peças da anunciante Fixtell Internet, por considerar que
elas desmerecem a sua marca e são enganosas, pois as afirmações de superioridade não encontram base no ranking da
Anatel. Menciona ainda o desrespeito à legislação marcária.
A  Fixtell Internet, que tem sede em Valparaíso de Goiás
(GO), defendeu-se considerando válidos os seus argumentos
publicitários frente às recomendações do Código, trazendo ao
processo pesquisas que, no seu entendimento, validam os
claims. Em reunião de conciliação promovida pelo Conar as
partes chegaram a entendimento parcial, depois abandonado
pela Fixtell sem explicações.
O  relator propôs a alteração agravada por advertência à
anunciante. Ele entende que o uso da palavra ‘claro’ no claim
viola recomendação do Código, da mesma forma que o termo comparativo ‘melhor’ sugere uma superioridade que
entende subjetiva; além de ter o condão de induzir o consumidor a interpretação equivocada. Já sobre o claim "A internet preferida...", observa que o anúncio carece de fonte, o
mesmo valendo para o claim "Número 1..."Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CONDOR – LÍDER DE VENDAS – A MARCA 
PREFERIDA PELOS CONSUMIDORES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 191/21
Autora: Bettanin Industrial
Anunciante: Condor
Relator: Conselheiro Roberto Philomena
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 4º, 17, 27, 32 e 50, letras
“a” e “b”, do Código

“GRUPO DIPLOMARE BRASIL – DIPLOMA 
ORIGINAL EM DUAS SEMANAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 202/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Grupo Diplomare Brasil
Relatora: Conselheira Fernanda Magalhães
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 21, 23, 27 e 50, letras
“a” e “c”, do Código e seu Anexo B

As afirmações acima, presentes em anúncio veiculado em

Ofício enviado ao Conar pelo Ministério Público do Estado

revista pela Condor, atraíram queixa da concorrente Bettanin,
que argumenta que, pelas características das pesquisas utilizadas pela Condor – e que são citadas no anúncio –, os dados
não permitem um juízo de tal forma absoluto, como expresso
no anúncio.
Em sua defesa, a anunciante considerou que os anúncios
atendem às recomendações da ética publicitária.

do Rio de Janeiro motivou esta representação, contra anúncio
com a alegação acima, veiculado no site do Grupo Diplomare
Brasil.
O anúncio oferece serviços de aquisição de títulos, diplomas de ensino superior e técnico, registros junto a conselhos
profissionais, histórico acadêmico, cópia de monografia e listagem atualizada dos formandos. Comunicado regularmente
pelo Conar da abertura da representação, o Grupo Diplomare
Brasil furtou-se a enviar defesa.
A relatora considerou gravíssimas as infrações ao Código
presentes no anúncio, enumerando-as. “Infelizmente, diante
da ausência de manifestação do anunciante, não pude considerar razões minimamente plausíveis para concluir de forma
diferente sobre a natureza do serviço ofertado”, escreveu ela
em seu voto, pela sustação agravada por advertência ao Grupo Diplomare Brasil, acompanhado por unanimidade.

O relator, depois de estudar os argumentos da defesa, deu
razão à denúncia. “Fica evidente que, pelas informações fornecidas pelos institutos de pesquisa, os dados sobre vendas
e preferência da marca Condor são parciais e não conclusivos, com o agravante que uma das pesquisas citadas foi realizada em 2017”, escreveu em seu voto, pela alteração, agravada por advertência à Condor. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Considerando a gravidade da infração, bem como a informação de anúncios similares divulgados em site de busca, foi
recomendada conjuntamente pelos conselheiros e aprovada
por unanimidade de votos, a moção à Diretoria do Conar,
para alertar o Google acerca de publicidades ofertando a
venda de diplomas de cursos superiores.
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VERACIDADE
“WHIRLPOOL – GELADEIRA BRASTEMP – ATÉ
R$1200 DE DESCONTO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 204/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Whirlpool
Relator: Conselheiro André Luiz Dias
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 27 e 50, letra “b”, do Código e
seu Anexo F

“PROMEX – OCEANE – GANHE 15% OFF NA 
SUA PRIMEIRA COMPRA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 205/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Promex Comércio, Importação e Exportação
Relator: Conselheiro Emmanuel Publio Dias
Primeira Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “c”,
do Código

Queixa de consumidor dá conta de anúncio em internet

Consumidor denunciou ao Conar anúncio em redes sociais

que enfatiza desconto na compra de geladeiras da Brastemp,
sem que reste claro o valor total do produto, com e sem o
valor do desconto.
A Whirlpool, responsável pelo anúncio, apresentou defesa
na qual considera respeitar a legislação e as recomendações
da ética publicitária, seguindo praxe do mercado.

divulgando desconto de 15% para a primeira compra, promessa que não teria sido cumprida pela Promex.
A  anunciante defendeu-se, informando que o desconto
divulgado não poderia ser aplicado ao produto selecionado
pela consumidora, o que estaria claro no anúncio.

O relator sugeriu o aperfeiçoamento do anúncio, por considerar que seria necessário expor o desconto de forma percentual e não em reais, já que a maneira que a divulgação foi
elaborada não deixa claro ao consumidor o valor total do
produto, ou a proporção do desconto aplicado. Seu voto, pela
alteração, foi aceito por unanimidade.
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Este e outros argumentos não convenceram o relator, que
recomendou a sustação do anúncio, sendo acompanhado por
unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“DECOLAR.COM – NÃO PERCA ESSAS 
OFERTAS PARA VER A FINAL NO URUGUAI” E 
"FUTEBOL 2021 – URUGUAI EM NOVEMBRO 
– ATÉ 30% OFF”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 215/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Decolar.com
Relatora: Conselheira Larissa Alves da Silva Moré
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a
e “b”, do Código

Consumidora denunciou ao Conar o que considerou
enganosidade em anúncio em redes sociais da Decolar.com,
divulgando viagem ao Uruguai às vésperas da partida final
da Taça Libertadores da América por preço equivalente a cerca de um quarto do efetivamente cobrado, caso a data da
viagem coincidisse com a da partida.
A anunciante defendeu-se, explicando a natureza do seu
serviço – o de intermediação –, e que a formação do preço depende de fatores alheios à sua atividade. Junta à
defesa informações que dão conta de que alguns consumidores conseguiram usufruir dos preços destacados nos
anúncios.
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Estes e outros argumentos da Decolar.com não foram
aceitos pela relatora. Escreveu ela em seu voto: “ao vermos
o anúncio, fica claro que as restrições não são apresentadas ou mesmo indicadas em local de fácil visualização ou
localização. Tais informações ficam no rodapé da página e
não há qualquer indicação de que restrições adicionais se
aplicam. Além disso, não merecem prosperar os argumentos de que a Decolar não tem responsabilidade sobre os
preços. A partir do momento que ela veicula esse anúncio,
torna-se responsável por ele, por sua veracidade e pela sua
compreensão pelo público consumidor, em especial quanto
a eventuais restrições a determinada promoção”.
A relatora propôs a alteração agravada por advertência à
Decolar.com, sendo acompanhada por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“CHIMICA BARUEL E JUJUTEOFILO –
ENTREVISTA COM A MINHA MÃE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 195/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Chimica Baruel e Jujuteofilo
Relatora: Conselheira Priscilla Ceruti
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 26, 30 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

“BANCO C6 E BETH DA FARIA LIMA – C6
TECH INVEST”
•
•
•
•
•
•
•

Postagem em redes sociais da influenciadora Juju Teofilo
divulgando produto da Chimica Baruel incorre, no entendimento de consumidor, em identificação publicitária deficiente
e uso de apelo imperativo de consumo vocalizado por criança, ambas práticas reprovadas pelo Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária e pelo Guia de Publicidade
por Influenciadores Digitais.
Citados, os responsáveis pelo perfil da influenciadora, uma
criança de pouco idade, informaram ter acrescentado identificação publicitária nas postagens, como recomendado pelo
Guia. Já a anunciante considerou não haver desrespeito à ética publicitária.
A relatora não acolheu os argumentos da defesa de Juju
Teofilo, considerando difícil distinguir conteúdo editorial e
publicitário nas redes sociais da influenciadora. Por isso, recomendou a advertência a ela, “para que observe formas de
diferenciar mais clara e consistentemente as parcerias pagas,
inclusive observando nuances entre formatos nos quais os
textos de apoio não são visíveis”. Seu voto foi complementado pela proposta de alteração das postagens originais no que
toca à identificação publicitária. A recomendação foi adotada
por unanimidade.
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Representação Nº 206/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciadora: Banco C6 e Beth da
Faria Lima
Relator: Conselheiro Paulo Fernandes, com voto
complementar da Conselheira Marcela Neves de Andrade
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo E

A direção do Conar propôs esta representação, por questionar tanto a correção da identificação publicitária quanto as
promessas de segurança em aplicações financeiras em anúncio em redes sociais do Banco C6, protagonizado pela influenciadora Beth da Faria Lima.
Em sua defesa, a anunciante reconhece que, por um lapso
da influenciadora, esta deixou de incluir a identificação publicitária como recomendado pelo Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais. Sobre as promessas de segurança, a
defesa entende que todas as afirmações contidas em seu
anúncio estão adequadas, desde que o anúncio seja visto em
seu inteiro teor.
O relator propôs a advertência ao Banco C6 e à influenciadora Beth da Faria Lima, sendo acompanhado por unanimidade. Seu voto foi complementado pela recomendação de
alteração do anúncio original, formulada pela autora do voto
complementar e aprovado por maioria, sendo aplicado aos
dois questionamentos.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“MERCADO PAGO – OPOSTOS – BRINQUEDO 
INFANTIL E BRINQUEDO DE ADULTO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 187/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Mercado Pago.Com Representações
Relatora: Conselheira Eliane Quintella
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Originada em queixa de consumidor, esta representação
visa anúncio do Mercadopago.com, veiculado em TV e redes
sociais. O consumidor incomodou-se com a apresentação em
uma mesma peça publicitária de brinquedos infantis e produtos eróticos.
O  anunciante apresentou defesa, lembrando que, de
acordo com o Código, em seu artigo 17, a conformidade de
uma campanha deve ser o impacto provável do anúncio,
como um todo, sobre aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo, que
no caso é o público adulto, notadamente os pequenos
comércios em geral, sendo este o público-alvo da campanha.
Considera também que a maneira como o anúncio é executado, não se fixando em nenhum brinquedo infantil ou na
criança e correndo de forma rápida, não chama a atenção
do público infantil e que o produto que aparece em venda
no anúncio – uma algema de pelúcia – não causa constrangimento, sem conotação de sexualidade.
A  relatora aceitou os argumentos da defesa. “Não obstante ter a criança feito parte do anúncio, não há dúvida que
o produto ofertado não se dirige ao consumo de criança,
tampouco o anúncio é para o público infantil”, escreveu em
seu voto, pelo arquivamento, no que foi acompanhada por
maioria.
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“CANDIDE – LOL SURPRISE DANCE,
DANCE, DANCE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 226/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Candide Indústria e Comércio
Relatora: Conselheira Mariângela Toaldo
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 37 e 50, letras “a”
e “b”, do Código

A direção do Conar propôs representação ética contra filme em TV da Candide, no qual bonecas aparecem dançando,
o que possibilitaria a compreensão pelas crianças de que se
movem sozinhas. Além disso, o filme poderia estimular consumo exagerado do produto ao divulgar “coleção” e “surpresas”.
A defesa diz que sempre prima por cuidados em sua comunicação justamente por saber que se dirige a um público mais
vulnerável. Sobre o fato de as bonecas parecerem se movimentar sozinhas, recorda que em quase todas as cenas em
que as bonecas se movem, aparece uma mão manipulando o
produto. Para evitar más compreensões a esse respeito, se
compromete a colocar, imediatamente, “letreiro indicativo em
todas as cenas. Sobre os estímulos mencionados na denúncia,
informa que se referem a “itens que acompanham o produto,
sem que nenhuma compra adicional seja necessária”.
A  relatora não acolheu estes e outros argumentos da
anunciante, dando razão à denúncia nos dois questionamentos. “Entendo que o anúncio trabalha com uma série de
estratégias para apelar à curiosidade e ao desejo do público
infantil, para que este imagine a boneca cheia de atrativos e,
assim, corresponda ao estímulo ao consumo ou, pelo menos,
à vontade de conhecer o produto, podendo constranger ou
molestar pais ou responsáveis”, escreveu ela em seu voto.
Concluiu propondo a alteração, agravada com advertência à
Candide, sendo acompanhada por unanimidade.
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APELOS DE SUSTENTABILIDADE
“SUZANO – CARBONO NEGATIVO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 138/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Cia Suzano de Papel e Celulose
Relator: Conselheiro Vitor Morais de Andrade
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 17, 36 e 50, letra “b”, do Código
e seu Anexo U

Anúncio em redes sociais da Suzano atraiu reclamação
de consumidor, que questiona a veracidade da afirmação
acima, sob o argumento de que a empresa possui um saldo de emissões não compensadas, decorrente da queima
de combustíveis fósseis.
Em sua defesa, a Suzano afirmou entender que o anúncio
cumpre as recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e de seu Anexo U, que trata de
apelos de sustentabilidade na publicidade. A defesa menciona as iniciativas da empresa e considera que o conceito de
“carbono negativo”, de acordo com o The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), corresponde à situação
em que se verifica a remoção de mais gases do efeito estufa
da atmosfera do que são emitidos e que o termo “carbono”
presente nas suas comunicações se refere ao gás carbônico
e demais gases equivalentes. Aduz que o compromisso com
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a transparência é um dos seus pilares. Considera que o anúncio é explicativo sobre os conceitos de “carbono neutro” e
“carbono negativo” e que os dados repassados são verdadeiros, transmitindo informações pautadas nas melhores
metodologias existentes e auditadas por terceiro independente.
O relator delimitou em seu voto o alcance das suas recomendações, que tratam do apelo de que a anunciante seria
“Carbono Negativo” e o suposto caráter absoluto do claim,
sempre considerando os princípios contidos no Anexo “U”
do Código.
Em relação ao primeiro questionamento, levando em conta a definição contida no Glossário do IPCC e os argumentos
da defesa, o relator propôs o arquivamento da denúncia. Já
em relação ao segundo questionamento, considera que o
anúncio pode ser interpretado pelo consumidor médio
“como se as ações adotadas pela Suzano para ser uma
empresa carbono negativo, pudessem representar uma vantagem absoluta frente o mercado, uma evidência suficiente
da sustentabilidade geral da empresa, o que torna somente
esta parte do claim passível de alteração”, como escreveu
em seu voto. Por isso, propôs a alteração neste questionamento. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

DIREITOS AUTORAIS
“VENTILADOR MONDIAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 140/21, em recurso ordinário
Autora: Seb do Brasil
Anunciante: M.K. Eletrodomésticos Mondial
Relatores: Conselheiros Silvio Soledade e Renata Garrido
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A Seb do Brasil, detentora da marca Arno, representou no
Conar por se considerar vítima de plágio na composição da
embalagem de ventilador da Mondial, produto da M.K. Eletrodomésticos.
Tal acusação foi contestada pela anunciante, que considerou a embalagem de seu produto suficientemente distinta,
não causando confusão junto aos consumidores. Alegou também anterioridade no uso de alguns conceitos. Juntou laudo
pericial que demonstra seus argumentos.
Os argumentos da defesa não convenceram o relator de
primeira instância, que votou pela alteração, no que foi acompanhado por unanimidade.
A M.K. Eletrodomésticos recorreu da decisão e viu seus
argumentos prevalecerem. A  relatora de segunda instância
entendeu haver distinção suficiente nas embalagens e que a
Mondial detém anterioridade em alguns dos elementos usados. Por isso, propôs o arquivamento, sendo acompanhada
por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“HEINEKEN – AJUDE SEU BAR – PEÇA NO 
DELIVERY”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 132/21, em recurso ordinário
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Heineken
Relatores: Conselheiros Murilo Nassif e Marcelo Migliori
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Queixa de consumidor dá conta de anúncio em redes
sociais que, embora traga mensagem relevante de apoio a
bares e restaurantes durante a pandemia, pode conter irregularidade, em razão da utilização de imperativo de consumo,
prática reprovada pelo Código em seu Anexo P, que trata da
publicidade de bebidas de baixo teor alcoólico.
A  anunciante defendeu-se, explicando a campanha e alinhando argumentos que demonstram a sua correção frente
ao Código.
O relator de primeira instância propôs a alteração, sendo
acompanhado por unanimidade. Ele viu no uso da palavra
“peça” um apelo imperativo de consumo na mensagem, o
que desatende à ética publicitária.
A anunciante recorreu da decisão e, na segunda instância
viu prevalecerem os seus argumentos. Seguindo proposta do
autor do voto divergente, deliberou-se por maioria pelo
arquivamento da representação, considerando-se o contexto
geral da campanha.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“FARMÁCIAS SÃO JOÃO – TESTE COVID 19”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 212/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Farmácias São João
Relator: Conselheiro Marcelo Abdala Leite
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

O  caso em questão, motivado por queixa de consumidor,
tem por objeto um spot de rádio veiculado pelas Farmácias
São João, comunicando a disponibilidade em suas lojas de teste rápido para apuração do desenvolvimento de anticorpos
após eventual contaminação por coronavírus ou como decorrência da vacina. O  consumidor lembra que, segundo várias
fontes, esse tipo de teste não é parâmetro para verificar se a
pessoa tem ou não a proteção vacinal.
Em sua defesa, a anunciante considera que o spot submete-se às regras éticas.

BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM 
NOVEMBRO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES,
QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 165/21, “Unilever Brasil – Novo
Antitranspirante Dove, o número 1 em cuidado das
axilas”.
Resultado: alteração do lettering atrelado ao claim
“O Nº 1 em cuidado com as axilas” e arquivamento
dos demais questionamento, por unanimidade.
Representação Nº 180/21, em recurso ordinário,
“Heineken apresenta Keke & Nico Rosberg”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 201/21, “O Boticário – Nova linha
de perfumaria funcional Aroma & Terapia –
Comprovado por neurociência”.
Resultado: alteração por unanimidade.

O relator concordou com a defesa, propondo o arquivamento da representação, considerando também recomendação da Anvisa. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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OS ACÓRDÃOS DE OUTUBRO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas em outubro em sessões virtuais pelas 1ª, 2ª, 6ª e 7ª Câmaras
e Plenária do Conselho de Ética do Conar realizadas respectivamente dias 7, 14, 20, 26 e 28.

O

itenta conselheiros participaram das reuniões: Adriana Pinheiro Machado, Ana
Carolina Pescarmona, André Cerqueira, André
Marsiglia, Antonio Toledano, Armando
Strozenberg, Átila Francucci, Augusto Fortuna,
Boris Gris, Bruno Bonfanti, Camila Felix, Carlos
Chiesa, Carlos Namur, César Massaioli, Cláudia
Regina Soares, Cláudio Kalim, Cyd Alvarez, presidente da 1ª Câmara, Daniela Rios, Eduardo
Martins, Eduardo Simon, Emmanuel Martins,
Ernesto Marsiglia, Ernesto Rodrigues, Ésper
Chacur, Fabiana Soriano, Fabio Ferreira Borges,
Gustavo Neder, Hiram Baroli, Isabela Rodrigues,
João Luiz Faria Netto, presidente do Conselho
de Ética do Conar, Jorge Tarquini, José Francisco
Eustachio, José Francisco Queiroz, José Maurício
Pires Alves, José Pereira Guabiraba, Juliana Janot
Vilhena Nascimento, Larissa Moré, Leonora
Nunes, Licínio Motta, Luciana Burger, Luciana
Gomes, Luis Carlos Vieira de Oliveira, Luiz Celso
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de Piratininga Jr., Luiz Fernando Constantino,
Luiz Guilherme Valente, Luiz Lara, secretário
do Conselho de Ética, Luiz Roberto Valente
Filho, presidente da 7ª Câmara, Marcel
Leonardi, Marcelo Benez, Marcelo Migliori,
Marcelo Rech, presidente da 5ª Câmara,
Marcia Esteves, Maria Tereza Sadek, Mariana
Pimentel, Marlene Bregman, Melissa Vogel,
Mentor Muniz Neto, Mirella Caldeira, Murilo
Nassif, Nelcina Tropardi, presidente da 6ª
Câmara, Oscar Mattos, Patrícia Blanco, Patrícia
Picolo, Paulo Chueiri, Paulo Samia, Paulo
Zoega, Pedro Renato Eckersdorf, Péricles
d'Avila Mendes Neto, Priscila Felix, Priscilla
Ceruti, Rafael Menin Soriano, presidente da 3ª
Câmara, Ronaldo de Vitto, Rubens da Costa
Santos, Severino Queiroz Filho, Silvio Soledade,
Tânia Pavlovsky, Valéria Sombra, Vanessa Vilar,
presidente da 2ª Câmara, Vitor Bellote, Vitor
Morais de Andrade.
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RESPEITABILIDADE
“CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL – CERVEJA 
IMPÉRIO – LEI DA PUREZA ALEMÃ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 058/21, em recurso extraordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Cervejaria Cidade Imperial
Relatores: Conselheiros Ernesto Rodrigues, Patricia Blanco
e Mentor Muniz Neto
Terceira e Quarta Câmaras, Câmara Especial de Recursos
e Plenário do Conselho de Ética  
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 19, 20 e 50, letra “c”,
do Código

Consumidor considerou inadequada a referência presente
em anúncio em TV da Cervejaria Cidade Imperial. Ao referir-se
à “lei de pureza alemã”, o consumidor teme que ela seja
associada ao genocídio promovido pelos nazistas contra
judeus e outros povos.
A  Cervejaria defendeu-se no Conar, negando veementemente a associação tecida pelo consumidor. A lei a que alude
o anúncio, como explica a anunciante, data de 1516 e determina os ingredientes e fórmula da cerveja, sendo uma maneira de proteger os consumidores da época. Há explicações
sobre a lei no site da anunciante.
Em primeira instância, a recomendação foi de sustação.
“Não tenho qualquer dúvida, objeção ou discordância em
relação ao detalhamento e à precisão histórica com que a
defesa demonstrou a importância da chamada ‘Lei de Pureza
Alemã’, escreveu o relator em seu voto. “Na outra extremidade do senso comum ou do chamado domínio público, (...) a
simples menção da expressão ´pureza alemã´ nos remete, inapelavelmente, ao maior pesadelo humanitário da História, o
extermínio industrial de milhões de inocentes por Adolf Hitler
e os nazistas”.
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Prossegue o relator: “diante do óbvio risco potencial de
uma interpretação errada da ideia do anúncio, a sensação é a
de que a forma pela qual a anunciante quis ressaltar o compromisso de sua cerveja com a citada lei não poderia ter sido
mais infeliz ou irresponsável”. O relator mencionou o fato de
que as informações sobre a Lei de Pureza Alemã estão no site
e não no anúncio objeto desta representação. Seu voto foi
acompanhado por unanimidade.
A  Cervejaria Cidade Imperial recorreu da decisão e, na
segunda instância, viu os seus argumentos prevalecerem. A 
relatora, embora se sentisse desagradada pelo uso da expressão, considerou que ela não afronta as recomendações do
Código, pelo que propôs o arquivamento da representação,
sendo acompanhada por unanimidade.
A direção do Conar, nos termos do artigo 42, inciso I do
Rice, apresentou então recurso extraordinário, tendo como
precedente a Representação nº 214/18, que tratou de anúncio similar, e levando em conta o impacto do questionamento
apresentado, das divergências entre instâncias.
Na Plenária do Conselho de Ética, reunido por meios virtuais, após extensos debates ficou deliberado por maioria de
votos pelo restabelecimento da decisão inicial, pela sustação
do anúncio, seguindo voto do conselheiro relator.
Escreveu ele em seu voto: “este não é um processo sobre
uma peça publicitária. Este é um processo sobre a Comunicação. Sobre o sujeito que fala e o sujeito que escuta. Sobre
interpretações pessoais e coletivas de uma mensagem e sobre
os limites subjetivos da compreensão de uma informação propagada. Este é, também, um processo sobre a Liberdade de
Expressão, tão em voga em tempos de fake news”.
Prossegue: “através desta defesa, este relator tomou
conhecimento desta importante característica da indústria
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BOLETIM DO CONAR

RESPEITABILIDADE
“NESTLÉ – NESCAU – O DOBRO DE CACAU,
MAIS SABOR DE CHOCOLATE”
cervejeira germânica. Lamentavelmente o didatismo desta
explanação restou apenas nos documentos deste processo. É
certo que consta no site da Cerveja Império a explanação do
surgimento e determinações da Lei da Pureza Alemã. Mas
nada e em nenhum momento – nem que ao menos a isso
remeta – consta no anúncio”.
Para o relator, a lei não é de conhecimento público. “Das
seis palavras que nos cabe avaliar, duas quando associadas,
têm a inequívoca consequência de remeter a um dos mais
nefastos períodos da História da humanidade”, escreveu. “O 
que foi tido como risco potencial, no entender deste relator,
surge como risco absoluto. Como o relator do processo em
primeiro grau bem propôs, até mesmo insistir em alteração de
um anúncio que sugere ‘pureza alemã’ irreversivelmente tornaria a denunciada suspeita das intenções que nega com tanta veemência. Por isso, defender a sustação do anúncio é, de
fato, um voto de confiança nas intenções da anunciante; além
de ter o propósito de interromper um desentendimento de
fato e não potencial”.
Seu voto foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes à sessão plenária do Conselho de Ética, sendo agravado com advertência à Cervejaria Cidade Imperial, levando
em conta “a importância da matéria, que envolve a apresentação de conteúdo que reflita o respeito a toda pessoa
humana, sendo aplicada para que a anunciante zele por sua
comunicação publicitária, assegurando a liberdade de divulgação de outras expressões relacionadas aos protocolos de
fabricação da cerveja, porém abstendo-se de alusões que
abranjam acepção depreciativa ou ofensiva a grupo determinado e a toda coletividade”.
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•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 107/21, em recurso ordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Nestlé do Brasil
Relatores: Conselheiros Marcelo Migliori e Ronaldo
De Vitto
Sétima Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27, 32 e 50, letra “b”,
do Código

Esta representação trata de denúncia trazida ao Conar
pela Pepsico, tendo como objeto anúncio em TV e redes
sociais da concorrente Nestlé, divulgando apresentação do
achocolatado Nescau. O questionamento visa a alegação acima e seu disclaimer (“Comparado com a versão regular do
principal concorrente”), por considerar que ela não tem
suporte fático. A Pepsico informa ter estudos que comprovam
sua alegação. Reunião de conciliação promovida pelo Conar
não resultou em acordo.
Em sua defesa, a Nestlé informa dispor de estudos técnicos
que sustentam o claim, baseado em comparação com determinada apresentação de Toddy, da Pepsico. A defesa não considera válidos os estudos citados pela concorrente em sua
denúncia.
Em primeira instância, em decisão unânime, o Conselho de
Ética reconheceu a veracidade e comprovação do claim, considerando, porém, que seu disclaim pode ser aperfeiçoado,
para que dele conste a metodologia do teste.
A  Pepsico recorreu da decisão, questionando os estudos
trazidos pela Nestlé. O relator do recurso, porém, não encontrou argumentos que justificassem modificar a decisão inicial,
pela alteração do disclaim. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“BELLA VITA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 130/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Bella Vita
Relator: Conselheiro Jorge Tarquini
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e seus Anexos H e I

“NATURAL TOP PRODUTOS NATURAIS –
CANELA DE VELHO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 159/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Natural Top Produtos Naturais
Relatora: Conselheira Claudia Regina Soares
Segunda Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “c”, do Código
e seu Anexo H

Anúncios em site e redes sociais de responsabilidade da

O Conar ofereceu representação pela divulgação de ação

Bella Vita foram denunciados pela direção do Conar, que
entendeu haver promessas de emagrecimento rápido mediante consumo de produtos apresentados como fitoterápicos.
Contudo, verifica-se nas imagens de embalagens no site da
anunciante que os produtos seriam suplementos alimentares.
Diante da potencial confusão quanto ao enquadramento
do produto anunciado, foi solicitado à Bella Vita que esclarecesse a natureza dos produtos com base no licenciamento,
registro ou sua dispensa perante as autoridades sanitárias.
Além disso, cabe averiguar a fundamentação das propriedades anunciadas e sua conformidade com a bula do produto.
A Bella Vita defendeu-se alegando inexperiência e boa-fé,
considerando que, por tratar-se de produtos naturais, “não
pediu nenhuma comprovação dos registros e começou a propaganda via internet pelo site que criou”. Informou que suspendeu a exibição das peças publicitárias e a comercialização
dos produtos.

de merchandising de produto da Natural Top no programa de
João Kleber na Rede TV!, na qual se divulga propriedades
terapêuticas, anti-inflamatórias e analgésicas, entre outras.
Em sua defesa, a anunciante explicou que o produto é um
cosmético e dispensa registro junto às autoridades sanitárias.
Considera que a ação não promete cura, mas auxílio na
melhora das condições físicas.
Estas e outras alegações da defesa não convenceram a
relatora, que viu no anúncio várias irregularidades, devidamente enumeradas em seu voto, pela sustação, no qual foi
acompanhada por unanimidade.

O relator deu razão à denúncia e recomendou a sustação
dos anúncios que deram origem à representação, agravada
por advertência à Bella Vita. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“ORA PRO NOBIS – AMERICAN TOP”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 160/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: American Top Suplementos Naturais
Relator: Conselheiro Luiz Guilherme Valente
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “c”, do Código e seu Anexo H

“KWAI BRASIL – BÔNUS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 167/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Kwai Brasil (Joyo Tecnologia Brasil)
Relatora: Conselheira Ana Carolina Pescarmona
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Ação de merchandising no Programa Raul Gil, do SBT,

Esta representação origina-se em queixa de consumidores

atraiu queixa de consumidores. Eles questionaram alegações
de benefícios de produto da American Tops, na eliminação de
dores e doenças como diabetes, pressão alta e varizes. Adicionalmente, destaca-se que a campanha apregoa superioridade
absoluta (“o mais poderoso anti-inflamatório”) e eficácia em
tempo extraordinário (“as dores vão sumir rapidinho da sua
vida”).
Não houve defesa por parte da anunciante, ainda que
regularmente citada pelo Conar.

contra anúncio em internet, redes sociais e aplicativo de responsabilidade da anunciante Joyo. Os consumidores apontam
o baixo valor das recompensas, em descompasso com o que é
prometido (um deles recebeu sessenta centavos) e falhas e
dificuldades no processamento e resgate de valores.
Em sua defesa, a anunciante explicou os contornos da promoção, atrelada à coleção de figurinhas e atividades nas
redes sociais durante a Copa América de Futebol. A Kwai considera claras as regras para repartição do bônus entre os 35
milhões de participantes da promoção em vários países da
América.

O relator, por concordar com as denúncias dos consumidores, recomendou a sustação agravada por advertência à American Top Suplementos Naturais, sendo acompanhado por
unanimidade.
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A relatora concordou com a defesa, de que a campanha
dispunha de regras bem claras de participação, mas considerou demandar aperfeiçoamento a divulgação do bônus ofertado e a maneira pela qual a campanha foi anunciada. Por
isso, votou pela alteração, para que a informação sobre a divisão do bônus entre todos os participantes nos países em que
a campanha é válida conste de forma clara e destacada nos
anúncios, evitando assim que qualquer consumidor possa ser
induzido em erro ou engano. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPEITABILIDADE
“AMERICANAS.COM – PEDIDO CONFIRMADO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 172/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: B2W Companhia Digital – Americanas.com
Relator: Conselheiro Péricles d’Àvila Mendes Neto
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 27, 28 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

“SIBUTRAMIN”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 175/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Sibutramin
Relator: Conselheiro Licinio Motta
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letras “a” e “c”, do
Código e seu Anexo H

Trata-se de representação instaurada a partir de queixa de

Anúncio em site e redes sociais de Sibutramin foi denun-

consumidor, que apontou a inadequação de anúncio em
e-mail marketing. Ele considera que, numa época repleta de
fraudes e golpes cibernéticos, o título acima pode iludir o consumidor.
Americanas.com apresentou defesa, negando motivação à
denúncia e considerando o apelo de uso comum no e-commerce.

ciado ao Conar por consumidor. Ele acredita que as peças
publicitárias podem levar a crer tratar-se de oferta de medicamento de venda sob prescrição médica. Diligência realizada
pelo Conar constatou que o produto é um complemento alimentar. A direção da entidade questionou ainda uma série de
alegações sobre efeitos decorrentes do consumo do produto,
como perda de peso.
Não houve defesa por parte do anunciante, ainda que
regularmente citado.

O relator não acolheu os argumentos da defesa e justificou seu voto, pela alteração agravada por advertência à
anunciante: “a ausência de relação mínima entre o título e o
teor do e-mail marketing por si só já indica a ausência de
veracidade da mensagem publicitária, levando o consumidor
a erro, para dizer o mínimo, quando não a pensar que alguma compra inadequada e não esperada teria sido feita por
um terceiro valendo-se dos dados do consumidor”. Seu voto
foi aceito por unanimidade.
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O relator deu razão às denúncias, enumerando vários desrespeitos às recomendações da ética publicitária. Propôs a
sustação agravada por advertência à Sibutramin, sendo
acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPEITABILIDADE
“DIVINA SUNDOWN REXALL – SUNDOWN 
VITAMINA D - 2000 UI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 177/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais
Sundown Rexall
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “b”, do Código

“HUAWEI FREEBUDS – R$ 549,00”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 179/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Huawei Brasil
Relator: Conselheiro Emmanuel Martins
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”, do
Código

O processo em questão foi iniciado pelo Conar após rece-

Publicidade em redes sociais de responsabilidade da Hua-

bimento de denúncia de consumidor, contra publicidade em
embalagem e internet de produto denominado “Sundown
Vitamina D  - 2000 UI”, de responsabilidade da anunciante
Divina Sundown Rexall.
De acordo com a queixa, o anúncio pode levar o consumidor a erro quanto à dosagem e quantidade de vitamina D em
cada cápsula do produto. Cabe ainda à anunciante comprovar
a veracidade dos atributos divulgados em seu site e a regularidade do produto perante a Anvisa.
A Divina Sundown Rexall defendeu-se, considerando clara
a informação relativa à dosagem diária e, da mesma forma,
em relação à natureza do produto, um suplemento alimentar,
sua ação, baseada em estudos científicos, e regularidade diante da autoridade sanitária.

wei foi alvo de denúncia ao Conar por parte de consumidor.
Ele informou que o preço divulgado no anúncio não corresponde ao efetivamente praticado, sendo quase 40% maior.
Em sua defesa, a anunciante informa que a queixa do consumidor se deu em período posterior à promoção.
O  relator propôs a alteração do anúncio por considerar
que não declina o período da promoção, sendo acompanhado por unanimidade. O relator propusera também advertência ao anunciante o que, porém, foi rejeitado pela maioria da
Câmara.

O relator propôs a alteração do site e da embalagem do
produto, de tal forma que seja eliminada a confusão quanto
à dosagem diária provocada pelo destaque dado aos
“2000UI” sem que esteja explicitado a que se refere (dosagem diária ou dosagem da cápsula). Nos demais questionamentos, ele recomendou o arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPEITABILIDADE
“O PRIMO RICO E INFOSTOCKS: CONHEÇA A 
TRAJETÓRIA DO PRIMO RICO, MAIOR 
INFLUENCIADOR DE FINANÇAS DO MUNDO”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 182/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: O Primo Rico Mídia, Educacional e
Participações, tendo como terceiro interessado a
Infostocks Informações e Sistemas
Relator: Conselheiro Antonio Toledano
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“b” e “c”, do Código

Consumidor veio ao Conar por considerar deficiente identificação publicitária do anúncio acima, veiculado no site da
Infomoney pela O Primo Rico Mídia, Educacional e Participações, tendo como terceiro interessado a Infostocks Informações e Sistemas.
A defesa encaminhada ao Conar pela Infostocks, proprietária do portal Infomoney, informa que se encarrega de criar
e produzir conteúdo sobre investimentos e negócios de interesse de seu público-alvo e que o caso em tela não é publicidade, e sim conteúdo editorial. Não houve defesa pelos
demais citados.
O relator não acolheu os argumentos da defesa, considerando o objeto desta representação como publicidade e,
como tal, sujeita às regras da ética publicitária. Por elas não
terem sido reconhecidas, propôs alteração agravada por
advertência com a finalidade de alertar os responsáveis para
a importância da observância do princípio da identificação
publicitária. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“KABUM – NOTEBOOK GAMER ACER NITRO 5
– DESCONTO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 188/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Kabum Comércio Eletrônico
Relatora: Conselheira Isabela Rodrigues
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

Esta representação originou-se em queixa de consumidor,
contra anúncio da Kabum. O consumidor constatou em sites
que fazem monitoramento de preços que o valor apontado
como original, sem incidência de desconto, não seria o regularmente praticado pelo mercado. O  anúncio não seria, portanto, suficientemente claro e verdadeiro quanto ao real desconto oferecido.
A Kabum defendeu-se, considerando o anúncio veraz, uma
vez que os sites de monitoramento de preços citados pelo
consumidor apontam que os valores praticados por outros
anunciantes para o mesmo produto são próximos ao valor
com desconto praticado pelo Kabum.
Estes e outros argumentos da defesa não convenceram a
relatora, que votou pela alteração agravada por advertência à
Kabum. “Não se está discutindo se o preço com desconto é o
preço de fato praticado pelo anunciante, mas sim o fato de
que se o preço apresentado como original realmente era praticado para, então, checar se o desconto presente no anúncio
é verdadeiro”, explicou ela em seu voto. “Levando em conta
que a anunciante não comprovou ter divulgado ao público o
valor tido como original e, aparentemente, o utilizou para chegar a um desconto muito alto, bem como o fato de que foram
comparados preços incomparáveis, já que um era à vista e o
outro a prazo, acreditamos que o anúncio mereça alteração a
fim de ser corrigido, bem como a Kabum mereça advertência
para que se atente aos referidos pontos em casos futuros”.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPEITABILIDADE
“XP – RICO EM RENDA FIXA - CDB AGIBANK
78% DE RENTABILIDADE – CDB ASSIM SÓ A 
RICO TEM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 193/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: XP Investimentos
Relatora: Conselheira Luciana Burger
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigo 50, letra “b”, do Código e seu
Anexo E

Trata-se de representação provocada por denúncia de consumidor, contra anúncio da XP Investimentos, por considerar
que dá destaque a rentabilidade alta em investimento sem
explicitar, com destaque equivalente, que é necessário manter
o investimento, sem possibilidade de resgate, por um período
de seis anos.
Em defesa, a anunciante afirma que cumpre integralmente
as disposições da Anbima, órgão regulador das instituições de
investimentos e que todas as condições de contratação para
o produto estavam devidamente esclarecidas em links.
A relatora propôs a alteração, por considerar procedente a
queixa quanto à forma como as condições específicas aparecem na peça, em proporção ao tamanho das fontes que divulgam a rentabilidade, não devendo se resumir a links.
Seu voto foi aceito por unanimidade.

“COCO BAMBU – O MELHOR RESTAURANTE 
DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 200/21
Autor: Outback Steakhouse
Anunciante: Coco Bambu
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 4º, 32 e 50, letra “b”, do Código

O Outback Steakhouse ofereceu denúncia contra anúncios
em vários meios de comunicação do concorrente Coco Bambu
com o claim acima. O denunciante questiona a veracidade da
afirmação, considerando-a propaganda comparativa desleal,
capaz de induzir o consumidor ao erro. Convidadas pelo Conar,
as empresas aceitaram participar de reunião de conciliação,
mas não se chegou a entendimento.
O Coco Bambu justificou o uso do claim por premiações e
pesquisa realizada junto a consumidores, acostadas à defesa.
Considera o uso do superlativo justificado e aceito rotineiramente na publicidade de diversos segmentos, inclusive pelo
próprio denunciante.
Em seu voto, o relator considerou a afirmação do claim
“um tanto quanto forte para ser adotada de forma absoluta,
por toda a rede, e em todo o Brasil”. Ele considera que muitas das unidades da rede Coco Bambu podem até merecer
este superlativo, mas não há comprovação de que a rede seja
efetivamente melhor do que outras redes ou mesmo de restaurantes com apenas uma unidade. Propôs a alteração dos
anúncios, com a modificação do claim para que passe a indicar a delimitação do atributo “melhor”, por exemplo, com
base na avaliação de determinado prêmio em determinada
região, ou outro dado que sustente a afirmação.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA
“HEXAG – MAIS FORTE PARA MEDICINA”,
“MAIS APROVA EM MED PÚBLICA” E “A 
MAIOR APROVAÇÃO PROPORCIONAL EM 
MED PÚBLICA DO PAÍS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 060/21, em recurso ordinário
Autor: Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares
Anunciante: Hexag Vestibulares
Relatores: Conselheiros Augusto Fortuna e Silvio Soledade
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 4º, 23, 32 e 50, letra “c”, do
Código

O  Poliedro Vestibulares contesta no Conar as afirmações
acima, presentes em campanha em internet da concorrente
Hexag Vestibulares, por considerar que são desprovidas de
comprovação, constituindo publicidade enganosa e desleal.
A defesa enviada pela anunciante argumenta que os claims têm sido usados por ela a partir de 2012, negando tratarse de publicidade comparativa irregular.
O relator de primeira instância deu razão à denúncia, considerando as afirmações da campanha da Hexag Vestibulares
desprovidas de qualquer base verificável, um dos pilares da
publicidade comparativa ética. Por isso, propôs a sustação,
sendo acompanhado por unanimidade.
O  Poliedro Vestibulares recorreu da decisão, mas seus
argumentos de defesa foram igualmente reprovados pelo
relator de segunda instância. Ele recomendou a manutenção
da decisão inicial, no que foi acompanhado por unanimidade.

“O POLIEDRO É O LÍDER DISPARADO EM 
APROVAÇÕES EM MEDICINA, NAS 
FACULDADES PÚBLICAS E PARTICULARES 
MAIS CONCORRIDAS DO BRASIL”, “MISSÃO 
CUMPRIDA! O CURSINHO QUE MAIS APROVA 
EM MEDICINA PÚBLICAS E PARTICULARES” E 
“QUER PASSAR LOGO NA 1ª CHAMADA EM 
MEDICINA? POLIEDRO CURSO É O MELHOR 
CAMINHO!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 108/21, em recurso ordinário
Autor: Hexag Vestibulares
Anunciante: Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares
Relatores: Conselheiros Andressa Bizutti Andrade e Silvio
Soledade
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 23, 27, 32 e 50, letra “c”,
do Código

O Hexag Vestibulares queixou-se no Conar contra campanha do concorrente Poliedro Vestibulares pelo uso de três
claims, citados acima e que entende tratar-se de publicidade
comparativa antiética, desleal e depreciativa, pois abusa da
falta de conhecimento dos consumidores ao divulgar claims
de superioridade sem a devida comprovação.
Reunião de conciliação promovida pelo Conar entre as partes não resultou em entendimento.
A anunciante defendeu-se alinhando argumentos e dados
que, no seu entendimento, tornam possível tecer as afirmações contestadas pela concorrente.
Em primeira instância, a relatora propôs a sustação, no que
foi acompanhada por unanimidade. Ela considerou que em
nenhum caso houve comprovação dos claims, detalhando em
seu voto suas restrições aos argumentos da defesa.
Houve recurso por parte do Poliedro Vestibulares, mas o
voto inicial foi mantido por unanimidade pela câmara recursal, seguindo recomendação do relator de segunda instância.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“TIM PRÉ TOP”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 045/21
Autora: Claro
Anunciante: TIM
Relator: Conselheiro Átila Francucci
Segunda Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 27 e 50, letras “a” e “c”, do Código

Esta representação, movida pela Claro contra campanha
da TIM, foi julgada em abril de 2021, com recomendação de
alteração, mas voltou ao Conselho de Ética por conta de
denúncias de descumprimento em filme exibido na internet
e no site da anunciante.
Ao ser cientificada da denúncia, a direção do Conar, ressaltando que as decisões do Conselho de Ética são aplicáveis
de imediato, determinou a intimação da anunciante para
rápido cumprimento e encaminhou o processo ao relator,
que concedeu medida liminar de sustação, tendo sido proposta ainda a aplicação da penalidade de advertência à TIM.
Esta apresentou manifestação, indicando as alterações realizadas na campanha para cumprimento da decisão. Posteriormente, a Claro trouxe ao processo notícia de que outras
peças publicitárias (outdoor e cartazes em pontos de venda)
estariam em desconformidade com a decisão, pleiteando a
confirmação da decisão liminar.
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A TIM  apontou, em sua defesa, a dificuldade de leitura
dos anúncios apresentados pela Claro, bem como das datas
dos jornais que comprovariam o descumprimento. De todo
modo, destacou a dificuldade de alteração de todos esses
materiais e informou que a campanha já estaria encerrada,
trazendo ao processo o material de ponto de venda da nova
campanha, já com as devidas adaptações.
O relator não acolheu os argumentos da defesa, notando
em seu voto que a TIM não recorreu da decisão, o que torna
absolutamente injustificável o descumprimento em mídias
que sabidamente são aptas a promover alterações rapidamente, como é o caso do site e de redes sociais.
Com relação aos anúncios de mídia exterior/pontos de
venda, embora o relator reconheça que pode ser mais demorado o processo de alteração das peças, também é fato que
a TIM, à época da primeira denúncia de descumprimento,
não trouxe um único documento que evidenciasse já ter iniciado as alterações. Por isso, ele propôs a confirmação da
medida liminar de sustação e a aplicação da penalidade de
advertência à TIM, o que foi acolhido por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“CALABIS E EDUARDA LIMA – CALABIS 
DISTRIBUIDORA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 139/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Calabis Distribuidora e
Eduarda Lima
Relator: Conselheiro Boris Gris
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “c”, do Código e seus Anexos A, P e T

“ITAÚ UNIBANCO – A COMBINAÇÃO 
PERFEITA DE TECNOLOGIA E PESSOAS –
ISSO É MUITO ITAÚ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 143/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Itaú Unibanco
Relator: Conselheiro Cesar Massaioli
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Trata-se de representação, por conta de queixa de consu-

Queixa de consumidor visou anúncio em TV e redes

midor, em face das postagens que divulgam a Calabis Distribuidora nas redes sociais da influenciadora Eduarda Lima não
claramente identificada como publicidade. A direção do Conar
notou ainda que as postagens não exibem a frase de responsabilidade social, prevista nos Anexos que tratam da publicidade de bebidas alcoólicas e pede manifestação do Conselho
de Ética sobre a existência ou não de estímulo ao excesso no
consumo dos produtos.
Apesar de citada, Eduarda Lima não apresentou defesa. Já
o Grupo Calabis enviou e-mail, informando que a influenciadora seria apenas sua cliente, sendo a responsabilidade pela
postagem unicamente dela.
O  relator recomendou a sustação, considerando que a
influenciadora exaltou a qualidade e preço da Calabis.

sociais do Itaú Unibanco, no qual passageiro e motorista aparecem sem utilizar máscara de proteção, o que pode configurar desrespeito à legislação e ao interesse social.
Em sua defesa, o anunciante detalhou os protocolos de
segurança adotados durante a produção do filme, em linha
com as recomendações e determinações das autoridades
sanitárias.
Estes e outros argumentos da defesa convenceram o relator que, considerando também o contexto do comercial, propôs o arquivamento da representação, sendo acompanhado
por unanimidade.

O relator considerou presente, ainda, na peça publicitária
incentivo ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Ele
agravou a sua recomendação com advertência à influenciadora Eduarda Lima e à Calabis Distribuidora, no que foi
acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“CACHAÇA DO VALE ENGENHO DE 
AGUARDENTE DE CANA E LINNYKE ALVES –
PRECIOSA DO VALE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 174/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Cachaça do Vale Engenho de
Aguardente de Cana e Linnyke Alves
Relator: Conselheiro Claudio Kalim
Segunda Câmara
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a”, “b” e “c”, do Código e seu Anexo A

O Conar propôs representação ética contra anúncios nas
redes sociais do influenciador Linnyke Alves, divulgando a
aguardente da anunciante Cachaça do Vale Engenho de
Aguardente de Cana, depois de receber e-mail de consumidor.
Ele notou que a peça publicitária não atende a várias recomendações do Código – clara identificação publicitária, ingestão do produto e frase de advertência, por exemplo. Os anúncios divulgam ainda promoção que não parece enquadrada na
legislação correspondente.
Em defesa enviada ao Conar, a anunciante comprometeuse a adequar sua comunicação publicitária às recomendações
da ética do setor. O influenciador furtou-se a se defender no
Conar, ainda que regularmente citado.
Para o relator, não resta dúvida de que no caso em tela há
várias infrações ao Código, contidas em seu Anexo A, que
regula a publicidade de bebidas alcoólicas de alto teor. Por
isso, ele propôs a alteração do anúncio e a supressão das
cenas em que há consumo da aguardente. Para o influenciador, a recomendação foi agravada por advertência. Seu voto
foi aceito por unanimidade.
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“LOHN BIER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 183/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Cervejaria Lohn
Relator: Conselheiro Murilo Nassif
Primeira Câmara
Decisão: Sustação e alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 33, e 50, letras “b” e
“c”, do Código e seu Anexo P

Consumidor denunciou ao Conar anúncios em redes sociais
da Cervejaria Lohn, por entender que eles infringem várias
recomendações da ética publicitária, como associação do consumo de álcool à condução de veículos, ausência de agegate
na página e uso de apelo imperativo de consumo, todas práticas reprovadas pelo Código em seu Anexo P, que trata da
publicidade de bebidas alcoólicas de baixo teor.
A anunciante defendeu-se, afirmando não ter tido a intenção de promover a associação mencionada, tampouco de consumo excessivo. Informa que quando do recebimento da citação retirou imediatamente os claims do ar e “declara desde já
que doravante todas as demais publicidades a ser realizadas
obedecerão às regras contidas no Código”.
O  relator propôs a sustação da exibição do anúncio até
que seja acionado o agegate da página. Quanto aos anúncios, ele recomendou a alteração de alguns deles, citando as
infrações em seu voto, que foi acolhido por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“GRAND CRU BELA CINTRA E FARIA LIMA 
ELEVATOR – O BRASIL ME OBRIGA A BEBER,
DIARIAMENTE...”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 199/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciantes: Grand Cru Bela Cintra e Faria Lima Elevator
Relator: Conselheira Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “c”,
do Código e seu Anexo P

A presente representação foi instaurada pelo Conar, de ofício, contra anúncio em redes sociais divulgando bebidas alcoólicas, por ele contrariar várias recomendações do Código
para publicidade do gênero, como a falta de frases de advertência, possível estímulo ao consumo exagerado de bebidas
alcoólicas e recomendação de consumo em razão dos efeitos
sobre os sentidos. Demais disso, tendo em vista que as redes
sociais possuem ferramentas que permitem a identificação da
faixa etária público-alvo do canal, cabe aos responsáveis pelo
anúncio demonstrarem que sua audiência é predominantemente adulta.
A Grand Cru Bela Cintra informou em sua defesa que suspendeu a exibição do anúncio assim que cientificada da representação do Conar. Já a Faria Lima Elevator trouxe ao processo dados demonstrando que sua audiência é predominantemente adulta.
A relatora deu plena razão à denúncia, recomendando a
sustação, lembrando que a retirada do anúncio não altera em
nada a análise do caso. Ela agravou a sua recomendação com
a advertência à Grand Cru Bela Cintra e Faria Lima Elevator,
sendo acompanhada por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“NOVA BRINK E JUJU TEOFILO – PESSOAL,
ESSAS SÃO AS POPZEEZ, MINHAS DOCES 
AMIGUINHAS MERGULHADAS EM DIVERSÃO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 192/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Nova Brink e Juju Teofilo
Relatora: Conselheira Fabiana Soriano
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 28, 30 e 50, letra “b”, do Código
e item 1.1 do Guia de Publicidade por Influenciadores
Digitais

Anúncio nas redes sociais da influenciadora Juju Teofilo
divulgando produtos da Novabrink não é claramente identificado como publicidade. A  denúncia chegou ao Conar por
e-mail de consumidor. A direção do Conar questiona também
se há apelo imperativo de consumo vocalizado por criança, o
que é reprovado pelo Código.
Os representantes da influenciadora e da anunciante manifestaram-se em defesas enviadas ao Conar, informando que
promoveram a alteração no anúncio, incluindo as hashtags
#publi e #publicidade. A  anunciante entende que o fato da
linha de produtos “Popzeez” ser colecionável não deve ser
considerado automaticamente como apelo para consumo.
A relatora concordou com a defesa, de que o anúncio não
incorre em desrespeito à ética publicitária no que toca a apelos de consumo, mas propôs a alteração no questionamento
relativo à identificação publicitária. Seu voto foi acolhido por
maioria.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“ASA E JUJU TEOFILO – HOJE É DIA DE PIZZA!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 194/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Asa Indústria e Comércio e
Juju Teofilo
Relatora: Conselheira Fabiana Soriano
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

APELOS DE SUSTENTABILIDADE
“TERRAS DE AVENTURA (OSKLEN) – PREVIEW
GAIA – QUAL LEGADO VOCÊ QUER DEIXAR 
PARA O MUNDO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 071/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Terras de Aventura Indústria de Artigos
Esportivos (Osklen)
Relatora: Conselheira Melissa Vogel
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

No entendimento do consumidor que enviou queixa ao

Anúncio em redes sociais da Terras de Aventura foi denun-

Conar, postagem nas redes sociais da influenciadora Juju Teofilo não está claramente identificada como publicidade,
podendo causar confusão, inclusive junto a público infantil. Tal
prática contraria recomendação do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais.
Em sua defesa, a Asa informou que a postagem foi corrigida pela influenciadora. Alegou também que não houve no
post qualquer apologia ao consumo excessivo de produtos
não condizentes com faixa etária infantil, tampouco uso de
apelo imperativo de compra ou consumo.

ciado ao Conar por consumidores, questionando se a peça
publicitária não contraria recomendações do Código em seu
Anexo U, que trata de apelos de sustentabilidade na publicidade. No anúncio, é divulgada coleção da marca Osklen.
Em sua defesa, a anunciante dá informações sobre suas
iniciativas e parcerias de sustentabilidade, vigentes há mais de
vinte anos. Foram juntados à defesa certificações, premiações
e estudos sobre práticas socioambientais da empresa e fornecedoras, comprovando, por exemplo, economia de mais de
300 milhões de litros de água nos processos produtivos, a
redução de mais de 100 toneladas de gases de efeito estufa
e a economia de mais de 1,5 milhões de metros quadrados de
terra, a partir de estudo de autoria do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Coppead-UFRJ).

A  relatora concordou com estes últimos argumentos da
defesa, mas propôs a alteração do anúncio original, para que
não reste dúvida quanto à sua natureza publicitária. Ela foi
acompanhada por maioria de votos.

A  relatora aceitou estes e outros argumentos da defesa,
considerando que os anúncios estão em acordo com as recomendações do Código e seu Anexo U  nos itens exatidão;
veracidade; concretude; comprovação; pertinência; relevância
e absoluto. Por isso, propôs o arquivamento da representação, sendo acompanhada por unanimidade.
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DIREITOS AUTORAIS
“TIROLEZ. O QUEIJO QUEEEEEEEEEEIJO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 171/21
Autora: Africa
Anunciante: Laticínio Tirolez
Relatora: Conselheira Marlene Bregman
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 43 e 50, letra “b”, do Código

BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FOI JULGADA EM OUTUBRO A 
SEGUINTE REPRESENTAÇÃO, QUE SE 
ENCONTRA EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 189/21, “BRF – Chegou Sadia
Livre & Lev!”. Resultado: arquivamento por
unanimidade.

A Africa representou no Conar contra campanha da Laticínios Tirolez por considerar que se apropria de ideia criativa
desenvolvida pela denunciante para Petrobras há mais de um
ano, apoiada na repetição, ênfase e forma de locução das
palavras “Posto” e demais produtos que podem ser adquiridos
nesse local, por exemplo, “Posto, posto mesmo é Posto BR”;
“Combustível, combustível” e “Gasolina, gasolina”. Segundo
a denúncia, a campanha da Tirolez usa recurso idêntico, inclusive em seu slogan “Tirolez, o queijo queeeeijo”. Reunião de
conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo.
O ponto de vista da Africa é negado pela anunciante, para
quem o anúncio divulga produtos que comercializa com a clara intenção de chamar atenção para a cremosidade e elasticidade deles, em meio a cenas do queijo derretendo.
Para a defesa, a repetição de palavras é artificio criativo
comum, não podendo ser propriedade de nenhuma marca ou
campanha, admitindo apenas a existência do que define como
“uma coincidência” no objetivo das peças publicitárias.
A  relatora aceitou parcialmente os argumentos do Laticínios Tirolez, considerando que as estruturas criativas das campanhas são inteiramente diferentes, impossíveis de serem confundidas, não guardando nenhuma semelhança entre si.
No entanto, a relatora viu uma questão formal em aberto: a semelhança entre os slogans. Mesmo considerando que
houve uma coincidência fortuita e não intencionada, ela
votou pela alteração do slogan do anúncio do Queijo Tirolez
por anterioridade de uso de slogan semelhante pelos Postos
BR. Seu voto foi aceito por unanimidade.

54

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE SETEMBRO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em sessões virtuais realizadas dias 2,
9, 16, 22, 23 e 29, por meio das suas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, 7ª, 5ª e 8ª e 6ª Câmaras..

P

articiparam das reuniões 86 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Alexandre Gadret,
Ana Carolina Pescarmona, Ana Moises, André
Cerqueira, André Coutinho, André Duarte Dias, André
Marsiglia, Angela Rehem, Antônio Jesus Cosenza,
Antonio Toledano, Armando Strozenberg, Augusto
Fortuna, Boris Gris, Bruno Bonfanti, Bruno Smaldino,
Camila Felix Moreira, Carlos Alberto Leal de Barros
Jr., Cesar Massaioli, Claudia Regina dos Santos,
Claudio Paixão, Clementino Fraga Neto, Cristina De
Bonis, Cyd Alvarez, presidente da 1ª Câmara, Daniela
Rios, Débora Dalcin Rodrigues, Décio Coimbra,
Eduardo Lorenzi, Eliane Quintella, Ernesto Rodrigues,
Esper Chacur, Fabiana Soriano, Fernanda Gomes
Barjud, Fernanda Cohin Magalhães, Fernando Costa
de Campos, Guilherme Vieira, Hiram Baroli, Isabela
Rodrigues, José Francisco Eustachio, José Francisco
Queiroz, José Maurício Pires Alves, José Pereira
Guabiraba, Juliana Nascimento, Larissa Moré,
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Leonora Coimbra Nunes, Licínio Motta, Luiz
Fernando Constantino, Luiz Guilherme Valente,
Luiz Roberto Valente Filho, presidente da 7ª
Câmara, Marcel Leonardi, Marcela Neves de
Andrade, Marcelo Migliori, Marcelo Benez,
Marcelo Leite, Marcelo Rech, presidente da 5ª
Câmara, Marcia Esteves, Maria Tereza Sadek,
Mariana Pimentel, Mariângela Toaldo, Mentor
Muniz Neto, Mirella Caldeira, Murilo Nassif,
Nelcina Tropardi, presidente da 6ª Câmara, Patrícia
Blanco, Paula Puppi, Paulo Chueiri, Pedro Fonseca,
Péricles D’Avila, Priscila Felix, Priscilla Menezes,
Renata Garrido, Rino Ferrari Filho, Rodrigo Tigre,
Rubens da Costa Santos, Ruy Lindenberg, Severino
Queiroz Filho, Silvio Soledade, Tania Pavlovsky,
Telmo Flor, Thiago Leal Resende, Valéria Sombra,
Vanessa Vilar, presidente da 2ª Câmara, Vinicius
Linhares, Virginia Any de Souza, Vitor Morais de
Andrade e Zander Campos da Silva Jr.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“ESTRELA E MARIANA CALTABIANO CRIAÇÕES 
– HALLOWEEN ZUZUBALÂNDIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 129/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Manufatura de Brinquedos Estrela e Mariana
Caltabiano Criações
Relatora: Conselheira Fernanda Gomes Barjud
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30, 37 e 50, letra
“b”, do Código

Trata-se de representação aberta mediante queixa de consumidora, contra anúncio de brinquedos da Estrela colado a
episódio de desenho animado destinado ao público infantil,
divulgado em redes sociais. A consumidora teme que a falta
de clara identificação publicitária possa confundir as crianças.
Apenas a Estrela enviou defesa ao Conar, na qual afirma
não ver desrespeito às recomendações da ética publicitária.
A conselheira relatora considerou em seu voto que o tempo
transcorrido entre o final do episódio e o início do anúncio é
suficiente para assegurar a distinção entre os conteúdos editorial e publicitário. Também não fez reparos ao conteúdo da
mensagem, mas o fez em relação à legenda que acompanha o
desenho – “Conheça os brinquedos de Zuzubalândia” – com
endereço de site, na qual considera haver imperativo de consumo dirigido a crianças, prática reprovada pelo Código (através
do verbo “conheça”), o que é expressamente vedado para a
publicidade.
Adicionalmente, e considerando a plataforma de mídia
social em que foi veiculado o anúncio, a relatora entende que
a Manufatura de Brinquedos Estrela e a Mariana Caltabiano
Criações deveriam ter observado de forma mais rigorosa as
recomendações do Guia de Publicidade por Influenciadores
Digitais com relação à identificação do anúncio na legenda do
vídeo, com uma das hashtags recomendadas pelo Guia.

“BURGER KING – COMO EXPLICAR?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 135/21
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Burger King
Relator: Conselheiro Ruy Lindenberg
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Cerca de uma centena de consumidores enviaram e-mails
ao Conar, reclamando de campanha do Burger King veiculada em vários meios de comunicação e na qual crianças respondem a perguntas sobre diversidade sexual. Ao grupo de
consumidores juntou-se a Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. As denúncias consideram que a
campanha expõe menores de idade a assunto inapropriado
para as suas idades.
A direção do Conar aceitou as denúncias, propondo representação ética, ressalvando que vários dos queixosos aludiam
à suposta existência de vedação de publicidade destinada ao
público infantil, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, que não prevê a hipótese de banimento
da publicidade do segmento e estabelece competência privativa do Congresso Nacional para edição de norma pública, na
forma da lei, em matéria de propaganda.
Em sua defesa, a anunciante informou que a campanha foi
concebida para conscientizar e reforçar a importância do respeito e da promoção da equidade de gênero, tema ao qual a
empresa se dedica em várias frentes e já há vários anos.
Segue dando informações sobre a concepção e execução da
campanha, para a qual foram convidadas crianças entre 5 e

Por isso, ela propôs a alteração da legenda nos dois aspectos citados, sendo acompanhada por unanimidade.
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12 anos, devidamente acompanhadas pelos seus responsáveis, sendo colhidos depoimentos espontâneos. Foi obtida a
devida autorização judicial para a campanha e contratada
assessoria de psicóloga. A  defesa conclui citando os tristes
números de violência no país e lembrando que a livre identidade de gênero é fundamentada na Constituição Federal.
O relator propôs o arquivamento da representação. Ele iniciou seu voto historiando fatos e decisões em prol da diversidade. “O faço para enfatizar como situações que são óbvias
para muitos de nós nos dias de hoje são na verdade conquistas muito recentes da sociedade e por isso mesmo objeto de
tanta discussão, incompreensão, resistências e paixões”,
escreveu o relator. “Andamos muito rápido por um lado ao
mesmo tempo que andamos muito lentamente por outro.
Tudo depende do ponto onde nos encontramos, do que estamos vendo, sentindo, participando ou não destas importantes
mudanças que envolvem religião, valores, ética e cultura. Este
é o quadro de fundo desta representação”.
Vai adiante o relator: “um dos argumentos mais recorrentes dos críticos desta peça publicitária é ‘deixem as crianças
fora disso’. Mas estes mesmos críticos não deveriam esquecer que muitas destas crianças estão exatamente no centro
desta discussão, pois elas nasceram em lares homoafetivos e
não há como deixá-las fora disso. E deixar de fora as crianças
que nasceram em lares mais tradicionais seria ajudar a criar
uma muralha de silêncio e certamente de ignorância sobre
aqueles novos lares cada vez mais comuns na sociedade”.
“É claro que estamos vivemos num tempo de grandes
transformações sociais e dá para entender que muitos pais e
mães se sintam incomodados em responder as perguntas dos
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seus filhos porque eles mesmos têm que se informar. Mas
este é o papel dos pais, seja em uniões hetero ou homoafetivas. E se for para incomodar alguém, que não sejam aquelas
crianças que já têm o incômodo de serem diferentes, o incômodo do silêncio, o incômodo da zombaria e tantas vezes o
incômodo do bulling. Além disso sabemos que hoje as crianças têm acesso muito cedo às redes sociais, e as informações
fazem parte do seu dia a dia, através dos influenciadores, das
músicas, das personalidades e dos acontecimentos”.
“Como foi lembrado pela defesa, o Brasil registra o assassinato de uma pessoa LGBT a cada 23 horas. Diante disso
grandes marcas, veículos de comunicação e influenciadores
começam a trazer à luz estes temas, procurando dar visibilidade a estas pessoas, conscientizando a sociedade sobre
esta luta”.
O relator considerou que os cuidados tomados na campanha são suficientes para proteger as crianças. “Não vejo o
comercial do Burger King querendo convencer, doutrinar,
catequizar, evangelizar nem reeducar sexualmente ninguém.
Entendo que o objetivo seja o de demostrar que nos lares
homoafetivos os filhos também podem encontrar amor, carinho e respeito, como se espera de qualquer outro lar. Simples
assim”.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“BODY FAST – DIETAS VS. JEJUM 
INTERMITENTE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 088/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Body Fast GMBH
Relatora: Conselheira Fernanda Cohin Magalhães
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 33 e 50, letras
“a”, “b” e “c”, do Código

“AMBEV E RAFA BRITES – UM BRINDE DE 
CERVEJA BEM GELADA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 133/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Ambev e Rafa Brites
Relatora: Conselheira Paula Puppi
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo P

Duas reclamações de consumidores motivaram esta repre-

Anúncio em redes sociais foi denunciado ao Conar por

sentação, contra anúncios em site e redes sociais da Body
Fast, empresa com sede em Munique, Alemanha. Os consumidores questionaram a veracidade e a segurança de planos de
acompanhamento da prática de jejum alimentar intermitente.
Não houve defesa por parte da anunciante.
Escreveu a relatora em seu voto: “Este me parece ser um
caso claro de grave infração aos preceitos éticos deste Conselho. Em minha avaliação, a reclamação dos consumidores
merece ser acolhida na medida em que os anúncios em questão deixam de observar princípios éticos fundamentais, potencialmente afetando a saúde e segurança dos consumidores.
Os anúncios apresentam como verdade absoluta supostos
benefícios da prática de jejum intermitente, especialmente em
comparação às ‘dietas alimentares’, sem, contudo, apresentarem qualquer evidência objetiva ou fundamentação para tais
afirmações ou comparação”.

consumidor que considerou que se associa o consumo de
bebidas alcoólicas à adolescência, contrariando recomendação expressa do Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária.
A Ambev informa em sua defesa que o post publicado pela
influenciadora é decorrência de live realizada por ela para o
Dia das Mães, parte de campanha da Whirlpool para promover uma cervejeira, tendo a Ambev participado da ação
mediante bonificação de produtos. No mérito, considera que
a postagem não viola nenhuma regra ética ou sugere consumo de bebida alcoólica por adolescentes. Afirma que o perfil
da influenciadora é destinado a adultos. Já a influenciadora
informou que a postagem teve como objetivo eternizar o brinde por meio de histórias contadas por ela.

Ela votou pela sustação ou alteração, conforme a plataforma utilizada, agravada por advertência à Body Fast GMBH,
pelas diversas desconformidades ao Código e pelos consideráveis riscos à saúde dos consumidores, bem como pela
ausência de resposta à notificação do Conar. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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A relatora não acolheu os argumentos das defesas e propôs a alteração. Segundo ela, “apesar da postagem não ter
sido diretamente direcionada ao público adolescente, passa
claramente a mensagem de que ‘curtir a vida como adolescente’ significa ter em mãos uma ‘cerveja bem gelada’”,
como escreveu em seu voto. “Os influenciadores precisam
atentar à linguagem utilizada em seus perfis e serem cada
vez mais educados em relação ao Código, para que possam
contribuir para a manutenção da nossa boa propaganda”.
Seu voto pela alteração foi aceito por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“DIAGEO, MARIANA GOLDFARB E OBVIOUS 
– KETEL ONE BOTANICAL APRESENTAM O 
DATE DELA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 144/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante, influenciadora e agência: “Diageo Brasil,
Mariana Goldfarb e Obvious
Relator: Conselheiro Silvio Soledade
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Queixa de consumidor dá conta de associação entre o consumo de bebida alcoólica e prática de atividade física em
anúncio em redes sociais de responsabilidade da Diageo Brasil, com participação da influenciadora Mariana Goldfarb e da
agência Obvious. Na postagem, a influenciadora pratica ioga
e, mais tarde, prepara um drink com a vodka Ketel.
Em sua defesa, a anunciante nega a interpretação do consumidor, considerando que a postagem respeita as recomendações do Código para a publicidade de bebidas alcoólicas.
O relator deu razão à defesa e votou pelo arquivamento,
sendo acompanhado por unanimidade.

“EDUARDO COSTA LANÇA PALHEIROS DO 
CABARÉ – LIVE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 145/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Eduardo Costa
Relatora: Conselheira Valéria Sombra
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “c”, do
Código e seu Anexo J

Anúncio em live veiculada em redes sociais do artista Eduardo Costa motivou esta representação, proposta pela direção
do Conar. O anúncio divulga lançamento de produto fumígeno, em desacordo com a Lei número 9.294/96 (Lei Murad) e
com o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
Ambos os produtos usam como apelo a proteção ao coração.
Eduardo Costa enviou defesa ao Conar na qual informa
que não teve a intenção de incentivar o uso do fumígeno ou
oferecê-lo a um público desconhecido e não-usuário, mas
apenas apresentá-lo a quem já utiliza ou tem conhecimento
deste tipo de cigarro. O artista afirmou comprometer-se a não
mais expor, fazer uso, veicular e divulgar o Palheiro Cabaré ou
qualquer outro produto vetado em lei.
A  relatora recomendou a sustação da ação publicitária
agravada por advertência a Eduardo Costa. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“RENNER – PREÇOS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação 070/21, em recurso ordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Lojas Renner
Relatores: Conselheiros Luciana Burger e Bruno Smaldino
Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

Consumidor denunciou ao Conar anúncio em links patrocinados no buscador Google de responsabilidade das Lojas
Renner, divulgando ofertas de preços diferentes dos apresentados no site da anunciante, no qual se pode consumar a
compra.
Em sua defesa, a anunciante confirma a divergência de
preços, justificando-a por questões técnicas alheias à sua vontade e rapidamente corrigidas.
Em primeira instância, seguindo proposta da relatora, deliberou-se pela alteração agravada por advertência às Lojas
Renner. O voto levou em conta o princípio de que o anunciante é responsável pelos seus anúncios e, também, pela escolha
e monitoramento dos veículos e plataformas que escolhe,
independentemente da tecnologia envolvida. A decisão se deu
por unanimidade.
Houve recurso contra a decisão, formulada pela anunciante, pedindo que fosse considerado o fato de que agiu prontamente, uma vez identificado o problema. Este e outros argumentos da defesa não convenceram o relator do recurso ordinário, que propôs a manutenção da decisão inicial, no que foi
acompanhado por unanimidade.
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“OI MÓVEL – É TUDO ILIMITADO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 096/21, em recurso ordinário
Autora: TIM
Anunciante: Oi
Relatores: Conselheiros Marcelo Migliori (voto vencedor) e
Augusto Fortuna
Sétima Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

A TIM denuncia campanha da concorrente Oi no segmento de telefonia celular, por considerar inverídico o apelo central das peças publicitárias – expresso no título acima –, uma
vez que há limitações para mensagens de SMS  e roaming
internacional. Reunião de conciliação promovida pelo Conar
não resultou em acordo.
Em sua defesa, a anunciante considerou que a campanha
usa termos corriqueiros no mercado de telefonia celular.
Em primeira instância, por maioria de votos, a câmara julgadora seguiu proposta do autor do voto divergente, pela
alteração. Ele considerou que, diante da amplitude da divulgação do benefício, é relevante o esclarecimento sobre restrição
existente acerca do serviço de voz internacional. Considerando que a campanha denunciada abrange anúncios em ponto
de venda, foi determinado prazo de até 180 dias para as alterações, sem prejuízo de medidas imediatas nos demais meios.
A TIM  recorreu da decisão, considerando-a insuficiente.
Seus argumentos, porém, não foram aceitos pelo relator de
segunda instância. Ele propôs a manutenção da decisão inicial, mas considerou demasiado longo o prazo para as alterações das peças de ponto de venda, determinando que sejam
feitas em prazo menor. Ele recomendou também a advertência à Oi por verificar que as recomendações de primeira instância ainda não tinham sido plenamente implementadas em
outros meios. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CENTAURO – PREÇOS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 121/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Centauro
Relator: Conselheiro Cesar Massaioli
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

“AMERICANAS.COM – LEGO FRIENDS –
PREÇO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 127/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: B2W Companhia Digital
Relatora: Conselheira Daniela Gil Rios
Segunda Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “c”,
do Código

Queixa de consumidor dá conta de anúncios da Centauro

Anúncio em site da Americanas.com divulga preço bem

veiculados em redes sociais divulgando produtos por preços
inferiores àqueles que constam no site da anunciante. Regularmente citada pelo Conar, ela abriu mão de se defender
perante o Conselho de Ética.

menor do que o efetivamente cobrado. A denúncia chegou ao
Conar por e-mail de consumidor.
Em sua defesa, a anunciante relata prestar serviços de
marketplace e que pode ter havido um atraso na atualização
das informações.

O relator deu razão à denúncia e recomendou a alteração
do anúncio agravada por advertência à Centauro. Seu voto
foi acolhido por unanimidade.
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A relatora não aceitou estas e outras explicações da defesa e propôs a sustação, sendo acompanhada por maioria de
votos.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“O BOTICÁRIO – VOCÊ GANHOU 30% OFF NA 
SUA PRIMEIRA COMPRA NO APP DO BOTI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 128/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: O Boticário
Relatora: Conselheira Priscilla Menezes
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”, do
Código

“CARTILAGEM C2 É DA FRANCIS LIFE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 136/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Francis Life Produtor Naturais
Relator: Conselheiro Marcelo Benez
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seus Anexos H e Q

Anúncio no buscador Google, divulgando ação d'O Boticá-

Anúncio em TV, sob responsabilidade da anunciante Fran-

rio atraiu reclamação de consumidor. Ele considerou a peça
irregular, ao prometer 30% de desconto na primeira compra
realizada pelo aplicativo, oferta limitada a produtos selecionados, o que não é informado no anúncio.
A defesa do anunciante alegou que o formato possui limitação, o que impede que dele constem muitas informações na
primeira tela. Informa que, ao clicar no anúncio, o consumidor
é levado para a loja de aplicativos, onde é possível ver uma
imagem referente à mesma oferta incluindo a informação “em
itens selecionados”, e a defesa reforça que ao entrar no aplicativo há a mesma informação. Ainda assim, a defesa informa
que o anúncio foi alterado, deixando claros todos os requisitos necessários à compra.
A  relatora propôs a alteração. “Em se tratando de uma
marca que tem um reconhecimento popular, um desconto de
30% é um apelo muito atraente por si só”, escreveu ela em
seu voto. “Ao gerar a percepção de que o desconto de 30%
pode ser aplicado em qualquer primeira compra realizada pelo
aplicativo, a marca traz uma vantagem para o consumidor
muito mais expressiva do que quando se trata de um desconto aplicado em alguns itens selecionados”.

cis Life, foi objeto de reclamação de consumidores, que consideraram duvidosas afirmações que sugerem alívio de dores
nas articulações mediante consumo do produto.
A  anunciante defendeu-se, trazendo informações sobre o
produto, um suplemento alimentar, considerando que é convenientemente apresentado como tal, e juntando estudos que
visam comprovar sua eficiência.
O relator votou pela alteração, entendendo que o anúncio
pode levar a crer que se trata de um medicamento. Seu voto
foi aceito por unanimidade.

Ela destacou a importância da avaliação a respeito da adequação do formato do Google Ads para esta finalidade promocional, devido às suas limitações. Seu voto foi aceito por
unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“PARANHANANET – INTERNET DE VERDADE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 141/21
Autora: Claro
Anunciante: Paranhananet
Relator: Conselheiro Alexandre Gadret
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A Claro ingressou no Conar contra anúncio na internet da
concorrente Paranhananet, com sede em Parobé (RS), pelo
uso dos claims “Internet de verdade” e “Claro, não é igual”,
que classifica como propaganda comparativa irregular.
Em reunião virtual de conciliação promovida pelo Conar, se
obteve o acordo parcial entre as partes, tendo a anunciante
concordado em não mais se utilizar do claim “Claro, não é
igual”.
Quanto ao outro apelo, a Paranhananet informa em defesa
enviada ao Conar que é slogan criado em 2017, muito antes
da entrada da autora na área de atuação geográfica da anunciante, o que ocorreu só em 2020. A defesa afirma que o claim
visa destacar que usa as melhores tecnologias disponíveis
para oferecer o melhor serviço aos seus clientes e não que
outras empresas não poderiam ter “internet de verdade”. A 
anunciante ressalta que a própria Claro utiliza claims de conformação semelhante.
O relator votou pelo arquivamento, aceitando os argumentos da Paranhananet e sendo acompanhado por unanimidade.
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“AMERICAN SOLUÇÕES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 147/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: American Soluções
Relatora: Conselheira Débora Dalcin Rodrigues
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

O Conselho Superior do Conar propôs representação ética
contra anúncio em TV e site, sob a responsabilidade da anunciante American Soluções, motivado por ofício enviado pela 1ª
Vara de Direito Bancário da Comarca de Joinville (SC), que viu
possível enganosidade nas peças publicitárias. Nelas, há promessas de revisão e redução em percentuais significativos de
“juros abusivos” em operações de financiamento, o que não
se verifica na prática. A autoridade judiciária aponta a possível dificuldade de compreensão pelo consumidor do que os
tribunais brasileiros consideram como “juros abusivos”, que
não se confundem com taxas de juros altas, bem como a existência de diversos anúncios similares, de promessa de redução
de encargos financeiros, que levariam o consumidor à expectativas equivocadas sobre as operações de crédito bancário,
conduzindo também a prejuízos.
A anunciante não se defendeu no prazo regulamentar.
A  relatora deu razão à denúncia, considerando que os
anúncios da American Solution desatendem tanto o Código
de Defesa do Consumidor quanto à ética publicitária, pelo
que propôs a alteração das peças agravada por advertência à
anunciante. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“MAIS CREDIT”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 148/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Mais Credit Consultoria
Relatora: Conselheira Débora Dalcin Rodrigues
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “a” e
“b”, do Código

“O BOM ACORDO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 149/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: O Bom Acordo
Relatora: Conselheira Débora Dalcin Rodrigues
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “a” e
“b”, do Código

Esta representação, contra anúncios veiculados em TV e

Também esta representação, como nos dois casos anterio-

site pela anunciante Mais Credit Consultoria, tem a mesma
origem e contornos da representação 147/21, sendo motivada pelo mesmo ofício da 1ª Vara de Direito Bancário da
Comarca de Joinville (SC). Como previsto no Regimento Interno do Conselho de Ética, o Conselho Superior do Conar assume a autoria da representação quando ela é motivada por
denúncia de autoridades.
A anunciante apresentou defesa, na qual afirma considerar
que inexistem infrações nas propagandas veiculadas. Alega
que, antes do consumidor anuir de forma livre e espontânea
com a prestação de serviço, repassa a ele uma série de informações e esclarecimentos quanto ao escopo do serviço e termos do contrato, inclusive valores e obrigações, que se mostram impossíveis de divulgar nos anúncios.

res, originou-se em ofício recebido do Juiz de Direito da 1ª
Vara de Direito Bancário da Comarca de Joinville (SC), questionando a veracidade das promessas em anúncios em site e
TV da anunciante O Bom Acordo, nos quais são feitas promessas de revisão e redução de “juros abusivos”.
A anunciante, ainda que regularmente citada, não apresentou defesa no período previsto no Regimento Interno do
Conselho de Ética, ampliado a partir da pandemia do coronavírus.
A relatora deu razão à denúncia, considerando não respeitadas as recomendações do Código. Votou pela alteração,
cumulada por advertência a O Bom Acordo, sendo acompanhada por unanimidade.

A relatora não considerou válidos os argumentos da defesa, por considerar desrespeitadas pela anunciante tanto o
Código de Defesa do Consumidor quanto a ética publicitária,
neste caso em relação aos princípios da honestidade e da
apresentação verdadeira. Ela votou pela alteração agravada
por advertência à Mais Credit Consultoria. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“RECKITT BENCKISER – LYSOL – DESINFETA 
PARA PROTEGER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 151/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Reckitt Benckiser Brasil
Relatora: Conselheira Cristina De Bonis
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor queixou-se ao Conar de publicidade em TV e
redes sociais de Lysol, da Reckitt Benckiser, na qual se afirma
que o produto é eficaz em 99,9% contra o novo coronavírus.
O  consumidor considera que falta ao anúncio comprovação
científica da afirmação.
Em sua defesa, a anunciante dá informações sobre o produto e junta documentação sobre a sua eficácia, relatando ter
submetido mais de 100 laudos técnicos à apreciação da Anvisa, a qual, por fim, autorizou o uso dos claims “Elimina mais
de 100 germes causadores de doenças, incluindo o coronavírus SARS-CoV-2” e “Mata 99,9% dos vírus e bactérias”.
A relatora acolheu os argumentos da anunciante e propôs
o arquivamento da representação, considerando que os
anúncios são cuidadosos também em relação à apresentação
do produto e cuidados para seu uso. Ela foi acompanhada
por unanimidade.
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“ROCHEDO – ESTRELA VIVA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 152/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Estrela Viva Comercial
Relatora: Conselheira Ana Carolina Pescarmona
Segunda Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e seu Anexo H

Trata-se de representação aberta a partir de queixa enviada por consumidor, que questiona promessas de saúde em
anúncio em TV de responsabilidade da Anunciante Estrela
Viva Comercial.
Em sua defesa, a anunciante informa que o produto é um
suplemento alimentar e considera que todas as informações
são honestas e verdadeiras.
As alegações da defesa não foram aceitas pela relatora.
Ela propôs a sustação agravada por advertência à Estrela Viva
Comercial por considerar que, em nenhuma hipótese, um
suplemento alimentar pode ser apresentado para a prevenção, tratamento ou cura de doenças, sendo estas restritas a
medicamentos. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“BRVITA COMERCIAL – ULTRAMAX VISION”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 153/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: BRVita Comercial
Relatora: Conselheira Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 23, 27, 28, 30 e 50, letras
“a” e “c”, do Código e seu Anexo H 

“L'OREAL UV DEFENDER - REDUZ 7 ANOS DE 
MANCHAS DE ENVELHECIMENTO SOLAR EM 
3 MESES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 154/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: L'Oreal Brasil
Relatora: Conselheira Claudia Regina dos Santos
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Comercial em TV de responsabilidade da BRVita foi obje-

Anúncio em ponto de venda do produto denominado

to de representação proposta pela direção do Conar, por alegações de efeitos de saúde associados ao consumo do produto.
A anunciante informa em sua defesa estar descontinuando
a venda do produto, um suplemento alimentar.

L’Oreal UV Defender, um protetor solar de uso diário anti-fotoenvelhecimento, gerou queixa de consumidor, que questiona
a sua veracidade, dada a extensão da promessa tendo em
contrapartida um custo módico.
A  anunciante informa que foram feitos estudos clínicos que
permitem divulgar a conclusão questionada pelo consumidor, juntando-os em sua defesa enviada ao Conar.
Diante da evidente complexidade técnica do estudo apresentado pela anunciante, a relatora explicou em seu voto ter procedido à análise de modo que pudesse tão somente opinar pela viabilidade publicitária do anúncio, o que certamente não esgota o
questionamento técnico sobre o produto.

A relatora votou pela sustação agravada por advertência à
BRVita Comercial, dada a ausência de qualquer comprovação
dos claims presentes no anúncio. Seu voto foi aceito por unanimidade.  

Ela não viu no anúncio abuso ou tentativa de engodo,
tampouco inverdades, na medida em que não há evidências
ou estudos clínicos que desmintam a conclusão do estudo
realizado pela anunciante, tratando-se apenas de uma chamada para um fator devidamente testado, de um produto
registrado no órgão competente, para a finalidade a que se
destina. Concluiu pelo arquivamento da representação, sendo acompanhada por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ELLEVEN – ORA PRO NOBIS – ELEVE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 156/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Elleven Suplementos Alimentares
Relator: Conselheiro Rubens da Costa Santos
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e seu Anexo H 

“NUTOP – TOP THERM NORWEGIAN”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 158/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Nutop Alimentos Funcionais
Relatora: Conselheira Mirella Caldeira
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seu Anexo H

Anúncio da Elleven Suplementos Alimentares veiculado em

A presente representação visa comercial em TV da Nutop,

TV motivou representação proposta pela direção do Conar,
que pediu à anunciante comprovação dos benefícios e resultados oferecidos pelo produto (como no tratamento de anemia, por exemplo), a sua regularidade de licenciamento e a
compatibilidade e adequação dos benefícios divulgados à
categoria na qual o produto está inserido.
A anunciante apresentou defesa alegando que as afirmações do anúncio estão de acordo com a instrução normativa
da Anvisa e com as recomendações do Anexo H do Código,
ainda que não tenha fornecido qualquer evidência disso, salvo alguns endereços de buscadores.

a partir de queixa de consumidor. Ele considera que faltam ao
anúncio, de oferta de cartão de crédito, informações relevantes sobre a natureza da relação creditícia estabelecida.
Além disso, o anúncio traz alegações de efeitos associados
ao consumo do produto, tais como “ele melhora a saúde do
cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural” etc.
Em sua defesa, a anunciante considera que está apenas
oferecendo facilidades de pagamento por meio de um cartão
de crédito, não induzindo ao erro. Sobre as propriedades do
produto oferecido, considera não ter havido promessa de
resultados sem que estejam associados a um modo saudável
de vida.

O relator não acolheu os argumentos da defesa, considerando que as promessas contidas no anúncio são demasiadamente superlativas, podendo levar o consumidor a erro. Ele
apontou outras falhas no anúncio, como letterings ilegíveis.
Por isso, votou pela sustação agravada por advertência à Elleven Suplementos Alimentares, sendo acompanhado por unanimidade.  

Janeiro 2022 • N. 222

A relatora aceitou os argumentos da defesa referentes à
questão creditícia, mas não aos demais questionamentos. Por
isso, propôs a alteração do anúncio, por considerá-lo em
desacordo com as regras regulatórias da Anvisa e também do
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ela foi
acompanhada por unanimidade em seu voto.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“VILAB – CARTIMOV”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 161/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Vilab Comércio de Nutracêuticos
Relator: Conselheiro André Marsiglia Santos
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e seu Anexo H 

Trata-se de representação proposta pela direção do Conar,
objetivando aferir a veracidade de anúncio em TV e site de
responsabilidade do anunciante Vilab, na qual se oferece
suplemento alimentar descrito como 100% natural e com
menções a resultados sem comprovação científica.
A defesa enviada pela anunciante juntou documentos que
visavam comprovar a veracidade das afirmações questionadas.
Estes argumentos, porém, não convenceram o relator, que
identificou várias e graves violações às recomendações do
Código, inclusive quanto à condição do registro do produto
junto à Anvisa. Por isso, recomendou a sustação agravada por
advertência à Vilab Comércio de Nutracêuticos.

“NUTRIN E LARISSA MANOELA – GUMMY
HAIR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 162/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Nutrin Group e Larissa
Manoela
Relator: Conselheiro Pedro Fonseca
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 23, 27, 28, 30 e 50, letras “a” e
“b”, do Código e seu Anexo H 

Anúncio do suplemento alimentar Gummy Hair Vitamin, da
Nutrin Group e protagonizado pela influenciadora Larissa
Manoela em suas redes sociais, atraiu queixa de consumidor,
que considerou insuficiente a sua identificação publicitária.
Além disso, foram questionadas as promessas dos efeitos
advindos do consumo dos produtos, tais como, “unhas fortes,
cabelo saudável, pele nutrida e imunidade lá em cima”.
A  influenciadora apresentou defesa, na qual reconhece
erro ao não incluir em um primeiro momento expressão que
identificasse a postagem como peça publicitária, rapidamente
corrigido.
Já a Nutrin Group, em sua defesa, negou ter havido publicidade no caso em tela e sim um depoimento pessoal. Não
obstante, informa ter pedido correção à influenciadora. Quanto à apresentação dos benefícios, considera que sua composição permite a utilização dos claims.
O relator considerou inegavelmente publicitária a natureza da postagem e também que a legenda da postagem carece de informações claras relativas ao uso do produto, em
especial às limitações de seu consumo. Por isso, votou pela
alteração agravada por advertência para Larissa Manoela e
Nutrin Group, neste caso devido à reincidência e à gravidade
das infrações. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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VERACIDADE
“123 – 123 MILHAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 166/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: 123 Viagens e Turismo
Relator: Conselheiro Licinio Motta
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 27 e 50, letra “b”, do
Código

“JOHNSON & JOHNSON – UM NOVO 
SKINCARE É POSSÍVEL COM NEUTROGENA 
INTENSIVE ANTISSINAIS FPS 22”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 169/21
Autora: BDF Nivea
Anunciante: Johnson & Johnson do Brasil
Relatora: Conselheira Fabiana Soriano
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 32 e 50, letra “b”, do Código

Esta representação trata de anúncio em TV da 123 Viagens

A BDF Nivea representou no Conar contra publicidade em

e Turismo, que atraiu queixa de consumidor. Segundo ele, o
anúncio informa o preço parcelado, sem indicar o valor total
para a aquisição, contrariando recomendação do Código,
resumida em sua Súmula de Jurisprudência de número 7, que
determina que:
“O ANÚNCIO  QUE DIVULGAR  VENDA DE  PRODUTO 
MEDIANTE  PAGAMENTO EM  PARCELAS DEVERÁ REVELAR 
OBRIGATORIAMENTE: 1) O PREÇO À VISTA; 2) O NÚMERO DE 
PRESTAÇÕES; 3) AS TAXAS DE  JUROS INCIDENTES; 4) OS 
DEMAIS ENCARGOS A SEREM EVENTUALMENTE, SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR; E 5) O PREÇO TOTAL A PRAZO.”
Em sua defesa, a anunciante afirma considerar que o anúncio é ético e que as informações completas sobre o preço
podem ser encontradas no seu site. Considera que, sendo uma
prestadora de serviços, geralmente não consegue manter o
preço final anunciado por longo período, devido à volatilidade dos preços das transportadoras aéreas e hotéis.

internet da concorrente Johnson & Johnson divulgando produto da linha Neutrogena, por considerar que induzia ao
entendimento de que pode substituir hábitos de vida saudáveis, depreciando produto de concorrentes (citado como “creme mais basicão”), sem que haja na publicidade referência a
teste que possa comprovar os efeitos prometidos. Reunião de
conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo.
A Johnson & Johnson defendeu-se, alegando que não cita
nenhum produto da BDF Nivea e não induz a comportamento prejudicial à saúde, tendo usado de bom humor para transmitir a eficiência do seu produto para cuidados com a pele.
A  relatora considerou que o anúncio não é publicidade
comparativa antiética, mas acredita que demanda alteração,
para deixar clara a base de comparação, informando em que
consiste o "creme basicão", o que pode ser feito conforme a
sugestão trazida pela própria anunciante durante a reunião
de conciliação. Seu voto foi aceito por unanimidade.

O relator não aceitou os argumentos da 123 e considera
que seu anúncio não atende ao Código, pelo que recomendou a alteração, para deixar claras todas as condições e valores a serem pagos pelo consumidor. Seu voto foi aceito por
unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“SIM! ESTE É O LANCHE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 116/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Sim! Este é o Lanche e Restaurante
Voto vencedor: Conselheira Marcela Neves de Andrade
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Trata-se de representação instaurada de ofício pelo
Conar, com base em queixa de consumidor contra spot de
rádio, promovendo restaurante sediado na cidade Ipiaú (BA).
No entendimento do consumidor, o spot desrespeita grupos
de homoafetivos e obesos.
Em breve defesa enviada ao Conar, a anunciante alega ter
havido erro no entendimento da peça publicitária por parte do
consumidor.
A  autora do voto vencedor acolheu estes argumentos e
recomendou o arquivamento da representação, sendo acompanhada por maioria.

BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“ZERO TPM/VITALAB/NANOESTETIC E ANNA 
RITA CERQUEIRA – QUEM AÍ JÁ ME VIU 
RECLAMAR NA TPM?” E “ZERO TPM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 131/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Zero TPM e Anna Rita
Cerqueira
Relator: Conselheiro Décio Coimbra
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letra “b”, do Código e seu Anexo H

Consumidor considera haver identificação publicitária deficiente em anúncio nas redes sociais da influenciadora Anna
Rita Cerqueira e site da Zero TPM. Além disso, a denúncia faz
referência à divulgação de benefícios para a saúde advindos
do consumo do produto.
Em sua defesa, a anunciante informa considerar clara a
caracterização publicitária da peça questionada, inclusive pela
oferta de desconto. Juntou estudos e artigos que, no entendimento da defesa, validam os apelos dos anúncios.
O  relator não aceitou estas e outras alegações da anunciante e votou pela alteração tanto para corrigir a identificação publicitária deficiente quanto para inserir nas peças a
composição exata do produto e sua função ou a forma pela
qual se pode acessá-la facilmente.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“GRAND CRU VINHOS E CEARÁ – CHEGOU A 
ASSINATURA DE CRÉDITOS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 155/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Grand Cru Vinhos e
Wellington Muniz – Ceará
Relatora: Conselheira Ana Paula Cherubini
Sétima Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 28 e 50, letra “a”, do
Código e seu Anexo P

“PERNOD RICARD E BRUNA MARQUEZINE –
ABSOLUT”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 168/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciadora: Pernod Ricard Brasil e Bruna
Marquezine
Relatora: Conselheira Ana Moisés
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo A 

Anúncio nas redes sociais do influenciador Ceará, divul-

A  direção do Conar questionou postagem nas redes da

gando produtos da Grand Cru Vinhos, foi denunciado ao
Conar por consumidor, que o considera carente de identificação publicitária. A direção do Conar observou também outros
desrespeitos às recomendações da ética publicitária, como
ausência de frase recomendando consumo moderado de bebida alcoólica.
O  influenciador enviou defesa ao Conar, enfatizando sua
disposição de acolher as recomendações do Código. Sobre o
caso em tela, disse que foram devidamente acrescentadas
correções à postagem e que seu perfil de audiência é majoritariamente adulto. Explicações semelhantes compuseram a
defesa enviada pela anunciante.

influenciadora Bruna Marquezine divulgando a vodka Absolut,
da Pernod Ricard, por considerar deficiente a sua identificação
publicitária, a falta de frase de advertência recomendando
consumo moderado de bebidas alcoólicas e ainda eventual
estímulo ao consumo excessivo do produto.
A anunciante e a influenciadora defenderam-se, informando ser uma postagem espontânea e não prevista no relacionamento publicitário estabelecido entre as partes. Ainda
assim, acrescentaram a frase de advertência. A defesa negou
o estímulo ao consumo excessivo e demonstrou que a maior
parte da audiência da influenciadora é constituída por maiores de idade.
A  relatora destacou em seu voto a postura demonstrada
em particular na manifestação da influenciadora Bruna Marquezini, de comprometimento com a comunicação comercial
ética. “Espero que a influência boa e responsável faça a diferença na qualidade do ambiente das redes sociais”, escreveu
a relatora em seu voto.

O relator reconheceu a postura do laboratório, para esclarecer os contornos da oferta junto aos consumidores, mas
concordou com a denúncia, considerando o potencial de confusão gerado pela peça publicitária. Por isso, propôs a alteração, sendo acompanhado por unanimidade.

Ela propôs a alteração, no que foi acompanhada por unanimidade, por notar que houve ativação da postagem original, situação prevista no Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. “Essas ativações são legítimas e integram as
formas de comunicação de marca”, escreveu a relatora. “O 
Guia de Publicidade por Influenciadores tem a virtude de
esclarecer que nem tudo é publicidade e precisa receber a
marcação #publi, como no caso das ativações”.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“CORY E KAIOZIN – PAROU DE PROCURAR O 
SNACK PERFEITO, ACHOU PALITOS CORY!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 170/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Indústria de Produtos
Alimentícios Cory e Kaiozin
Relator: Conselheiro José Francisco Eustachio
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código

“VS LABORATÓRIOS, EDUARDA LOPES E NAY
FERNANDES – LIP4SLIM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 178/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadoras: VS Laboratórios, Eduarda
Lopes e Nay Fernandes
Relatora: Conselheira Eliane Quintella
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo H

Consumidor considerou deficiente a identificação publici-

O Conar abriu esta representação após receber reclama-

tária de postagem em redes sociais do influenciador Kaiozin
divulgando guloseima da Cory. A direção do Conar juntou à
queixa questionamento sobre eventual estímulo ao consumo
excessivo de alimento, o que é reprovado pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, em seu Anexo H.
A anunciante defendeu-se, considerando que a postagem
respeita as recomendações da ética publicitária, mas reconheceu que houve lapso com a não inclusão de hashtag, o que foi
corrigido. A Cory não considera haver qualquer cena que possa ser interpretada como estímulo ao consumo excessivo do
produto.

ção de consumidor, contra anúncio da VS Laboratório nas
redes sociais das influenciadoras Nay Fernandes e Eduarda
Lopes. O consumidor questiona alegações de saúde variadas
a partir do uso do produto nos anúncios.
Na defesa conjunta das citadas, alega-se não haver publicidade no caso em tela; o VS Laboratório apenas enviou o produto às influenciadoras, que compartilharam sua experiência
de uso.
A relatora não aceitou os argumentos da defesa, votando
pela sustação do anúncio apresentado por Nay Fernandes
agravada por advertência a ela e também ao VS Laboratórios,
razão das inúmeras alegações de saúde que são realizadas
sem qualquer respaldo técnico, científico ou regulatório,
levando os consumidores ao engano.

O  relator aceitou este último argumento da defesa, mas
propôs a alteração do questionamento relativo à identificação publicitária, agravada por advertência à Cory e ao
influenciador Kaiozin, sendo acompanhado por unanimidade.
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Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“BASIQE BEAUTY E MARI MARIA – SLEEK
GOLD”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 181/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Basiqe Beauty e Mari Maria
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código

Consumidor denuncia inverdade em promessa de desconto
em postagem nas redes sociais da influenciadora Mari Maria,
divulgando produto da Basiqe Beauty. O consumidor questiona
também a apresentação da publicidade como tal.
Em defesa conjunta, anunciante e influenciadora consideram a publicidade convenientemente identificada. Quanto ao
desconto não confirmado, informam ter havido engano na
maneira pela qual este foi divulgado, sem que isso tenha causado prejuízo aos consumidores.
O relator não acolheu os argumentos da defesa. Ele considerou haver neste caso tanto identificação publicitária deficiente quanto inverdade na apresentação do desconto. Por
isso, votou pela sustação e advertência à Basiqe Beauty e
Mari Maria, a quem recomendou a leitura atenta do Guia de
Publicidade por Influenciadores Digitais. Seu voto foi aceito
por unanimidade.

“CLÍNICA SEVEN E VANESSA ROZAN”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 185/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Clínica Seven e Vanessa
Rozan
Voto vencedor: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Advertência à influenciadora
Fundamento: Item 3.1 do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais

Postagens nas redes sociais da influenciadora Vanessa
Rozan divulgando serviços da Clínica Seven atraíram queixa
de consumidor, por considerar obscura tanto a sua identificação publicitária quanto a natureza do serviço oferecido.
A defesa negou haver publicidade nas postagens e sim o
relato da experiência da influenciadora após usar os serviços
da Clínica Seven.
O autor do voto vencedor não aceitou estes e outros argumentos e propôs a advertência à influenciadora Vanessa
Rozan, no que foi acompanhado por maioria de votos. O conselheiro julgou relevante a moderação e o cuidado ao divulgar, ainda que organicamente, tratamentos com potencial
impacto na saúde.

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM SETEMBRO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE 
ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 111/21, “WMB Supermercados do Brasil, Ambev, Thata - @thaisbraz, Xama - @euxama, Nana Rude - @
nanarude e Garoto do Blog - @garotxdoblog –  Eita! A fofoca é verdade! Agora é aproveitar uma Bud de boa com o @”;
“Pegos no flagra” e “E a @thaisbraz que foi flagrada com o @euxama aproveitando as promoções do Sam’s”.
Resultado: alteração agravada por advertência aos anunciantes e influenciadores, por unanimidade.
Representação Nº 132/21, “Heineken – Ajude seu bar – Peça no delivery”. Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 180/21, “Heineken apresenta Keke & Nico Rosberg”. Resultado: arquivamento por unanimidade.

Janeiro 2022 • N. 222

72
73

BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE AGOSTO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em agosto em sessões virtuais
realizadas dias 5, 12, 18, 26 e 31, por meio das suas 1ª, 2ª, 6ª e 7ª Câmaras e Plenária do Conselho de Ética.

P

articiparam das reuniões 81 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Ana Cândido
Moises, Ana Carolina Pescarmona, Ana Paula
Cherubini, André Cerqueira, André Coutinho
Nogueira, André Marsiglia de Oliveira Santos, André
Porto Alegre, Antonio Godoy, Antonio Toledano,
Armando Strozenberg, Átila Francucci, Augusto
Fortuna, Boris Gris, Bruno Pires, Bruno Smaldino,
Camila Felix Moreira, Carlos Chiesa, Carlos Namur,
Caroline Cortopassi, Cid Alvarez, presidente da 1ª
Câmara, Claudia Regina Soares dos Santos, Claudio
Kalim, Cristina De Bonis, Daniela Rios, Eduardo
Simon, Eliane Quintella, Emmanuel Públio Dias,
Ernesto Rodrigues, Fabiana Soriano, Fernanda Gomes
Barjud Silva, Guilherme Vieira, Gustavo Neder, Hiram
Baroli, Isabela Rodrigues, João Luiz Faria Netto, presidente do Conselho de Ética, Jorge Tarquini, José
Francisco Queiroz, José Maurício Pires Alves, José
Pereira Guabiraba, José Francisco Eustachio, Larissa
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Moré, Licinio Motta, Luciana Burger, Luciana
Gomes, Luiz Fernando Constantino, Luiz Roberto
Valente Filho, presidente da 7ª Câmara e secretário ad hoc da Plenária, Marcelo Migliori, Marcel
Leonardi, Marcelo Benez, Marcelo Rech, presidente
da 5ª Câmara, Marcia Esteves, Maria Tereza Sadek,
Mariana Pimentel, Marlene Bregman, Melissa
Vogel, Murilo Nassif, Nelcina Tropardi, presidente
da 6ª Câmara, Patrícia Blanco, Paula Puppi, Paulo
Chueiri, Paulo Tonet Camargo, presidente da 4ª
Câmara, Paulo Zoéga, Péricles D’Avila, Priscilla
Ceruti, Rafael Davini Neto, Rafael Menin Soriano,
presidente da 3ª Câmara, Renata Garrido, Rino
Ferrari Filho, Roberto Nascimento, Ronaldo de
Vitto, Rubens da Costa Santos, Rui Branquinho,
Ruy Lindenberg, Severino Queiroz Filho, Silvio
Soledade, Tania Pavlovsky, Valéria Sombra, Vanessa
Villar, presidente da 2ª Câmara, Vitor Moraes de
Andrade, Vitor Bellote e Zander Campos da Silva Jr.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“CERVEJA RIO CARIOCA – TÁ FECHADO, MAS 
PODE ABRIR”, “RIO CARIOCA, O CHOPP
HONESTO MESMO QUE SEJA GAROTINHO” E 
“GABRIELA, É COVID-19, E NÃO CONVIDE 19
PESSOAS PRA SUA CASA”

“BAYTA ATACAREJO”
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 086/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Rio Carioca Alimentos
Relator: Conselheiro Claudio Kalim
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo P

Anúncio em redes sociais promovendo venda de bebidas
alcoólicas, de responsabilidade da Rio Carioca Alimentos, não
traz frase de advertência alertando para a moderação no consumo do álcool, e elementos que podem ser associados tanto a
menores de idade quanto a comportamento negligente diante
da pandemia. A denúncia é de um consumidor.
Regularmente citada, a anunciante manifestou-se apenas
após o prazo fixado pelo Regimento Interno do Conselho de
Ética e dilatado desde o começo da pandemia.
O  relator deu plena razão à denúncia do consumidor e
recomendou a alteração, agravada por advertência à Rio
Carioca Alimentos. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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•
•
•

Representação Nº 117/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Bayta Atacarejo
Relator: Conselheiro Jorge Tarquini
Sétima Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “a”, do
Código e seus Anexos A e P

Anúncio em redes sociais do Bayta Atacarejo foi apresentado sem a frase de advertência prevista no Código Brasileiro
de Autorregulamentação Publicitária recomendando o consumo prudente de bebidas alcoólicas. A queixa ao Conar foi feita por um consumidor. A  direção do Conar juntou a ela o
questionamento de apelo imperativo de consumo, o que é
igualmente reprovado em publicidade do gênero. Vale lembrar
que os anúncios de atacadistas, importadores, distribuidores,
estabelecimentos varejistas, bares, restaurantes e assemelhados também estão sujeitos às regras da ética publicitária ao
divulgarem bebidas alcoólicas.
A  anunciante defendeu-se, informando ser empresa de
pequeno porte e que o serviço de gerenciamento da sua mídia
social é feito por terceiros, considerando que esse fornecedor
é quem deveria arcar com a responsabilidade.
O relator não aceitou os argumentos da defesa e recomendou a advertência à Bayta Atacarejo, sendo acompanhado
por unanimidade. Ele notou que em novas postagens, a anunciante já incorporou a frase de advertência à sua publicidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“UBER – SE VOCÊ É RACISTA, A UBER NÃO É
PARA VOCÊ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 120/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Uber do Brasil Tecnologia
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

De acordo com a queixa de consumidor, anúncios em
mídia exterior exibidos em São Paulo pela Uber seriam inadequados por utilizarem frases que considera racistas. Ainda
que entenda a campanha como meritória, o consumidor
argumenta que ela poderia acabar por servir de gatilho para
reavivar experiências negativas das vítimas de preconceito.
Em sua defesa, a anunciante explica em detalhes a sua
campanha antirracista em sintonia com a postura da empresa. As peças publicitárias visam informar aos consumidores
que quem cometer o crime de racismo durante o uso do aplicativo Uber será banido da plataforma, tendo sido concebida
com o auxílio da Frente Nacional Antirracista, da Central Única das Favelas, da ONG Promundo e do Black at Uber, grupo
de afinidade interno da companhia. O conteúdo dos anúncios
foi gerado a partir de grupos de discussão que envolveram
dezenas de usuários, motoristas parceiros e ativistas. Na campanha, as falas racistas são apresentadas sempre entre aspas,
acompanhadas da informação de que o usuário que as proferiu foi banido da Uber, seguida pela assinatura acima. A defesa menciona ainda que a campanha vai além das peças em
mídia exterior, sendo acompanhadas de QR  que remetem a
outros meios de comunicação, com informações detalhadas
sobre a iniciativa.

“UBER – (...) SE SENTINDO TRISTE? VEM AQUI!
CUPOM DE ENTREGA GRÁTIS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 122/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Uber do Brasil Tecnologia
Relatora: Conselheira Luciana Burger
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidores queixaram-se no Conar contra anúncios
divulgados em e-mail marketing pela Uber, por considerarem
que explora benefício derivado do consumo de alimentos
como resposta à sensação de tristeza.
Em sua defesa, a anunciante argumentou pelo pleno atendimento às normas do Conar, ressaltando que destaca apenas
oferta de cupom, sem mencionar qualquer tipo de comida e
bebida, e que vale também para outros serviços de entrega.
A relatora aceitou estes e outros argumentos da defesa. “A 
escolha do produto (comida ou não), do restaurante, e pratos
é totalmente livre, e não há incentivo para que consumam
mais do que fariam normalmente ou de forma não natural e
saudável”, escreveu ela em seu voto pelo arquivamento,
acompanhado por unanimidade.

O  relator aceitou os argumentos da defesa e propôs o
arquivamento. “As mensagens racistas utilizadas na campanha são fortes, porém quando acompanhadas das frases de
combate ao racismo e do QR Code, ela passa a ser educativa”, escreveu ele em seu voto, aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“BEAUTY SHAPE E ANDRESSA URACH”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 077/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Beauty Shape e
Andressa Urach
Relator: Conselheira Isabela Rodrigues
Primeira Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo H

VERACIDADE
“SERASA LIMPA NOME”
•
•
•
•
•
•
•

Representação 075/21, em recurso ordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Serasa
Relatores: Conselheiros José Maurício Pires Alves (voto
vencedor) e Caroline Cortopassi
Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “c”,
do Código e seu Anexo E  

Com base em queixa de consumidor, o Conar abriu repre-

Queixa de consumidor enviada ao Conar motivou esta

sentação contra anúncio da Beauty Shape, protagonizado
pela influenciadora Andressa Urach, por identificação publicitária deficiente. Além disso, os produtos divulgados teriam
como efeitos esperados o auxílio no emagrecimento, em
desacordo com recomendações do Código.
Devidamente citados, o anunciante Beauty Shape Brazil e
a influenciadora Andressa Urach não apresentaram defesa no
prazo regulamentar.

representação contra anúncio em TV da Serasa, que divulga a
possibilidade de redução de parcelas de dívidas, sem explicar
a necessidade de repactuação e sem estimular o consumidor a
conhecer todas as informações necessárias para uma decisão
consciente.
A defesa explicou que o “Serasa Limpa Nome” foi desenvolvido para aproximar credores e devedores e viabilizar composição entre eles, funcionando como uma mediação. O acesso à plataforma é gratuito e opcional, não acarretando nenhuma penalidade ou despesa ao devedor.
Em primeira instância, por maioria de votos, prevaleceu a
recomendação de sustação, pelo entendimento do autor do
voto divergente de que o anúncio apresentou a possibilidade
de pagamento das dívidas com menção a “crédito para
todos”, que aproximava a comunicação de questões mais afetas às instituições credoras.

A  relatora deu razão à queixa do consumidor, votando
pela sustação, agravada por advertência à Beauty Shape e
Andressa Urach, sendo acompanhada por unanimidade.

Insatisfeita, a Serasa apresentou recurso ordinário contra
a recomendação, mas ela foi confirmada por unanimidade
pela câmara recursal, seguindo voto da relatora. Ela considerou que a anunciante não cumpriu com os preceitos básicos da publicidade, na medida em que sequer deixou claro
qual era o real objetivo de seu serviço. “Ainda que não sejamos especialistas no assunto, sabemos que a repactuação
de uma dívida depende de um credor querer negociar essa
dívida pré-existente e informar quais seriam os requisitos
básicos para tanto”, escreveu a relatora em seu voto.
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VERACIDADE
“NOVO REXONA CLINICAL AEROSOL – NÃO,
NUNCA, EM HIPÓTESE ALGUMA TE 
ABANDONA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 117/19, em recurso extraordinário
Autora: BDF Nivea
Anunciante: Unilever Brasil
Relator: Conselheiro José Francisco Queiroz, voto
vencedor no recurso extraordinário
Sexta Câmara, Câmara Especial de Recursos e Plenária
do Conselho de Ética  
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código  

A  BDF Nivea questionou no Conar claims presentes em
campanha de Rexona, de responsabilidade da Unilever Brasil.
São eles: “Você acaba de receber a maior revolução tecnológica dos últimos trinta anos” e “Três vezes mais proteção que
os antitranspirantes comuns”, que a denunciante considera
subjetivos e carentes de comprovação. Outros claims de teor
semelhante foram denunciados nas semanas seguintes, inclusive o que consta do título. Reunião de conciliação promovida
pelo Conar não resultou em acordo.
Em sua defesa, a anunciante negou motivação à denúncia,
juntando testes de desempenho do produto e informando que
o claim “Você acaba de receber...” não teria redação adequada e que não seria mais utilizado. Considera que seu produto
é único no mercado no formato aerossol e que as comparações respeitam as recomendações da ética publicitária. Lembrou ainda que o claim “nunca te abandona” é usado há mais
de uma década.
Em primeira instância, o relator propôs a alteração do lettering que informa que a comparação se dá em relação a
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desodorantes comuns, por considerar que ele é de visualização difícil. Também propôs a alteração das cenas associadas
à alegação “livre de suor e mau odor em calor ou esforço
extremo”, por considerá-las não justificadas. Seu voto foi
aceito por unanimidade e complementado, por maioria, pela
proposta de alteração do claim “Não, nunca...”, considerado
exagerado.
A Unilever recorreu da decisão, mas a viu confirmada na
segunda instância, pois a relatora do recurso concordou com
a decisão inicial. Seu voto, acolhido por unanimidade, foi complementado pela recomendação de advertência, formulada
por membro da câmara recursal, em razão de denúncias trazidas ao processo sobre a demora no cumprimento da decisão
inicial.
O Conselho de Ética aceitou recurso extraordinário formulado pela anunciante, que alegou ter havido erro de fato nas
duas recomendações aprovadas. A Unilever alegou que as
decisões foram tomadas apenas sob a ótica da prova técnica,
sem que aspectos de liberdade de criação e linguagem publicitária tenham sido levados em consideração. Tal motivação
foi negada pela BDF Nivea.
Levada à Plenária do Conselho de Ética, prevaleceu por
maioria de votos a recomendação de alteração das cenas,
sendo arquivada a denúncia contra o claim “Não, nunca,
em hipótese alguma te abandona”. O autor do voto vencedor considera que o claim não tem o poder de levar o consumidor a acreditar que não irá transpirar como aludido.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ESCOLA DE PERITO – VOCÊ SABIA QUE 
PROFISSIONAIS FORMADOS PODEM 
TRABALHAR PARA A JUSTIÇA EM UMA DAS 
CARREIRAS MAIS BEM PAGAS DO BRASIL?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 079/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Escola de Perito
Relator: Conselheiro Carlos Namur
Primeira Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “c”,
do Código e seu Anexo B

Anúncio em site e em redes sociais da Escola de Perito atraiu
queixa de consumidor, para quem, na divulgação do curso online a remuneração de peritos judiciais é apresentada de modo
distorcido e incompatível com a realidade, em desacordo com
as recomendações do Código, em especial do seu Anexo B, que
trata da publicidade de educação, cursos e ensino.
Ainda que notificada da abertura da representação ética
pelo Conar, a Escola de Peritos não apresentou defesa.
O  relator deu plena razão à denúncia do consumidor e
propôs a sustação dos anúncios, sendo acompanhado por
unanimidade.

“DG10 E ANDRESSA URACH – HIPERFLEX”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 080/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: DG10 Comércio de
Encapsulados de Produtos Naturais e Andressa Urach
Relator: Conselheiro André Porto Alegre
Segunda Câmara
Decisão: Sustação e alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “b” e “c”, do Código

Consumidor considerou deficiente a identificação publicitária de postagem em redes sociais de um suplemento alimentar. Ademais, a direção do Conar questionou se a peça
publicitária não divulga efeitos contra a queda de cabelos,
náuseas etc. sem comprovação de resultados. Pediu também
a comprovação da regularidade e compatibilidade do registro
junto às autoridades sanitárias.
Não houve apresentação de defesa pela DG10 Comércio
de Encapsulados de Produtos Naturais e Andressa Urach.
O relator considerou que a postagem não segue as recomendações do Código e do Guia de Publicidade Para Influenciadores Digitais, citando-as. Por isso, votou pela alteração,
para inclusão explícita de que se trata de publicidade. Votou
também pela sustação do anúncio por considerar que se
encontra em desacordo com instrução normativa das autoridades sanitárias.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“MÁSCARA NIPPONFLEX – ELIMINA ATÉ
99,9% DO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 085/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Nipponflex
Relator: Conselheiro Guilherme Vieira
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 33 e 50, letra
“b”, do Código

Anúncio em embalagem de máscara Nipponflex atraiu
reclamação de consumidor, que contestou a veracidade da
informação acima. A  direção do Conar acolheu a denúncia
lembrando que é preciso considerar o contexto da pandemia
em curso, o que aumentou a suscetibilidade das pessoas às
alegações de combate ao vírus, ressaltando a necessidade de
embasamento das informações anunciadas.
A Nipponflex defendeu-se, juntando laudo emitido pela
Unicamp que atesta a eficácia do produto para uma determinada cepa da família coronavírus. Alega que a estrutura desta cepa se assemelha a da Sars-Cov-2, causadora da Covid-19,
e que por lógica sua eficácia seria equivalente.

“UNIVERSIDADES ESTÁCIO DE SÁ – SEU 
SEMESTRE TÁ PAGO COM QUALQUER NOTA 
DO ENEM – QUALQUER CURSO 3X R$ 49
ATÉ JUNHO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 094/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Universidades Estácio de Sá
Relator: Conselheiro Vitor Bellote
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Consumidor denunciou ao Conar anúncio em site da Universidades Estácio de Sá com o título acima. Quando da contratação do serviço, a anunciante passou a efetuar cobranças
em valores superiores aos divulgados.
Em sua defesa, a Universidades Estácio de Sá informa que
houve erro de sua parte, já sanado.
O relator votou pela alteração, por considerar que a oferta
deve ser mais bem explicada em suas características e limitações. Seu voto foi aceito por unanimidade.

O relator não aceitou estas e outras explicações da defesa, considerando que não houve comprovação efetiva e cabal
de que o produto é eficaz para a eliminação do vírus causador da Covid-19, como citado no claim. Por isso, propôs a
alteração, com a retirada do claim ou deixando clara a abrangência do tipo de coronavírus contra o qual a máscara é eficaz no grau prometido. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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VERACIDADE
“FMU FACILITA – 3 MENSALIDADES POR R$
49,00 CADA + BOLSA DE 70% NO 1º
SEMESTRE + BOLSA DE 50% ATÉ O FINAL
DO CURSO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 114/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas
Relator: Conselheiro Luiz Fernando Constantino
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Promessa contida em anúncio veiculado no site da FMU,
divulgando facilidades de pagamento em curso universitário,
atraiu queixa de consumidora. Ela informa que, ao solicitar o
cancelamento da sua matrícula, foi informada de que o valor
de cada mensalidade seria de R$1.198,00 e que teria contratado o financiamento do valor integral da mensalidade.
Em sua defesa, a instituição de ensino relata que chegou a
acordo com a consumidora e que retirou voluntariamente o
anúncio de exibição. Considera, ainda, o anúncio veraz, com
todas as informações necessárias à decisão dos interessados.
O relator elogiou a disposição da consumidora e da anunciante em conciliarem suas divergências e propôs a alteração
do anúncio, por considerá-lo de difícil entendimento, pela sua
dinâmica e pelo uso de lettering quase ilegível. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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“B2W – MAIS BARATO NO APP”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 118/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: BW2 Companhia Digital
Relatora: Conselheira Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

Consumidor denunciou ao Conar o que considerou propaganda enganosa veiculada no site das Americanas: promessa
de preço menor de modelo de fritadeira Mondial com a etiqueta “Mais barato no App”. No entanto, no aplicativo, o produto era anunciado pelo mesmo preço do site.
A anunciante defendeu-se, alegando que os produtos destacados no site e aplicativo eram diferentes e explicando que
no caso em tela serviu apenas como marketplace, plataforma
para exposição de ofertas e serviços de terceiros.
A relatora não aceitou estas e outras explicações da defesa, dando razão à denúncia do consumidor. Propôs a alteração agravada por advertência à B2W, sendo acompanhada
por unanimidade.
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VERACIDADE
“ROUTE 0KM – VOLKSWAGEN NIVUS 2.0 200
TSI COMFORTLINE 2021 – R$ 61.840,80”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 119/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Route 0KM 
Relator: Conselheiro Bruno Pires, com voto complementar
da Conselheira Renata Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letras “a” e “c”,
do Código

Consumidor denuncia ao Conar anúncio em plataforma de
e-commerce de modelo da VW por valor significativamente
inferior ao praticado pelo mercado e que, em realidade, não
corresponde ao efetivamente cobrado.
Em defesa, o anunciante informa que ajustes e correções
foram feitos de modo a atender as recomendações da ética
publicitária.
A autora do voto vencedor propôs a sustação, dando razão
à denúncia do consumidor, sendo acompanhada por maioria
de votos. Sua recomendação foi agravada pela advertência à
Route 0KM, esta sugerida pelo relator da representação,
aprovada por unanimidade.

“NOVA MÁSCARA KNIT – PADRÃO DE 
SEGURANÇA N95/PFF2”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 125/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Knit Comércio de Artigos Esportivos
Relator: Conselheiro Licinio Motta
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 33 e 50, letra
“b”, do Código  

Provocado por informações recebidas da Associação
Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção
ao Trabalho, o Conar propôs representação contra anúncio
promovendo máscara antiviral, de responsabilidade da Knit.
Segundo a denúncia, as promessas de segurança demandam
testes laboratoriais, respeito a normas técnicas e certificações que não estão disponíveis no produto anunciado, incorrendo em promessa de proteção que não condiz com a verdade, podendo induzir os consumidores a erro sobre a defesa conferida e podendo levá-los a comportamentos de risco
à saúde.
Em sua defesa o Knit apresentou laudo de teste, comprovando a eficiência de filtragem das máscaras com índice de
desempenho próximo àquele das máscaras N95/PFF2, além
de outros argumentos técnicos. Informou que, por cautela, foi
retirada do site a menção “antiviral”.
O  relator propôs a alteração, pela remoção do claim
“antiviral” associado à máscara. Seu voto foi aceito por
unanimidade.
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VERACIDADE
“UNILEVER – SOMOS BIODEGRADÁVEIS,
SOMOS RECICLÁVEIS – OMO É DIFERENTE 
PRA FAZER UM MUNDO DIFERENTE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 126/21
Autora: Química Amparo
Anunciante: Unilever Brasil
Relatora: Conselheira Melissa Vogel
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 36 e 50, letra “b”, do Código
e seu Anexo U 

“TOP ONE SAÚDE – CLORETO DE MAGNÉSIO 
COM SUCUPIRA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 137/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Top One Saúde Comercio de Produtos
Alimentícios
Relatora: Conselheira Camila Felix Moreira
Sétima Câmara
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo H 

A Química Amparo representou no Conar contra campanha

Anúncio em site e redes sociais da Top One Saúde foi con-

da Unilever por considerar não plenamente justificadas as alegações de sustentabilidade, correspondendo às recomendações
do Anexo U do Código, dedicado ao tema.
Em sua defesa, a Unilever considerou válidos os apelos da
sua campanha, detalhando-os e considerando-os acima das
exigências da legislação. Reunião de conciliação promovida
pelo Conar não resultou em acordo.
A relatora votou pela alteração, sob o juízo de que a campanha deve trazer mais informação aos consumidores e à sociedade a respeito das ações de sustentabilidade e características
dos produtos, de acordo com as recomendações do Anexo U.
Ela detalhou suas sugestões:
- Alterar e garantir consistência no claim “imbatível na limpeza e cuidado com o meio ambiente” em todas as versões,
dissociando “imbatível” do “cuidado com o meio ambiente”;
- alterar e garantir a consistência dos claims “Somos biodegradáveis” e “Somos ativos biodegradáveis”, que permitam de
fato trazer o diferencial além da determinação legal;
- incluir no site “Somos” informações detalhadas sobre o
conceito de biodegradabilidade, a importância para o meio
ambiente, os ingredientes biodegradáveis existentes na formulação de Omo e como estes vão além da determinação legal;
- incluir nos filmes o lettering direcionando o consumidor
para o site “Somos”, no qual são detalhadas alterações recomendadas no item anterior.

siderado enganoso por consumidor ao propor que o consumo
do produto combate reumatismo, artrose etc.
Em sua defesa, a anunciante informou que, embora considere o anúncio verídico, ele passa por processo de “reanálise”.
A relatora refutou estas e outras explicações da Top One,
considerando que o anúncio não obedece à legislação e
autorregulamentação publicitária. Recomendou a sustação
do vídeo e alteração do site, em razão da falta de cuidado e
ausência de qualquer comprovação das alegações e benefícios. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Seu voto foi aceito por unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“ALIEXPRESS.COM – PÊNIS DE PELÚCIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 272/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Aliexpress.Com
Relatora: Conselheira Mariana Pimentel
Primeira Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letra “c”,
do Código

Anúncio na página de e-commerce do Aliexpress.Com e
em suas redes sociais divulga a oferta de almofada com o
formato descrito acima, ilustrado com fotos em que uma
modelo aparentando ser menor de idade e trajando roupas
infantis aparece abraçada ao produto. A denúncia foi enviada ao Conar por consumidor.
A Seção 11 do Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária, que trata de crianças e adolescentes, veda a associação de crianças e adolescentes a situações incompatíveis
com sua condição.
A Aliexpress.Com não informou em sua defesa ao Conar
que se utilizou da plataforma para ofertar o produto. No mérito, mencionou haver “termos de uso” no site, que a almofada
é destinada a adultos e que a modelo é maior de idade.
A relatora propôs a sustação. “Ainda que a anunciante indique que a modelo é maior de idade, a utilização de elementos
infantis tem apelo profundamente perturbador”, escreveu ela
em seu voto. É sabido que os números globais relacionados à
violência sexual infantil e pedofilia só vêm aumentando – os
dados oficiais da ONU e do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos são alarmantes. Portanto, é fundamental que as empresas anunciantes com alcance global se atentem que há necessidade de primar pelo bom senso, em especial porque não é possível garantir age gate, oportunidade na
qual poderíamos barrar o acesso de menores a este tipo de
produto e reduzir a hiper sexualização de menores”.

BOLETIM DO CONAR

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
“DORFLEX – VAI EM FRENTE E DEIXA A DOR 
COM A GENTE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 124/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Sanofi Medley Farmacêutica
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncios veiculados em redes sociais promovendo o analgésico Dorflex foram considerados antiéticos por consumidor,
que acredita que eles podem estimular o consumo excessivo
de medicamento.
Em sua defesa, a anunciante negou motivação à denúncia,
explicou o contexto das mensagens e lembrou que a venda do
medicamento é isenta de prescrição.
Estes e outros argumentos foram acolhidos pelo relator da
representação, que votou pelo seu arquivamento. “Não
vemos ao longo das peças as pessoas consumindo o produto
ou mesmo o fazendo de forma preventiva como maneira de
perpetuar algo nocivo à sua saúde”, escreveu ele em seu
voto, aprovado por unanimidade.

Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM AGOSTO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE ENCONTRAM 
EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 247/20, em recurso ordinário, “Magazine Luiza e Nazaré Amarga – Quem será que vai tá no show da #black
das blacks Magalu esse ano meu pai?”.
Resultado: alteração agravada por advertência ao influenciador, por unanimidade.
Representação Nº 058/21, em recurso ordinário, “Cerveja Império – Lei da pureza alemã”.
Resultado: arquivamento por unanimidade.
Representação Nº 098/21, “Johnson & Johnson do Brasil – Tylenol, analgésico seguro até para quem tem doenças crônicas” e
“Tylenol analgésico seguro até para quem tem hipertensão e diabetes”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 100/21, “Elleven Suplementos Alimentares – Lever da E.Leve”.
Resultado: sustação agravada por advertência ao anunciante, por unanimidade.
Representação Nº 140/21, “MK Eletrodoméstico Mondial – Ventilador Mondial”.
Resultado: alteração por maioria de votos.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE JULHO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em julho em sessões virtuais
realizadas dias 1º, 8, 14, 15, 21 e 27 por meio das suas 1ª, 2ª, 6ª, 3ª e 4ª, 5ª e 8ª e 7ª Câmaras, respectivamente.

P

articiparam das reuniões 90 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Aline Guimarães,
André Alencar Porto, André Coutinho Nogueira,
André Luiz Cerqueira de Carvalho, André Luiz
Duarte Dias, André Marsiglia, Andressa Bizutti,
Angela Rehem, Antonio Toledano, Átila Francucci,
Augusto Fortuna, Boris Gris, Bruno Pires, Camila
Félix Moreira, Carlos Alberto Leal de Barros Jr.,
Carlos Chiesa, Carlos Namur, Carlos Roberto Alves,
Caroline Cortopassi, Cláudia Regina Soares, Cláudio
Kalim, Claudio Paixão, Clóvis Speroni, Cyd Alvarez,
presidente da 1ª Câmara, Daniela Gil Rios, Débora
Dalcin, Décio Coimbra, Eduardo Simon Pereira,
Eliane Quintella, Emmanuel Publio Dias, Erh Ray,
Ernesto Rodrigues, Fabiana Soriano, Fábio Ferreira
Borges, Fernanda Gomes Barjud Silva, Fernanda
Magalhães, Guilherme Vieira, Gustavo Neder,
Isabela Maria Pereira Rodrigues, Jorge Tarquini,
José Francisco Eustachio, José Francisco Queiroz,
José Maurício Pires Alves, José Pereira Guabiraba,
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Karla Patriota, Larissa Moré, Licinio Motta, Luciana
Burger, Luciana Gomes, Luiz Celso de Piratininga
Jr., Luiz Felipe Rossi, Luiz Fernando Constantino,
Marcel Leonardi, Marcela Neves de Andrade,
Marcelo Benez, Marcelo Leite, Marcelo Migliori,
Marcelo Rech, presidente da 5ª Câmara, Marcelo
Reis, Márcia Esteves, Maria Tereza Sadek, Marlene
Bregman, Mirella Fadel, Murilo Nassif, Nelcina
Tropardi, presidente da 6ª Câmara, Nilson Souza,
Patrícia Blanco, Patrícia Picolo, Paulo Chueiri, Paulo
Fernandes Neto, Paulo Samia, Pedro Henrique
Fonseca, Pedro Renato Eckersdorff, Priscila Campos
de Almeida Felix, Priscilla Menezes, Rafael Davini
Neto, Ricardo Difini Leite, Rino Ferrari Filho, Rodrigo
Tigre, Rubens da Costa Santos, Rui Branquinho, Ruy
Lindenberg, Silvio Soledade, Telmo Ricardo Borges
Flor, Thiago Leal Resende, Vinicius Linhares, Virgínia
Any de Souza, Vitor Morais de Andrade e Zander
Campos da Silva Jr.

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMBEV E ZÉ NETO E CRISTIANO – ALÔ
AMBEV”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 033/21, em recurso ordinário
Autora: Cervejaria Kaiser Brasil
Anunciante e influenciadores: Ambev e Zé Neto e
Cristiano
Relatoras: Conselheiras Renata Garrido e Camila
Félix Moreira
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo P

Motivada por denúncia da Cervejaria Kaiser, esta representação trata de anúncio na forma de videoclipe musical de
Zé Neto e Cristiano veiculado em rádio e redes sociais pela
Ambev para a sua marca Brahma. Julgada em conjunto com
a representação 033/21, motivada por denúncia de consumidor, a representação visa verificar o enquadramento da peça
publicitária nas recomendações do Conar quanto à identificação publicitária.
Em sua defesa, a Ambev nega tratar-se de publicidade. A 
música cantada pelos influenciadores data de 2019, sem
qualquer ingerência da empresa, tendo havido citação espontânea da marca. No entanto, a anunciante informa ter contratado os artistas para uma live e um videoclipe ambientados
em uma das suas fábricas. Não houve defesa por parte dos
influenciadores, mesmo regularmente citados pelo Conar.
Em reunião de conciliação promovida pelo Conar, a
empresa sugeriu a inclusão de frase de advertência nos anúncios, recomendando consumo moderado de bebidas alcoólicas, a retirada de cenas nas quais são exibidas a linha de produção da cerveja e outras que contrariam recomendações do
Anexo P do Código.
Em seu voto, comum às duas representações, a relatora de
primeira instância inicia confirmando que se trata de campanha publicitária, como reconhecido pelos denunciados. Em

Janeiro 2022 • N. 222

relação à letra da música, a relatora considerou tratar-se de
criação artística, fora, portanto, do campo de atuação do
Conar. Ela recomendou que a Ambev, cumprindo com a sua
responsabilidade social, evite veicular o clipe em suas redes
sociais, uma vez que a letra claramente induz ao consumo
excessivo de cerveja.
Recomendou também a alteração da campanha em linha
com as sugestões apresentadas pela Ambev na reunião de
conciliação. Seu voto foi aprovado por maioria, tendo sido
determinado pela Câmara julgadora o registro da contagem:
sete votos pela alteração com advertência (posição majoritária vencedora) e cinco votos pela sustação com advertência.
A relatora propôs também a advertência aos responsáveis, o
que foi aprovado por unanimidade.
A  Cervejaria Kaiser recorreu da decisão, considerando-a
insuficiente, tornando possível tanta a manutenção de publicidade irregular quanto abrindo precedente que considera
perigoso para a exploração de nova modalidade de publicidade, o music placement.
A relatora de segunda instância esclarece em seu voto que
o objeto da representação é exclusivamente o videoclipe, e
não a música, anterior a ele. “No entanto”, explica, “ao se
aproveitar da música e convidar os intérpretes para gravar
live e videoclipe dentro da sua fábrica, não dá para desvincular o carácter comercial e publicitário do videoclipe e, portanto, em relação a ele deverão ser respeitadas as regras do
Código”.
Ela entende que o problema está justamente em combinar
a letra da música com imagens obtidas dentro da fábrica da
Ambev, porque o Código estabelece o princípio do consumo
com responsabilidade social, vedando o apelo imperativo de
consumo. Concluiu pela confirmação da decisão inicial, pela
alteração agravada por advertência à Ambev. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“B2W E NAUTIKA – CONJUNTO DE ESFERAS 
PARA ATIRADEIRA COM 100 PEÇAS NTK –
SHOPTIME”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 059/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: B2W Companhia Digital e Nautika Comércio
Eletrônico
Relator: Conselheiro Marcel Leonardi
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor questionou no Conar a publicidade de munição para atiradeiras para caça de pássaros e animais de
pequeno porte, presente em site de e-commerce, levando em
conta a legislação protetiva do meio ambiente e recomendação do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária,
contida em seu artigo 36:
“a publicidade deverá refletir as preocupações de toda a
humanidade com os problemas relacionados com a qualidade
de vida e a proteção do meio ambiente; assim, serão vigorosamente combatidos os anúncios que, direta ou indiretamente, estimulem: (...) a depredação da fauna, da flora e dos
demais recursos naturais”.
Em sua defesa, a B2W informa ter tirado do ar o anúncio
por iniciativa própria, antes mesmo de receber a denúncia do
Conar. Também notificou a Nautika sobre a irregularidade na
divulgação. Esta alegou em sua defesa considerar que o anúncio é meramente descritivo do produto, não desrespeitando a
legislação e o Código.

“VOLVO XC60 COM ALERTA DE MUDANÇA
DE FAIXA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 101/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Volvo Car Brasil
Relator: Conselheiro Ernesto Rodrigues
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor viu incentivo a comportamento perigoso em
anúncio em TV da Volvo, ilustrado com cena de motorista que
dirige com sono, mesmo levando a família no carro.
A anunciante negou motivo à denúncia, explicando o sistema divulgado, para prevenir situações como a mostrada na
peça publicitária.
O relator aceitou os argumentos da defesa e votou pelo
arquivamento da representação, sendo acompanhado por
unanimidade.

O relator votou pelo arquivamento da representação, por
considerar que o anúncio não estimula a caça, tampouco insinua que seria possível utilizar o produto sem as devidas permissões legais. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“QUATÁ E LUCCAS NETO – QUATÁ KID –
ACHOCOLATADO AVENTUREIROS LUCCAS 
NETO – RAÍSSA VENCEU O DESFILE DE MODA 
DA ESCOLA FANTÁSTICA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 068/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Quatá Alimentos e Laticínios
e Luccas Neto
Relatora: Conselheira Débora Dalcin Rodrigues
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letras “a” e
“b”, do Código e seu Anexo H 

Consumidor relata suposta inadequação de publicidade
em rede social dedicada ao público infantil divulgando o
achocolatado Quatá Kids pelo influenciador Luccas Neto. A 
queixa questiona a apresentação do produto, como capaz de
aumentar a força da criança, e também se a peça publicitária pode estimular excessivo consumo do produto por meio
de código na embalagem que dá acesso a conteúdo do
influenciador.
Em sua defesa, a Quatá informa que a mensagem é dirigida a adultos e não às crianças, estando conforme às recomendações do Código. Juntou parecer de laboratório que entende
validar a alegação de desempenho presente no anúncio.
Negou, por fim, qualquer indução a consumo excessivo. A 
defesa do influenciador alinha argumentos semelhantes, juntando parecer de nutricionista.

“VEM SER VOCÊ MESMO NO KWAI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 078/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Kwai Brasil
Relatora: Conselheira Marlene Bregman
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 3º, 6º, 37 e 50, letra “b”,
do Código

Anúncio em redes sociais da Kwai Brasil divulgando aplicativo de celular foi objeto de denúncia de consumidor, que
considerou que apela à erotização precoce ao mostrar
modelo de aparência adolescente, contrariando recomendação expressa contida no artigo do Código que trata da
publicidade de produtos e serviços destinados a menores de
idade.
Em sua defesa, a Kwai informa que a modelo tem mais de
18 anos, nega a interpretação da denúncia e considera atender a todas as recomendações do Código.
A  relatora votou pela alteração da música usada no
anúncio, por considerar que tem forte conteúdo sexual e
encerra potencial desrespeito à mulher. Pediu também a
comprovação da maioridade da modelo. Seu voto foi aceito
por unanimidade.

A  relatora considerou válidos os pareceres trazidos ao
processo, mas recomendou a alteração agravada por advertência à anunciante e ao influenciador no tocante à identificação publicitária do anúncio e para a eliminação de apelo imperativo de consumo. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CENTAURO – 15% OFF EM TODAS AS 
COMPRAS PELO APP”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 268/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: SBF Comércio de Produtos Esportivos
(Centauro)
Relatora: Conselheira Claudia Regina Soares dos Santos
Segunda Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27 e 50, letra “a”
do Código

O Conar recebeu queixa de consumidor contra anúncio no
aplicativo da Centauro com o apelo acima, sem destacar que
ele só é válido na primeira compra.
Não houve defesa por parte da anunciante.
A relatora propôs a advertência à Centauro, sendo acompanhada por unanimidade.

“BTX – CLOY BEAUTY BAR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 049/21
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: BTX Química Indústria e Comércio
Relator: Conselheiro Rui Branquinho
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 27 e 50, letra “b”, do Código

A Unilever representou no Conar contra campanha da
concorrente BTX, divulgando sabonete, por considerar que os
atributos associados ao seu uso (hidratação e redução das
chamadas “marcas de velhice” na pele, entre outras) carecem
de comprovação. Também denunciou o que considera ser
semelhança excessiva entre as embalagens do produto e as
da marca Dove, da Unilever.
Reunião de conciliação promovida pelo Conar resultou em
acordo parcial entre as partes, restando por discutir no Conselho de Ética o claim “ultra hidratante”.
Em sua defesa, a anunciante alega haver suporte para o
claim, anexando análises laboratoriais e lembrando que o uso
da expressão é devidamente autorizado pela Anvisa.
O relator deu razão à denúncia, considerando excessivo o
uso da palavra “ultra”, em função dos laudos laboratoriais
trazidos ao processo, recomendando a alteração da embalagem de Cloy Beauty Bar. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“TIM PRÉ TOP – QUEM COMPARA, VEM PRA 
TIM – 8GB”
•
•
•
•
•
•
•

Representação 054/21, em recurso ordinário
Autora: Oi
Anunciante: TIM
Relatores: Conselheiros Átila Francucci e André Coutinho
Nogueira
Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

A Oi representou no Conar contra campanha da concorrente TIM veiculada em redes sociais e material de ponto de
venda, por considerar que a oferta encerra enganosidade. O 
volume de dados prometido está condicionado a valores de
recarga e outras condições, o que só é informado após extensa navegação pelos diferentes regulamentos do pacote.
Em sua defesa, a anunciante afirma a veracidade da oferta, pela disponibilização do regulamento no site, o que corresponde às recomendações do Anexo V do Código, dedicado à
Publicidade de Serviços de Telecomunicação Modalidade
Internet Móvel.
Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou
em acordo, apesar de a TIM  ter proposto alterar as peças
publicitárias, para explicitar que existem “camadas” na oferta
e as condições e limitações de cada uma delas.
O  relator de primeira instância considerou que esta e
outras propostas surgidas na reunião validariam a campanha.
Por isso, propôs a alteração conforme discussão havida em
reunião de conciliação, complementada por aperfeiçoamentos
no texto legal no material de ponto de venda. Seu voto foi
aceito por unanimidade.

“SEU PEDIDO FOI APROVADO – KABUM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 066/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Kabum Comércio Eletrônico
Relator: Conselheiro Bruno Pires
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 24, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

Consumidor considera que e-mail marketing da Kabum
ultrapassa as recomendações da ética publicitária ao usar a
informação incorreta acima, para despertar a atenção do
destinatário.
Em sua defesa, a anunciante alega que o anúncio foi encaminhado a um grupo seleto de consumidores, que frequentemente adquirem produtos através da sua plataforma, sendo
diferente dos e-mails generalizados.
O relator deu razão ao consumidor, considerando que a
Kabum infringiu recomendações do Código, podendo levar
os consumidores a engano. Votou pela alteração agravada
por advertência ao anunciante, sendo acompanhado por
unanimidade.

A Oi recorreu da decisão, mas ela foi mantida por unanimidade de votos da câmara recursal, seguindo proposta do
relator de segunda instância.

Janeiro 2022 • N. 222

91

Os Acórdãos de julho / 2021
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VERACIDADE
“FARMÁCIA MAJESTIC E PALOMA SOARES –
KIT MÃE – OFICIAL PHARMA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 083/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Farmácia Majestic e
Paloma Soares
Relator: Conselheiro Carlos Chiesa
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 28 e 50, letra
“b”, do Código

“TRUEFIT POSTURE CORRECTOR – ESTA 
SENHORA DE 80 VIVEU COM AS COSTAS 
CURVADAS...”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 087/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Truefit Posture Corrector
Relator: Conselheiro Antonio Toledano
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “c”, do Código e seus Anexos G e Q

Consumidor considera deficiente a identificação publicitá-

Anúncio em site da Truefit Posture Corrector divulga pro-

ria em anúncio da Farmácia Majestic veiculado nas redes
sociais da influenciadora Paloma Soares. A  representação
questiona também a divulgação de resultados advindos do
consumo do produto, um suplemento – entre eles a prevenção de alguns tipos de câncer –, sem correspondência com o
respectivo registro junto às autoridades sanitárias.
A  defesa conjunta enviada pelas enunciadas confirma a
natureza publicitária do anúncio e considera que alude apenas a recomendações de bem-estar.

duto que seria capaz de solucionar estenose espinhal, doença
degenerativa, e “nervos pinçados”, trazendo depoimento de
consumidora. A  queixa de consumidor que motivou esta
representação aponta ainda que o anúncio contém referência
depreciativa a pacientes acometidos por esse problema de
saúde.
Não houve defesa por parte da anunciante, ainda que
regularmente citada pelo Conar.

O relator concordou com os termos da denúncia do consumidor e recomendou a alteração, tanto na correta identificação da sua natureza publicitária quanto na observação que
os benefícios apregoados precisam ser necessariamente comprovados. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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O  relator propôs a sustação agravada por advertência à
Truefit Posture Corrector, no que foi acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“YAZIGI – DÊ UM YÁÁÁZ E COMECE SEU 
INGLÊS AGORA E GRÁTIS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 091/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Pearson Educacional do Brasil
Relatora: Conselheira Daniela Gil Rios
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Em denúncia ao Conar, consumidora alega que anúncio no
site da Yazigi ofertava curso de idiomas gratuito com certificado. No entanto, segundo ela, apenas após o preenchimento
de um cadastro com dados pessoais teria havido a informação
que o curso não estava disponível em todas as unidades da
instituição de ensino. Tal informação não estava clara no
anúncio e site.
Em defesa, a Pearson alega que nenhum dado pessoal é
requerido previamente pelo site para que o consumidor tenha
acesso à lista das unidades participantes da promoção, sendo
estas necessárias apenas no caso de o consumidor querer se
inscrever no curso starter com certificação.

“RECKITT BENCKISER – HARPIC”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 093/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Reckitt Benckiser Brasil
Relator: Conselheiro André Alencar Porto
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A queixa apresentada por consumidor dá conta que redução significativa no tamanho do produto não foi informada no
rótulo, provocando confusão, agravada pelo fato da identificação do produto e das dimensões da embalagem terem permanecido as mesmas.
A  anunciante defendeu-se, alegando que a alteração da
rotulagem não resultou em qualquer mudança que justificasse um aviso.
O relator aceitou os argumentos da defesa, recomendando o arquivamento da representação. Seu voto foi aceito por
unanimidade.

A  relatora deu razão à consumidora, considerando que
apesar de haver o disclaimer “consulte regulamento para
mais informações”, informações como “100% on line” e
“comece agora”, em conjunto, geram a expectativa de que o
curso possa ser realizado em plataforma oferecida pela rede
Yazigi, independentemente da localização do consumidor.
Votou pela alteração, sugerindo a inclusão da informação
“consulte unidades participantes” e link com acesso à lista
atualizada das unidades de forma objetiva e em letras visíveis. Seu voto foi acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“PUCRS – MATRICULE-SE ATÉ 30/04 E GANHE 
UMA AMAZON ECHO DOT”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 097/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS)
Relator: Conselheiro Telmo Flor
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“CREFISA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – COM 
DINHEIRO NA MÃO NA HORA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 102/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Crefisa
Voto vencedor: Conselheiro Luís Felipe Rossi
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

Anúncio em site da Pontifícia Universidade Católica do Rio

Anúncio em site e redes sociais da Crefisa atraiu reclama-

Grande do Sul (PUCRS) divulga oferta de curso on-line acompanhado de oferta: "Matricule-se até 30/04 e ganhe uma
Amazon Echo Dot".
Em sua reclamação ao Conar, consumidor informou que,
estimulado pelo anúncio, inscreveu-se no curso, sendo informado depois de concluí-lo que não seria elegível ao brinde,
pois não se inscreveu para MBA ou pós-graduação. Tal restrição não estaria informada no anúncio.
Citada, a PUCRS respondeu, considerando que a denúncia
é equivocada, assegurando que não houve em momento
algum da campanha vinculação entre a entrega de brindes e
os cursos de extensão ou certificação. A defesa informa também que, por mera liberalidade, entrou em contato com o aluno e fez a entrega do brinde.

ção de consumidor. Segundo ele, a promessa acima não se
confirmou, tanto no prazo quanto nas condições para liberação do empréstimo, limitações não devidamente esclarecidas
nos anúncios.
Em sua defesa, a Crefisa informa ter alterado de forma
voluntária o anúncio para “Dinheiro Rápido”, ainda que considere ético o anúncio original.
Estes e outros argumentos não convenceram os conselheiros presentes à sessão de julgamento. Por maioria de votos,
eles concordaram com os termos da denúncia do consumidor
e acolheram sugestão do autor do voto vencedor, pela alteração agravada por advertência à Crefisa.

O relator registra em seu voto que o Conar não declinou o
nome do reclamante, como determina o Provimento 01/2019.
No mérito, considerou haver indícios de que houve ao menos
um equívoco na divulgação da campanha da PUCRS, mas,
pesando o crédito da boa-fé ao anunciante, como previsto no
Código, votou pelo arquivamento da representação, sendo
acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SEARA LEVÍSSIMO – O ÚNICO SABOROSO 
COMO PRESUNTO E LEVE COMO PEITO DE 
PERU”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 106/21
Autora: BRF
Anunciante: Seara Alimentos
Relator: Conselheiro Luiz Celso de Piratininga Jr.
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A BRF representou no Conar contra campanha e rótulo do
produto Seara Levíssimo com o título acima, por considerar
que apresentam promessas e alegações sobre supostos benefícios nutricionais e organolépticos não demonstrados claramente, podendo induzir os consumidores a erro, bem como
por praticarem ato desleal de publicidade comparativa, buscando impor alto grau de superioridade frente a frios embutidos de concorrentes.
Em sua defesa, a anunciante trouxe pesquisa e informações técnicas comprobatórias das alegações questionadas,
inclusive em relação à exclusividade do produto no mercado
no momento.

“CONSTRUTORA PACAEMBU –
CADASTRAMENTO CASA VERDE E AMARELA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 112/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Construtora Pacaembu
Relator: Conselheiro André Luiz Cerqueira de Carvalho,
com voto complementar do conselheiro Clóvis Speroni
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código

Consumidor denunciou ao Conar o uso pela Construtora
Pacaembu de símbolos oficiais – do Correio e de plano federal de habitação – em mala direta divulgando lançamento
imobiliário, de forma a simular uma correspondência oficial.
Em sua defesa, a anunciante informou que adaptou sua
comunicação, para que não reflita inverdades ou abuse da
confiança dos consumidores.
O Conselho de Ética, seguindo proposta do autor do voto
vencedor, deliberou por maioria de votos pela sustação e,
por unanimidade, pela advertência à Construtora Pacaembu, conforme recomendação do relator.

O relator aceitou as alegações da Seara e propôs o arquivamento da representação, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“NESTLÉ – COMPRE UMA MÁQUINA E GANHE 
R$ 450 EM CAFÉS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 113/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Nestlé Brasil
Relator: Conselheiro Rubens da Costa Santos
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor denuncia potencial enganosidade em anúncio
com promessa de R$ 450,00 em cápsulas, na compra de uma
máquina Nespresso. Segundo o consumidor, não estaria clara
no anúncio a necessidade de uma assinatura mensal paga
para usufruir do benefício. O anúncio foi veiculado em site de
e-commerce da Americanas.com.
O anunciante apresentou defesa alegando que no anúncio
e links são fornecidas todas as informações relacionadas ao
serviço proposto.
O  relator aceitou esta e outras explicações da defesa e
recomendou o arquivamento da representação, sendo acompanhado por maioria de votos.
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“SUMICITY – 420 MEGA – R$109,00/MÊS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 115/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Sumicity Telecomunicações
Relator: Conselheiro Carlos Roberto Alves
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

O Conar recebeu queixa de consumidor relatando que ao
tentar contratar o plano de internet banda larga com o valor
acima foi informado que o custo mensal seria de R$ 169,90.
O anúncio foi veiculado no site da anunciante.
A Sumicity negou, em defesa enviada ao Conar, a existência de plano como o descrito pelo consumidor, anexando
documentos para comprovar sua afirmação.
O  relator aceitou os argumentos da defesa e propôs o
arquivamento da representação, sendo acompanhado por
unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“HELO E HUD SOUZA – ALGUÉM PODE ESTAR 
OUVINDO SUAS LIGAÇÕES!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 082/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Helo e Hud Souza
Relator: Conselheiro Claudio Kalim
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“UBER – UBERPASS: ENTENDA COMO 
FUNCIONA O SERVIÇO”
•
•
•
•
•
•
•

Anúncio veiculado em rede social no qual o influenciador
Hud Souza divulga serviço da anunciante Helo atraiu queixa de
consumidor, que considerou não restar clara a natureza publicitária da postagem, como recomendado pelo Código e pelo
Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. A direção do
Conar questionou também se o anúncio poderia causar confusão sobre o atributo ofertado, apoiando-se indevidamente no
medo.
 Em sua defesa o anunciante Helo, informa entender que
houve erro por parte do influenciador, tanto que, notificado,
tratou de excluir a mensagem objeto desta representação.

Representação Nº 092/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Uber do Brasil Tecnologia, tendo como
Terceiro Interessado No Zebra Network
Relator: Conselheiro Murilo Nassif
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Para consumidor, há identificação publicitária deficiente
em anúncio em site, divulgando serviços da Uber.
Em suas defesas, as denunciadas informam que não há
publicidade e sim matéria jornalística, de inteira responsabilidade do site de propriedade da No Zebra Network.
O relator aceitou estes argumentos e recomendou o arquivamento da representação, sendo acompanhado por unanimidade.

O relator reconheceu em seu voto que a anunciante tomou
os cuidados para que o influenciador atenda às recomendações do Conar e que adotou os procedimentos corretos para
mitigar os erros observados. Propôs o arquivamento e foi
acompanhado por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“CAMPARI E CAIO CASTRO – CAMPARI, PQ
VOCÊ VALE MUITO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 110/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Campari e Caio Castro
Relator: Conselheiro Paulo Fernandes Neto
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“a” do Código e seu Anexo A

De acordo com a queixa de consumidor, anúncio de Campari nas redes sociais do influenciador Caio Castro seria irregular pela ausência de clara identificação de sua natureza
publicitária.
Em sua defesa, Campari informa ter pedido ao influenciador a correção da postagem tão logo notificada pelo Conar. O 
influenciador furtou-se a enviar defesa, ainda que regularmente citado.
O relator propôs advertência a Campari, sendo acompanhado por unanimidade.

BOLETIM DO CONAR

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
“P&G E VITORIA STRADA – METAMUCIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 012/21, em recurso ordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: P&G e Vitoria Strada
Relatores: Conselheiros Débora Dalcin e Vitor Morais
de Andrade
Quinta e Oitava Câmaras e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código

Denúncia de consumidor motivou esta representação, por
considerar deficiente a identificação publicitária de postagem
em redes sociais e site do produto Metamucil. Adicionalmente, questiona-se a sua apresentação – se como medicamento
ou suplemento alimentar. Consulta à Anvisa revelou que o
produto tem registro como medicamento fitoterápico.
Defesa conjunta das denunciadas informa que a postagem foi corrigida, de forma a tornar mais clara a sua identificação como publicidade, em conformidade com as recomendações do Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, além de acréscimo de frase de advertência. A  defesa
informa ter feito alterações no site do produto, de forma a
esclarecer sua natureza.
Estas e outras alegações da defesa não convenceram a
relatora de primeira instância, que votou pela alteração agravada por advertência à P&G e Vitoria Strada, por considerar
que os anúncios não deixam clara a natureza do produto
como um medicamento. Seu voto foi aceito por unanimidade.
Esta decisão foi confirmada por unanimidade pela Câmara Especial de Recursos, seguindo proposta do relator de
segunda instância, depois que anunciante e a influenciadora
recorreram contra a decisão inicial.
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BOLETIM DO CONAR

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
“BUSCOFEM – TODAS AS SUAS DORES 
IMPORTAM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 089/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Hypera
Relatora: Conselheira Márcia Esteves
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

De acordo com queixa de consumidor, anúncio de Buscofem em TV e redes sociais seria irregular ao estabelecer associação que revelaria menosprezo a mulheres e pessoas obesas
e ao sugerir que o uso do medicamento seria capaz de combater problemas psicológicos e emocionais.
 Em sua defesa, a Hypera informa considerar que a peça
publicitária respeita a diversidade e a inclusão, juntando estudos, textos e reportagens sobre o tema. Considera também restar claro que o anúncio se refere à dor física.
A relatora aceitou os argumentos da defesa, considerando
que o anúncio atende às recomendações do Código. Por isso,
votou pelo arquivamento, sendo acompanhada por unanimidade.

“HYPERA – ADDERA ENERGIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 090/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Hypera
Relator: Conselheiro Átila Francucci
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seu Anexo H

Anúncio em TV do produto Addera Energia, da Hypera,
atraiu queixa de consumidor, que considerou que haver estímulo a que menores de idade permaneçam tempo demasiado em frente do computador. A direção do Conar pediu ainda à anunciante que comprove a veracidade dos atributos
divulgados, em especial que o produto daria “mais energia”
e potencial equivalência dos benefícios da exposição solar
equilibrada.
A anunciante defendeu-se, negando motivação à denúncia,
lembrando que o filme objeto desta representação é uma
extração de 15 segundos de um comercial maior e mais
amplo, que menciona a importância da vitamina D para a saúde e que a sua principal fonte é o sol. A Hypera considera que
“+energia” não é um claim, mas sim parte do nome do produto – Addera+ Energia.
O relator aceitou parcialmente os argumentos da defesa,
mas considera que o filme demanda aperfeiçoamento, propondo sua alteração para inclusão de disclaimer que deixe
claro – caso Addera seja, de fato, o produto à base de vitamina D mais recomendado pelos médicos – em qual fonte,
pesquisa ou estudo se baseou o anunciante para sustentar tal
afirmativa. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
“NALDECON RECUPERA VOCÊ POR INTEIRO” E 
“NALDECON PACK”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 104/21
Autora: Hypera
Anunciante: Reckitt Benckiser Health
Relatora: Conselheira Patrícia Picolo
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A Hypera representou no Conar contra anúncios promovendo o medicamento Naldecon, de responsabilidade da
Reckitt Benckiser, considerando que eles são semelhantes
às peças publicitárias que motivaram a representação
088/20, que terminou com recomendação de alteração de
claims semelhantes aos empregados agora. Em ambos os
casos, entende a denúncia, são usadas alegações de superioridade absoluta, capazes de levar o consumidor a engano. Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo.
A anunciante apresentou defesa, na qual discorre sobre as
motivações que justificam o claim, destacando o combate aos
sintomas da gripe, inclusive em lettering. Aponta ainda uso de
argumentos semelhantes em campanha da denunciante.
A  relatora iniciou seu voto considerando suficientemente
distintos os anúncios da representação em tela daqueles julgados no processo 88/20. Ela concorda com os argumentos
da defesa, de que a denunciante dá foco exclusivo para literalidade do claim, mais especificamente ao termo “recupera”,
sem, no entanto, inseri-los no contexto geral do anúncio, que
traz diversas mensagens complementares, considerando que
fica clara a atuação do medicamente no combate aos sintomas e não à gripe.

BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM JULHO 
AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE 
ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 070/21, “Renner – Preços”.
Resultado: alteração agravada por advertência ao
anunciante, por unanimidade.
Representação Nº 095/21, “Itaú Privacidade”.
Resultado: advertência por maioria de votos.
Representação Nº 107/21, “Nescau – O dobro de cacau,
mais sabor de chocolate”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 108/21, “O Poliedro é o líder
disparado em aprovações em medicina nas faculdades
públicas e particulares mais concorridas do Brasil”,
“Missão cumprida! O cursinho que mais aprova em
medicina públicas e particulares” e “Quer passar logo na
1ª chamada em medicina? Poliedro curso é o melhor
caminho!”.
Resultado: sustação por unanimidade.

Por isso, propôs o arquivamento, sendo acompanhada por
unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE JUNHO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em junho em sessões virtuais
realizadas dias 10, 17, 22 e 30, por meio das suas 1ª, 2ª, 7ª e 6a Câmaras e no dia 25, por meio da Plenária do
Conselho de Ética.

P

articiparam das reuniões 81 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Ana Carolina
Pescarmona, André Cerqueira, André Coutinho,
Andressa Bizutti, André Marsiglia, Andrea Hirata,
Antônio Fadiga, Hiram Baroli, Antonio Jesus
Cosenza, Antonio Godoy Filho, Armando
Strozenberg, Átila Francucci, Boris Gris, Bruno
Bonfanti, Bruno Smaldino, Camila Félix, Carlos
Namur, Caroline Cortopassi, Cláudia Regina Soares
dos Santos, Cláudio Kalim, Clementino Fraga Neto,
Cristina De Bonis, Cyd Alvarez, presidente da 1ª
Câmara, Daniela Gil Rios, Débora Dalcin Rodrigues,
Eduardo Lorenzi, Eduardo Martins, Eduardo Simon,
Ênio Vergeiro, Enrico Giannelli, Ernesto Rodrigues,
Esper Chacur, Fabiana Soriano, Fernanda Gomes
Barjud Silva, Hiram Baroli, Jorge Tarquini, José
Francisco Eustachio, José Francisco Queiroz, José
Maurício Pires Alves, José Pereira Guabiraba, Juliana
Vilhena Nascimento, Larissa Moré, Licínio Motta,

Janeiro 2022 • N. 222

Luciana Burger, Luciana Gomes, Luciana
Rodrigues, Luiz Celso de Piratininga Jr., Luiz
Fernando Constantino, Luiz Lara, secretário do
Conselho de Ética, Luiz Roberto Valente Filho, presidente da 7ª Câmara, Marcel Leonardi, Marcelo
Benez, Marcelo Migliori, Márcia Esteves, Maria
Tereza Sadek, Marlene Bregman, Melissa Vogel,
Mentor Muniz Neto, Mirella Fadel, Murilo Nassif,
Natalie D’Urso, Nelcina Tropardi, presidente da 6ª
Câmara, Patrícia Blanco, Patrícia Picolo, Paula
Puppi, Paulo Chueiri, Paulo Tonet Camargo, presidente da 4ª Câmara, Pedro Renato Eckersdorff,
Priscilla Félix, Priscilla Ceruti, Renata Garrido,
Rubens da Costa Santos, Rui Branquinho, Ruy
Lindenberg, Sérgio Pompilio, presidente em exercício do Conar na data da Plenária, Silvio Soledade,
Valéria Sombra, Vitor Bellote e Vitor Morais de
Andrade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CEREAIS PEGER – ARROZ REI DA PANELA –
SAUDÁVEL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 073/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Cereais Peger
Relatora: Conselheira Renata Lorenzetti Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“ENGENHO A.M. – ARROZ REI DO SUL ”GRÃOS NOBRES” E ”PREMIUM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 074/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Engenho A.M.
Relatora: Conselheira Renata Lorenzetti Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Grupo de consumidores reunido pela Proteste, Associação

Também este caso e o seguinte foram abertos a partir da

Brasileira de Defesa do Consumidor, enviou reclamação ao
Conar contra anúncios em embalagens de diversas marcas de
arroz. Aquela entidade realizou testes de qualidade e verificação de adequação da rotulagem, tendo encontrado o que
entendeu serem irregularidades, pelo que pediu a manifestação do Conselho de Ética.
Os consumidores consideram que as afirmações presentes
na embalagem do Arroz Rei da Panela contrariam determinações da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 259/2002,
da Anvisa, que trata da rotulagem de alimentos embalados.
No caso, a anunciante teria cometido infração ao utilizar-se de
claim intrínseco ao produto, sem adicionar justificativa recomendada pela RDC.
A  Cereais Peger defendeu-se, juntando documentos e
negando desrespeito às normas legais e éticas.

denúncia formulada pelo grupo de consumidores encabeçado
pela Proteste.
As alegações questionadas são as expressas no título acima, por não terem a justificativa pedida pela RDC da Anvisa.
A  anunciante defendeu-se, considerando que as expressões não se enquadram nas regras da Anvisa.
A relatora considerou válidos os argumentos da defesa e
votou pelo arquivamento da representação, sendo acompanhada por unanimidade.

A relatora deu razão à defesa e propôs o arquivamento da
representação, sendo acompanhada por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“BDF NÍVEA – NÍVEA DEOMILK BEAUTY
ELIXIR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 170/20, em recurso extraordinário
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: BDF Nívea
Relatores: Conselheiros Adriana Pinheiro Machado, Vitor
Morais de Andrade e Mentor Muniz Neto
Sexta, Câmara Especial de Recursos e Plenário do
Conselho de Ética
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 27, 32 e 50, letra “b”, do
Código (alteração) e Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice
(arquivamento)

A Unilever representou no Conar contra anúncios da concorrente BDF Nívea, veiculados em internet, material de ponto de venda e embalagem, promovendo o Deomilk Beauty
Elixir, considerando que podem induzir o consumidor a erro e
encerram concorrência desleal ao considerar o produto, um
antitranspirante, melhor do que os concorrentes e transmitir
uma ideia de superioridade absoluta sem comprovação.
Os claims da campanha destacados na denúncia são: “O 
1º Elixir da beleza (...) com vitaminas e nutrientes do leite deixa as axilas mais bonitas, protegidas e renovadas” (A Unilever considera indevido o uso do termo “elixir”); “Ajuda a
renovar a pele irritada”; “Pele mais suave e macia instantaneamente” e “Toque seco e duradouro: Absorção Imediata”.
A  BDF Nívea defendeu-se, afirmando que o sentido da
publicidade seria, além de informar, demonstrar que se trata
de um produto diferenciado e inovador. Juntou teste realizado na Alemanha com 31 participantes que, entende, dá sustentação aos claims. Nega existência de publicidade comparativa ou desleal.
Em primeira instância, foi determinada a alteração, para
inclusão de disclaimer ao anúncio no site, junto aos claims
questionados, formulando o contexto do estudo em que tais
afirmações foram corroboradas. A proposta apresentada pela
relatora foi aprovada por unanimidade.
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A Unilever recorreu da recomendação, alegando que a
decisão não teria se aprofundado nas questões colocadas.
Após apreciação pela Câmara Especial de Recursos, aprovou-se por unanimidade as seguintes recomendações, formuladas pelo relator de segunda instância:
1 – Arquivamento em relação ao questionamento no uso
do termo “Elixir”;
2 – Alteração para a menção que o produto seria pioneiro
como Elixir de Beleza, excluindo o numeral ordinal “1º” ou
qualquer menção que possa gerar confusão quanto ao seu
ineditismo.
3 – Alteração para que os rótulos e materiais publicitários
indiquem a fonte e o responsável pela pesquisa utilizada no
claim e site.
4 – Alteração do claim “toque seco...”, para que os termos
utilizados guardem paridade com as instruções de uso do
produto.
Foi a vez da BDF Nívea recorrer da decisão, alegando ter
havido “erro de fato resultante de atos ou documentos da
causa”, em especial na decisão de número 3 do Recurso
Ordinário. A anunciante alega que, apesar de ser clara a competência do Conar em examinar embalagens, não poderia
determinar conteúdo técnico ou de pesquisa em embalagens
de produto.
Após a apreciação do voto do relator do recurso extraordinário, a Plenária do Conselho de Ética do Conar adotou as
seguintes resoluções:
– alteração da menção ao pioneirismo do produto, em
votação unânime;
– arquivamento por maioria de votos quanto à denúncia
contra o claim "toque seco..." e
– arquivamento por unanimidade quanto à necessidade
de inserção no rótulo e materiais publicitários da fonte e responsável pela pesquisa que embasou o claim. Foi sugerido
que tal informação seja disponibilizada no site da marca.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“AMERICANAS.COM – A MAIOR BLACK
FRIDAY COM A ENTREGA MAIS RÁPIDA 
DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 250/20
Autor: Mercado Livre
Anunciante: B2W
Relatora: Conselheira Adriana Pinheiro Machado
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 27, 32 e 50, letra “b”,
do Código

A Mercado Livre contesta no Conar a alegação de superioridade em anúncio da concorrente Americanas.com veiculado em redes sociais. Segundo a denúncia, a alegação de
maior rapidez na entrega das compras feitas por e-commerce carece de comprovação confiável, levando o consumidor
ao engano. A Mercado Livre juntou à sua denúncia pesquisa
que demonstraria ser dela o atributo de maior velocidade na
entrega.
O  Conar promoveu reunião de conciliação, mas não foi
possível acordo entre as partes.
Em sua defesa, a B2W trouxe ao Conar pesquisa que justificaria o claim e frisou que Americanas.com é a única
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empresa que se compromete a entregar produtos em até três
horas, como se pode ver nos anúncios em seu site, o que configuraria fato objetivo e inconteste. Entende que as informações elencadas no estudo trazido pela concorrente ao processo não têm o condão de confirmar a alegação de superioridade no atributo.
A Mercado Livre juntou novo estudo, visando reforçar seus
argumentos, igualmente questionado pela B2W.
A relatora iniciou seu voto delimitando o alcance do julgamento na representação: a afirmação de que Americanas.com
tem a “entrega mais rápida do Brasil” feita no contexto de
uma campanha promocional durante a Black Friday.
Depois de dissecar os estudos trazidos ao processo, a relatora entendeu que eles revelam que, na Black Friday de 2020,
Americanas.com oferecia (em produtos e locais elegíveis) a
modalidade mais rápida de entrega em determinados locais
do Brasil. “É isso que B2W pode alegar em sua campanha”,
escreveu a relatora em seu voto, pela alteração, que foi acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“JOSAPAR – ARROZ TIO JOÃO - 100% GRÃOS 
NOBRES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 075/20
Autor: Grupo de consumidor
Anunciante: Josapar
Relatora: Conselheira Renata Lorenzetti Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Neste caso, semelhante aos dois anteriores, o questionamento do grupo de consumidores liderados pela Proteste é
sobre a afirmação no título acima.
Em sua defesa, a anunciante informou deter registro junto
ao INPI da marca mista “100% grãos nobres” e que a qualidade do produto corresponde à marca.
A relatora acolheu estes e outros argumentos da defesa e
propôs o arquivamento. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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“DUX DEFENDER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 052/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Dux Controle de Odores
Relator: Conselheiro Licínio Motta
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Em queixa enviada ao Conar, consumidor alega que não
seria verdadeira a afirmação de que o produto Dux Defender
tem eficácia de até quatro horas na eliminação de vírus e
bactérias, incluindo o vírus causador da Covid-19.
Em sua defesa, a anunciante reafirma a veracidade de seus
anúncios e claims. Três deles foram juntados à defesa.
O relator notou em seu voto que os testes não comprovam
a eficácia do produto durante o período de até quatro horas,
ponto central da denúncia. Por isso, propôs a alteração. Seu
voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“AQUI NO PICPAY VOCÊ PARCELA QUALQUER 
BOLETO EM ATÉ 12 X E AINDA GANHA 
DINHEIRO DE VOLTA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 065/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Picpay Serviços
Relatora: Conselheira Mirella Caldeira
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“BLUES MARKETING E SUPLEMENTOS – USE 
MODERAÇÃO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 067/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Blues Marketing e Suplementos
Relator: Conselheiro Enrico Gianelli
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23 e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo H

Consumidor questionou no Conar a veracidade da pro-

Trata-se de representação aberta de ofício pela direção do

messa acima, em anúncio da Picpay Serviços veiculado em
aplicativo, em especial sobre a devolução prometida, que foi
de valor inferior ao informado.
A anunciante defendeu-se, considerando o anúncio veraz e
cumpridor das recomendações do Código. No caso em tela,
explicou ter sido um caso isolado, decorrente de uma instabilidade operacional, corrigida tão logo identificada.

Conar, a partir do parecer da Abifina, Associação Brasileira das
Indústrias de Química Fina, sobre anúncios veiculados em
internet e redes sociais pela Blues Marketing e Suplementos.
Segunda a entidade, haveria desrespeito a várias recomendações do Código ao divulgar benefícios do consumo de suplementos sem apresentar opinião médica atestando os benefícios.
Em sua defesa, a anunciante nega qualquer motivação às
denúncias.

A relatora acolheu os argumentos da defesa e votou pelo
arquivamento, sendo acompanhada por unanimidade.

O  relator deu razão à denúncia, considerando que os
anúncios violam frontalmente os artigos do Código e seu
Anexo H, propondo a alteração. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SANCLER LEAL – MUNDO TRADER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 069/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Sancler Leal – Mundo Trader
Relator: Conselheiro Murilo Meneghetti Nassif
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seus anexos “B” e “E”

O  Conar recebeu ofício do Ministério Público Federal no
Estado de São Paulo, questionando promessas de ganhos
financeiros expressivos após a realização de curso, em anúncios da Sancler Leal – Mundo Trader veiculados em redes
sociais e site.
Em sua defesa, a anunciante argumentou que os anúncios eram meras ofertas dos cursos e que os posts deixam
claro que o aluno poderá ter algum ganho monetário caso
aplique o descrito no curso ministrado, não prometendo
nenhum valor como ganho certo ou imediato.
O relator identificou nos anúncios da Sancler Leal – Mundo Trader descumprimento de recomendações do Código em
seus Anexos E, que trata da publicidade de Investimentos,
Empréstimos e Mercado de Capitais, e que recomenda que
uma vez que a publicidade e anúncios do gênero devem ser
focados na melhoria educativa do mercado, evitando proposições que possam gerar desinformação ou confusão dos
investidores.

“AMIL SAÚDE MENTAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 072/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Amil
Relator: Conselheiro Antônio Carlos Godoy Filho
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncio em TV e mídia exterior da Amil atraiu reclamação
de consumidor, contestando a sua veracidade.
A  anunciante defendeu-se, explicando que a campanha
visa conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde
mental. O anúncio não estaria oferecendo um produto específico ou incentivando a contratação dos serviços prestados
pela Amil, se limitando à oferta de um guia gratuito, destinado a toda a população.
O relator deu razão à defesa e propôs o arquivamento. Seu
voto foi aceito por unanimidade.

O relator viu ainda problemas de identificação publicitária
nos anúncios, pelo que propôs a alteração, sendo acompanhado por unanimidade.
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VERACIDADE
“PLATAFORMA PROVI E ESCOLA DA 
DEPRESSÃO – EU GUARDANDO A MESADA 
QUE RECEBO TODO MÊS DO @
IMPULSOPROVI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 073/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Plataforma Provi e Escola
da Depressão
Relatora: Conselheira Paula Puppi
Segunda Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27, 28 e 50, letras “a” e
“c”, do Código

Trata-se de representação instaurada a partir de queixa de
consumidor, que considerou deficiente a identificação publicitária de anúncio da Plataforma Provi nas redes sociais da
Escola da Depressão, bem como a veracidade no uso da palavra “mesada”, que seria na verdade um empréstimo.
Anunciante e influenciador enviaram defesa ao Conar,
informando terem adicionado notificação à mensagem publicitária e tecendo explicações sobre o uso da palavra denunciada.
A relatora deu razão ao consumidor em seus dois questionamentos. Votou pela sustação agravada por advertência ao
anunciante e influenciador, sendo acompanhada por unanimidade.

BOLETIM DO CONAR

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“PARA O THIAGO, O CARREFOUR É SINÔNIMO 
DE FELICIDADE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 063/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Carrefour
Relatora: Conselheira Daniela Rios
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidores enviaram queixa ao Conar visando anúncio
em redes sociais do Carrefour, por considerarem que contraria
recomendações do Código, ao associar bem-estar e felicidade
familiar ao ato do consumo. Em sua defesa, o anunciante informa que o anúncio é baseado em uma história real, no qual se
relata o encantamento de uma criança de três anos com o
supermercado. No mérito, a defesa considera o anúncio alinhado às recomendações da ética publicitária, sendo dirigido ao
público adulto.
A relatora propôs o arquivamento, reconhecendo a veracidade do testemunhal, divulgado em uma rede social e sem direcionamento ao site de compras ou apelo ao consumo. Em seu
voto, a relatora, mãe de uma menina da mesma idade da criança citada no anúncio, afirmou não considerar o Carrefour ou
outro local de compras um espaço nocivo para crianças. “Aliás”,
escreveu ela, “pode ser um espaço com muita informação e
aprendizado, seja em relação a hábitos de consumo da família,
gestão financeira, diferentes profissões, higiene, entre milhares
de outros exemplos que poderia trazer aqui. Minha filha e imagino que o Thiago também, conheceu mexericas, chuchus, abobrinhas e laranjas no supermercado e não em árvores, hortas ou
plantações. Acenar para o rapaz da padaria, dizer obrigada para
a moça de patins pode ser um aprendizado em relação a cordialidade e respeito, além de entender a dinâmica de uma atividade essencial, desde o início de sua pequena e restrita vida
social. Ir ao supermercado invariavelmente fará parte da sua
vida e, como aprendizado, é um ato contínuo e evolutivo”.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“ARCOR E LUCCAS NETO – BATALHA ENTRE 
OS AVENTUREIROS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 074/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciador: Arcor Brasil e Luccas Neto
Relator: Conselheiro Eduardo Lorenzi Paiva de Carvalho
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 28, 30, 37 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo H

Este processo, aberto de ofício pelo Conar, trata da publicidade inserida em conteúdo produzido pelo influenciador
Luccas Neto em seu canal nas redes sociais, divulgando o produto “Ovo de Páscoa do Luccas Neto”, fabricado pela Arcor
como parte de um contrato de licenciamento da marca “Luccas Neto”.
A ação publicitária se dá em dois momentos do vídeo. No
primeiro, aparece como um elemento do roteiro e sem qualquer menção que identificasse a natureza publicitária da mensagem. No segundo, aparece numa espécie de intervalo, que
interrompe a história, identifica se tratar de uma publicidade
e segue uma estrutura parecida com um comercial. A direção
do Conar questiona a falta de identificação da natureza publicitária, temendo que possa gerar confusão junto ao público
infantil, em desacordo com as recomendações do Código e do
Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, lançado pelo
Conar no final de 2020.
O  influenciador defendeu-se, considerando ética a forma
como as mensagens foram apresentadas quando vistas em
seu conjunto – a exposição do produto em uma cena do con-
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teúdo, seguida por um anúncio formal. Considerou também
que o anúncio é dirigido aos pais e responsáveis e não às
crianças. Alegou ainda que o vídeo como um todo possui uma
mensagem positiva para o público infantil, tratando de valores como amizade e honestidade. A defesa informa que, em
sinal de boa fé, a partir da citação, o vídeo denunciado foi
colocado como privado no YouTube, não estando mais disponível para acesso público.
Em sua defesa, a Arcor alegou desconhecer a ação publicitária, atribuindo-a exclusivamente ao influenciador, que teria
contrariado cláusula contratual, pela qual comprometeu-se a
aprovar previamente qualquer anúncio com a Arcor. Por isso,
pediu que fosse retirada do processo.
O relator dividiu seu voto em duas partes. Na primeira, voltada ao mérito das ações publicitárias, deu razão à denúncia,
considerando que a primeira inserção não atende às recomendações do Conar quanto à sua correta identificação como
publicidade. Por isso, propôs a alteração.
A segunda parte do voto trata dos argumentos da Arcor, de
que não deveria ser parte da representação. Tais argumentos
não foram aceitos pelo relator, que propôs a advertência à
anunciante, diante do intento de isenção, considerando que
todos os responsáveis pela comunicação comercial devem
envidar os melhores esforços na adoção das medidas para a
regularidade da publicidade que possa impactar o público
infantil.
Seu voto, alteração agravada por advertência à Arcor e
Luccas Neto, foi aceito por unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“BRADESCO E PUBLICIS – NOVAS RESPOSTAS 
DA BIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 081/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e agência: Banco Bradesco e Publicis Brasil
Comunicação
Relator: Conselheiro Bruno Bonfanti
Primeira Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncios em TV, site e redes sociais do Banco Bradesco
criados pela Publicis Brasil Comunicação atraíram reclamação
de consumidores. Eles consideram as peças se apropriam de
um tema com visibilidade social – o combate à violência contra mulheres – para promoção do banco e para ocultar problemas no serviço ao cliente e na tecnologia de inteligência
artificial utilizada. Argumentam ainda que inteligências artificiais não possuem "sexo, raça, cor..." e, que por tal motivo,
não faria sentido a associação ao tema da violência contra as
mulheres.
Em defesa conjunta, anunciante e agência negaram motivação às denúncias, considerando que elas ignoram o contexto da campanha inspirada em movimento da Unesco, voltado
especificamente contra o assédio às assistentes virtuais. Anunciante e agência informam ainda que a campanha foi elaborada com base em mensagens reais recebidas, o que confirmaria a representação verdadeira no anúncio.
Este e outros argumentos convenceram o relator, que
votou pelo arquivamento da representação, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMBEV E ZX – TRAILER DO ZÉ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 025/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Ambev e ZX Commerce Comércio de
Bebidas
Relatora: Conselheira Melissa Vogel
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo P

Esta representação trata de queixa de consumidor, que alega que a campanha da Ambev e Zé Soluções divulgada em
redes sociais e internet não atende as recomendações da ética
publicitária, ao não apresentar age gate, o que torna possível o
acesso de menores de idade à publicidade que divulga venda de
bebidas alcoólicas. A direção do Conar juntou à denúncia outros
questionamentos: se há nas peças publicitárias estímulo ao
compartilhamento de conteúdo e engajamento ao público, contrariando recomendações do Guia de Publicidade para Influenciadores, apelo excessivo ao erotismo e associação do consumo
de bebidas ao êxito pessoal.
Em sua defesa, os anunciantes reconhecem falha do sistema, ao não apresentar age gate no site. Aludem ao bom
humor da campanha e consideram que ela é destinada a
maiores de idade, que não estimula o compartilhamento de
conteúdo, tampouco abusa do erotismo.
A relatora recomendou a alteração, para acréscimo do age
gate, e a advertência aos anunciantes, levando em conta o
princípio de proteção a menores de idade para reforçar um
maior cuidado em relação ao impacto das campanhas sobre
público não adulto. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“DAKOTA E JULIANA PAES – O VERÃO VEM 
CHEIO DE COR E ALTO ASTRAL!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 228/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Dakota Calçados e
Juliana Paes
Relatora: Conselheira Natalie D'Urso com voto
complementar de Vitor Morais de Andrade
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

Consumidor contesta a apresentação de postagem da
influenciadora Juliana Paes divulgando produto da Dakota
Calçados, considerando-a insuficientemente identificada
como publicidade.
As denunciadas enviaram defesas separadas ao Conar
reconhecendo o equívoco e o corrigindo de imediato.  

“BANCO INTER E ISAIAS – O INTER COMO 
SEMPRE FAZENDO TUDO – #ORANGEFRIDAY”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 246/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Banco Inter e Isaias Silva
Relatora: Conselheira Priscilla Ceruti
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 28, 30 e 50, letra “b”,
do Código

Consumidora questionou no Conar a identificação publicitária de anúncio em redes sociais promovendo serviços do
Banco Inter.
Influenciador e anunciante informaram em defesas enviadas ao Conar terem corrigido as postagens.
Influenciador e anunciante informaram em defesas enviadas ao Conar terem corrigido as postagens.

A relatora propôs a alteração do anúncio original, no que
foi acompanhada por unanimidade. Já o voto complementar,
que validou a segunda versão do anúncio, foi aprovado por
maioria.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“MAGAZINE LUIZA E YARLEY ARA – É
DESCONTO QUE VC QUER, É DESCONTO QUE 
VC VAI TER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 004/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Magazine Luiza e Yarley Ara
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e Advertência ao influenciador
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código

“ELEVE E ANDRESSA SUITA – TRIPLE ÔMEGA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 020/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Eleve Distribuidora de
Produtos Nutricosmeticos e Andressa Suita
Relatora: Conselheira Andressa Bizutti Andrade
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo H

Anúncio nas redes sociais da influenciadora Yarley Ara

Queixa de consumidor motivou esta representação, que

divulgando liquidação do Magazine Luiza foi denunciado ao
Conar por consumidor, que considerou deficiente a identificação publicitária da peça.
Não houve defesa por parte da influenciadora. Já o Magazine Luiza considerou ter havido um lapso por parte de Yarley.
Juntou orientações neste sentido enviadas a ela e prometeu
reforçar seus cuidados para que a falha não se repita.

considerou que ela carece de identificação publicitária mais
clara e traz afirmações de desempenho do produto que
demandam comprovação. Na postagem, há oferta de um
cupom de descontos.
A influenciadora defendeu-se, negando ter havido publicidade no caso em tela e sim um depoimento pessoal, mesmo
tendo oferecido um cupom de desconto. Defesa da Eleve
segue termos semelhantes, tendo juntado documentação técnica sobre a composição do produto anunciado e seus benefícios.

O relator deu razão ao consumidor e recomendou a alteração do anúncio agravada por advertência a Yarley Ara, recomendando a ela a leitura atenta do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais, lançado no final do ano passado
pelo Conar. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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A  relatora não acolheu estes e outros argumentos das
defesas e votou pela alteração do material, de forma que as
afirmações de desempenho sejam embasadas em informações cientificamente comprováveis. Também recomendou a
advertência à Eleve e Andressa Suita, para que se abstenham
de realizar anúncios em desrespeito às disposições do Código. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“AMAZON E PORTA DOS FUNDOS –
SAUDOSISMO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 061/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Amazon Prime Video e Porta dos Fundos
Relator: Conselheiro Marcel Leonardi
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

Para consumidor, anúncio inserido na programação do
canal Porta dos Fundos, divulgando serviços da Amazon,
carece de identificação publicitária como recomendado pelo
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
Em sua defesa conjunta, Amazon e Porta dos Fundos alegam que as recomendações do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais não poderiam ser aplicadas ao caso,
uma vez que o Canal Porta dos Fundos não pode ser considerado um influenciador digital, mas sim uma produtora de conteúdo, e que o contexto no qual a publicidade constante do
vídeo se insere cumpriria os requisitos relativos à identificação
publicitária na forma prescrita pelo Código.
O relator concordou com o argumento da defesa, de que o
canal não deve ser equiparado a um influenciador, mas entende que o anúncio contido no vídeo não atende às regras do
Código, por não ter sido inserida qualquer observação de que
contém inserção paga e por considerar que seu caráter publicitário não é claro o bastante, como atestam as reclamações
dos consumidores.

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM JUNHO 
AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE 
ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 249/20, “Magazine Luiza – A entrega
mais rápida do Brasil”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 022/21, “Mercado Livre.com O envio
mais rápido do Brasil”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 075/21, “Serasa Limpa Nome”.
Resultado: sustação por maioria de votos.
Representação Nº 096/21, “Oi Móvel – É tudo
ilimitado”.
Resultado: alteração por maioria de votos.

Por isso, o relator votou pela alteração, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE MAIO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em maio em sessões virtuais
realizadas dias 6, 13, 19, 21, 25 e 27, por meio das suas oito Câmaras.

P

articiparam das reuniões 98 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Aline Guimarães,
Ana Cândida Moisés, André Luiz Cerqueira de
Carvalho, André Luiz Duarte Dias, André Marsiglia
de Oliveira Santos, André Porto Alegre, Andressa
Bizutti Andrade, Antônio Carlos Godoy Filho,
Antonio Toledano, Armando Strozenberg, Átila
Francucci, Augusto Cesar Fortuna, Boris Gris, Bruno
Bonfanti, Bruno Smaldino, Camila Felix Moreira,
Carlos Chiesa, Carlos Roberto Alves, Caroline
Cortopassi, Claudia Regina Soares dos Santos,
Claudio Kalim, Clementino Fraga Neto, Clovis
Speroni, Cristina De Bonis, Cyd Alvarez, presidente
da 1ª Câmara do Conselho de Ética, Daniela Gil
Rios, Débora Dalcin, Décio Coimbra, Eduardo
Martins, Emmanuel Publio Dias, Ernesto Carneiro
Rodrigues, Fabiana Soriano, Fernanda Cohin
Magalhães, Guilherme Vieira de Campos, Guliver
Augusto Leão, Gustavo Neder, Hiram Baroli, Isabela
Maria Pereira Rodrigues, Iuri Gomes Maia Leite,
Jorge Tarquini, José Francisco Queiroz, José
Francisco Eustáchio, José Maurício Pires Alves, José
Pereira Guabiraba, Juliana Nascimento, Karla

114

Patriota, Licínio Motta, Luciana Burger, Luciana
Gomes Silva Vieira, Luis Oliveira, Luiz Celso de
Piratininga Jr., Luiz Felipe Rossi, Luiz Fernando
Constantino, Luiz Roberto Valente Filho, presidente
da 7ª Câmara, Marcel Leonardi, Marcelo Benez,
Marcelo Leite, Marcelo Migliori, Marcelo Rech, presidente da 5ª Câmara, Marcelo Reis, Márcia
Esteves, Maria Tereza Sadek, Mariana Pimentel,
Mariângela Toaldo, Marlene Bregman, Mirella
Fadel, Murilo Nassif, Nelcina Tropardi, presidente da
6ª Câmara, Oscar de Mattos Jr., Patricia Blanco,
Patrícia Picolo, Patrick Sabatier, Paulo Fernandes
Neto, Paulo Chueiri, Pedro Henrique Fonseca, Pedro
Eckersdorff, Pericles D’Avila, Priscila Felix, Rafael
Soriano, presidente da 3ª Câmara, Rafael Davini
Neto, Renata Garrido, Ricardo Difini Leite, Rino
Ferrari Filho, Ronaldo De Vitto, presidente em exercício da 2ª Câmara, Rui Branquinho, Ruy
Lindenberg, Sabrina Balhes, Severino Cavalcanti
Queiroz Filho, Silvio Soledade, Tânia Pavlovsky,
Telmo Flor, Thiago Leal Resende, Valéria Sombra,
Virginia Any de Souza, Vitor Bellote, Vitor Morais de
Andrade e Zander Campos da Silva Jr.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
“CERVEJARIA PETRÓPOLIS – VOCÊ DISSE 
VERÃO?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 024/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Cervejaria Petrópolis
Relator: Conselheiro Paulo Fernandes Neto
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo P

“CASA DI CONTI E BBQ EM CASA – CERVEJA 
BURGUESA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 026/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciador: Casa Di Conti e BBQ em Casa
Relatora: Conselheira Fernanda Magalhães
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo P

Anúncio em redes sociais de responsabilidade da Cerveja-

Filme em redes sociais do canal BBQ em Casa com publi-

ria Petrópolis não traz a frase recomendando consumo moderado de bebidas alcoólicas, como previsto no Anexo P do
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que
trata da publicidade de cervejas e vinhos.
Não houve defesa por parte da anunciante.

cidade da Cerveja Burguesa, da Casa Di Conti, contém cenas
de ingestão de bebidas alcoólicas, o que é reprovado pelo
Anexo P do Código.
Anunciante e influenciador enviaram defesas ao Conar, nas
quais informam terem retirado voluntariamente o anúncio de
exibição tão logo cientificados da abertura da representação
ética.

O  relator propôs a alteração agravada por advertência à
Cervejaria Petrópolis, sendo acompanhado por unanimidade.

A relatora votou pela alteração do anúncio, agravada por
advertência à Casa Di Conti e à BBQ em Casa. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE

“AMBEV – CHEGOU MICHELOB ULTRA – 79
CALORIAS – 2,4G CARBOIDRATOS”
•
•
•
•
•
•
•

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária
recomenda, em seu artigo 28, que todo anúncio "deve ser
claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma
ou meio de veiculação".

Representação Nº 050/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Ambev
Relatora: Conselheira Mariângela Toaldo
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo P

O Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, lançado
em dezembro de 2020 pelo Conar, reforça este princípio. Ele
foi elaborado pelo Grupo de Trabalho para a Publicidade
Digital, com a participação de especialistas, representantes
da ABA, Abap, Abert, IAB Brasil, Conselho de Ética e corpo
técnico do Conar. O Guia está disponível no site do Conar,
www.conar.org.br.

Denúncia de consumidor motivou esta representação contra o anúncio da Ambev, promovendo a sua cerveja Michelob.
O consumidor notou que a divulgação se dá em um aplicativo que pode ser acessado por pessoas a partir de 14 anos,
contrariando recomendação do Código, de que a exposição
do gênero seja dirigida apenas a maiores de idade. O consumidor notou ainda a ausência na peça publicitária da Ambev
da frase recomendando consumo moderado de bebidas alcoólicas e questionou as informações nutricionais da cerveja.
A Ambev alegou em sua defesa que o aplicativo é acessado majoritariamente por maiores de 18 anos. Ainda assim,
informou ter suspendido a veiculação do anúncio no aplicativo. Informou também que a frase de advertência integra a
própria peça e juntou documentos visando comprovar as
informações nutricionais.
A relatora acolheu as explicações da defesa, aceitando-as
parcialmente. Ela recomendou a alteração do anúncio, para
que a frase de advertência seja mais claramente visível. Seu
voto foi aceito por unanimidade.

“SK E JUJU NORREMOSSE – SORRISÃO 
SOLTOOOOO DE ACORDAR TODOS OS DIAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 220/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: SK Comércio de
Suplementos Alimentares e Juju Norremosse
Relator: Conselheiro André Luiz Cerqueira de Carvalho
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código

Consumidor considerou deficiente a identificação publicitária de anúncios da SK nas redes sociais da influenciadora
Juju Norremosse, que não enviaram defesa ao Conar, a despeito de terem pleno conhecimento da representação.
O relator deu razão à denúncia e propôs a sustação agravada por advertência à SK e Juju Norremosse, observando
ainda nos anúncios o descumprimento de instruções normativas das autoridades sanitárias, posto que divulgavam suplementos alimentares. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“LATTA E NATI VOZZA – AQUELE SÁBADO QUE 
ESPEREI A SEMANA TODINHA... @LOVIN.
WINE COMIGO” E “@LOVIN.WINE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 239/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Latta Indústria e Comércio
de Bebidas e Nati Vozza
Relator: Conselheiro Jorge Tarquini, com voto
complementar de Renata Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 30 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

Anúncio de bebidas alcoólicas de responsabilidade da
Latta na página em redes sociais da influenciadora Nati
Vozza não adotou os padrões de identificação publicitária
propostos pelo Conar, bem como frase recomendando consumo prudente. O  Conar pediu também informações sobre o
perfil de audiência da página, já que é recomendado que a
publicidade de bebidas alcoólicas seja veiculada apenas em
meios e faixas horárias nas quais a audiência seja predominantemente adulta.
Latta e Nati Vozza, cientificados da representação, optaram
por não se manifestar.
O Conselho de Ética, reunido por meio da sua 7ª Câmara,
votou por maioria pela alteração dos anúncios, seguindo proposta da autora do voto complementar, e por unanimidade
pela advertência ao anunciante e à influenciadora, por recomendação do relator.
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“AREZZO, BRUNA MARQUEZINE E ISABELLA 
FIORENTINO HAWILLA – BRIZZA AREZZO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 256/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadoras: Arezzo, Bruna Marquezine
e Isabella Fiorentino Hawilla
Relatora: Conselheira Camila Felix Moreira
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

Consumidor enviou e-mail ao Conar, considerando que
anúncios em redes sociais das influenciadoras Bruna Marquezine e Isabella Fiorentino Hawilla, promovendo produtos da
Arezzo, desatendem recomendações do Código em relação à
correta identificação da sua natureza publicitária.
A  anunciante confirmou manter contrato de divulgação
com as influenciadoras e que solicitou a elas, tão logo informada da representação em trânsito no Conar, que corrigissem
as postagens, o que foi feito de imediato. No mérito, a anunciante considerou serem evidentes os propósitos publicitários
das postagens. Também, as duas influenciadoras enviaram
explicações ao Conar, em linha com os argumentos da Arezzo.
A relatora votou pela alteração das postagens que deram
origem a esta representação, considerando “a necessidade
de padronização para que as publicidades sejam de fácil e
clara identificação pelos consumidores”. Seu voto foi aceito
por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“OCEAN DROP E CAROL GATTAZ – FOSFIBER”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 259/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Ocean Drop e Carol Gattaz
Relatora: Conselheira Patrícia Picolo
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27, 28 e 50, letra “b”, do
Código e seu Anexo H

“LABORATÓRIO CANONNE E BARBARA EVANS 
– FIXA DERME”
•
•
•
•
•
•
•

Consumidor questiona a identificação publicitária deficiente e a veracidade de anúncio da Ocean Drop veiculado em site
e nas redes sociais da influenciadora Carol Gattaz, que não se
defenderam, ainda que devidamente citadas pelo Conar.
A relatora propôs a alteração em relação aos dois questionamentos, considerando que o anúncio carece tanto de dados
que suportem as suas promessas quanto de clara identificação publicitária.
Seu voto foi aceito por unanimidade.

Representação Nº 003/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Laboratório Canonne e
Barbara Evans
Relator: Conselheiro André Luiz Duarte Dias, com voto
complementar de José Maurício Pires Alves
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letra “b”, do Código e seu Anexo H

Consumidor denunciou anúncio do Laboratório Canonne
veiculado em redes sociais. Por ser divulgado em meio aos
demais conteúdos no canal da influenciadora Barbara Evans, a
postagem pode gerar confusão, não deixando evidente a sua
natureza publicitária.
A direção do Conar juntou à queixa pedido de comprovação da adequação das alegações, já que divulga suplemento
alimentar, cuja publicidade deve obedecer à Instrução Normativa nº 28/2018, da Anvisa, bem como o registro do produto.
Em sua defesa, o Laboratório Canonne considera ser evidente o caráter publicitário da postagem, inclusive pela disponibilização de um cupom de desconto e pela postura da influenciadora. Anexou documentos que visam a comprovar a eficiência
do suplemento alimentar. Também a influenciadora enviou
defesa, com alegações em linha com as apresentadas pelo
anunciante. Ela informa que está adotando providências para
tornar mais fácil a identificação publicitária das suas postagens.
O relator sugeriu a alteração da postagem, para inclusão de
links que levem aos documentos comprobatórios da sua eficiência, e para que reste clara a sua natureza publicitária. Seu
voto foi aceito por unanimidade.
O relator propôs ainda a advertência, mas foi vencido por
maioria de votos pelo autor do voto complementar, que a
considerou excessiva, dado que as partes mostraram boa disposição em aprimorar a sua comunicação depois da abertura
da representação ética pelo Conar.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“L. C. RAMOS E GABI BRANDT – CICATRIBEM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 013/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: L. C. Ramos Serviços e
Comércio de Cosméticos e Gabi Brandt
Relator: Conselheiro Carlos Chiesa
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 28 e 50, letra “b”, do Código

Consumidor questiona a identificação publicitária de postagem da influenciadora Gabi Brandt, divulgando em redes
sociais produto da L. C. Ramos. A direção do Conar juntou à
queixa do consumidor pedido de comprovação das alegações
apresentadas e regularidade de registro do produto, um cosmético, perante as autoridades sanitárias.
Em sua defesa, a influenciadora informa ter acrescentado à
postagem a informação de que se trata de anúncio, como
sugerido pelo Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. No mérito, considera que a ação é facilmente reconhecida como publicitária pelo público.
A  defesa do anunciante informa ter enviado produtos à
influenciadora, sendo o conteúdo da postagem de responsabilidade dela. Juntou documentos que comprovam a ação do
produto.
O relator aceitou as alegações da defesa quanto à eficiência do produto, recomendando a alteração da postagem original, para que fique clara a sua natureza publicitária. Seu
voto foi aceito por unanimidade.
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“ELEVE E ANA PAULA SIEBERT – DRENACHÁ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 017/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Eleve Distribuidora de
Produtos Nutricosméticos e Ana Paula Siebert
Relator: Conselheiro André Porto Alegre
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letra “b”, do Código e seus Anexos H e I

Anúncio de produtos da Eleve veiculado nas redes sociais
da influenciadora Ana Paula Siebert desatende às recomendações do Código quanto à sua identificação publicitária. Este é
o entendimento de consumidor que enviou queixa ao Conar.
A direção da entidade pediu ainda a comprovação das alegações presentes na peça publicitária.
Anunciante e influenciadora defenderam-se, considerando
apresentar os produtos com transparência bem como as suas
propriedades naturais, com referência ao site da empresa para
informações mais detalhadas..
O relator propôs a alteração no questionamento relativo à
identificação publicitária deficiente, concordando com a
denúncia do consumidor. Nos demais questionamentos, considerou a publicidade ética. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“VINÍCOLA PERINI E BRUNNA GONÇALVES 
OLIVEIRA – OUVINDO MEU NUMANICE E 
BEBENDO MEU @CASAPERINI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 027/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Vinícola Perini e Brunna
Gonçalves Oliveira
Relatora: Conselheira Luciana Burger
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“NUTRIN GROUP E @MAEMEDICANAMEDIDA 
– GUMMY KIDS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 028/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Nutrin Group e Mãe Médica
na Medida
Relator: Conselheiro Emmanuel Publio Dias
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

Consumidor pediu exame pelo Conselho de Ética da iden-

Denúncia de consumidor motivou esta representação con-

tificação publicitária de anúncio de bebidas alcoólicas de responsabilidade da Vinícola Perini veiculado em redes sociais da
influenciadora Brunna Gonçalves Oliveira. O  consumidor
notou também cena de consumo de bebida, em oposição à
recomendação do Anexo P do Código.
A influenciadora enviou defesa ao Conar, afirmando que a
postagem tem caráter editorial, sem relação comercial de
qualquer tipo com a anunciante. Esta não se manifestou sobre
a representação.

tra o anúncio de responsabilidade da Nutrin Group veiculado
nas redes sociais da influenciadora Dra. Paula Alessi, titular do
perfil @maemedicanamedida, que inclui crianças em suas
postagens.
O  consumidor considera haver identificação publicitária
deficiente nas postagens. Já a direção do Conar questiona a
presença de uma profissional de saúde como protagonista, a
veracidade das afirmações envolvendo produtos alimentícios
destinados a crianças e sua adequação às recomendações das
autoridades sanitárias.
A Nutrin Group enviou defesa ao Conar na qual, a despeito de não reconhecer dano à ética publicitária nos anúncios,
informa tê-los suspendido espontaneamente após a abertura
da representação. Não houve defesa por parte da influenciadora.

A relatora aceitou as explicações da influenciadora e votou
pelo arquivamento da representação, sublinhando a importância de que a influenciadora esteja ciente de sua responsabilidade com a sociedade e seus seguidores, cabendo-lhe
tomar conhecimento de regras e medidas de boas práticas
que podem contribuir para uma comunicação responsável.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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O relator acolheu parcialmente os argumentos da defesa,
considerando que os anúncios merecem alteração no que
toca à sua correta identificação publicitária. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“DOMNO E LUCAS ESTEVAM – BECAS WINE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 043/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Domno do Brasil e Lucas
Estevam
Relator: Conselheiro Marcelo Leite
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo P

Consumidor considera que anúncio em redes sociais carece de clara identificação publicitária como recomendado pelo
Código.
A anunciante informou em sua defesa não ter contratado
o influenciador, ainda que a postagem ofereça cupom de desconto na compra de bebidas alcoólicas. Não houve manifestação por parte do influenciador.
O  relator deu razão à denúncia e votou pela sustação
agravada por advertência à Domno e Lucas Estevam. Seu
voto foi aceito por unanimidade.

“ORTHOPRIDE OP E CAIO CASTRO –
WHITENING”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 051/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Orthopride Op e Caio Castro
Relator: Conselheiro Carlos Roberto Alves
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo G

Consumidor questiona a identificação publicitária e veracidade de informações em postagem do influenciador Caio
Castro divulgando produto da Orthopride Op.
A anunciante confirmou a ação publicitária e informou ter
pedido ao influenciador para adequar a peça publicitária às
recomendações do Guia de Publicidade por Influenciadores
Digitais do Conar. O influenciador enviou defesa, confirmando
ter alterado a postagem.
O relator deu razão à denúncia, tanto na sua identificação
quanto na exatidão das informações, em especial sobre a
necessidade de consulta a um dentista, como previsto no Anexo G do Código, dedicado ao tema de serviços de saúde.
A  recomendação de alteração foi agravada pelo relator
com advertência à Orthopride Op e Caio Castro. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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VERACIDADE
“ARROZ CORADINI – CALORIAS APENAS 9%,
SÓDIO 0%, FIBRAS ALIMENTARES 2%, 100%
NATURAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 070/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Coradini Alimentos
Relatora: Conselheira Renata Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seu Anexo H

Grupo de consumidores reunido pela Proteste, Associação
Brasileiro de Defesa do Consumidor, enviou reclamação ao
Conar contra anúncios em embalagens de diversas marcas de
arroz. A Associação realizou testes de qualidade e verificação
de adequação da rotulagem, tendo encontrado o que entendeu serem irregularidades, pelo que pediu a manifestação do
Conselho de Ética.
Os consumidores consideram que as afirmações presentes
na embalagem do Arroz Coradini contrariam determinações
da RDC 259/2002, da Anvisa, que trata da rotulagem de alimentos embalados e veda “destaque à presença ou ausência
de componentes que sejam intrínsecos ou próprios dos alimentos de igual natureza”.
Em sua defesa, a anunciante concordou com os pontos
levantados pelo grupo de consumidores e informou que irá
alterar as embalagens do Arroz Coradini.

“ARROZ FANTÁSTICO – 100% NATURAL, NÃO 
PRECISA LAVAR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 071/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Ruston Alimentos
Relatora: Conselheira Renata Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Esta denúncia, enviada pela Proteste, envolve os claims acima, presentes em embalagem do Arroz Fantástico, da Ruston
Alimentos. Os denunciantes questionam se as afirmações não
podem levar o consumidor ao engano, já que todo arroz é
natural, e quanto à sugestão de seu preparo.
Em sua defesa, a anunciante argumentou que na embalagem há disclaimers obrigatórios, detalhando os claims questionados.
A relatora deu razão à defesa, considerando que as alegações atendem às recomendações das autoridades sanitárias.
Por isso, votou pelo arquivamento, sendo acompanhada por
unanimidade.

A relatora deu razão à denúncia e votou pela alteração da
embalagem, sendo acompanhada por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ARROZ OURO BRANCO – LIVRE DE 
COLESTEROL, LIVRE DE GORDURAS TRANS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 072/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Trevisan Alimentos
Relatora: Conselheira Renata Garrido
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código e seu Anexo H

No caso em tela, os consumidores pedem a verificação da
propriedade dos claims acima na embalagem do Arroz Ouro
Branco, produzido pela Trevisan Alimentos. No entendimento
dos denunciantes, as afirmações desatendem a determinações
da Anvisa.
A  anunciante informou em sua defesa concordar com os
questionamentos e que já providenciou a alteração das suas
embalagens.
A relatora parabenizou a Trevisan Alimentos pela proatividade e recomendou a alteração da embalagem objeto desta
representação, sendo acompanhada por unanimidade. Ela
propôs um prazo máximo de seis meses para a conclusão da
alteração.

“KFC – KENTUCKY FRIED CHICKEN, O MELHOR 
FRANGO DO MUNDO” E “FRANGO DE VERDADE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 253/20, em recurso ordinário
Autora: Burger King
Anunciante: KFC – Kentucky Fried Chicken
Relatores: Conselheiros Carlos Chiesa (voto divergente) e
Adriana Pinheiro Machado
Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 4º, 17, 23, 27, 32 e 50,
letra “b”, do Código

Anúncio em internet e material de ponto de venda da KFC
– Kentucky Fried Chicken atraiu reclamação da concorrente
Burger King, para quem as alegações acima não têm sustentação em dados e pesquisas, contrariando recomendações da ética publicitária. Reunião de conciliação promovida pelo Conar
não resultou em acordo.
A  anunciante defendeu-se, considerando ter feito uso de
exagero publicitário, o chamado puffing, citando casos semelhantes já aceitos pelo Conselho de Ética e pela Justiça.
Em primeira instância, deliberou-se por maioria de votos
pela recomendação de alteração, formulada pelo autor do voto
divergente, do claim “O melhor frango do mundo”, para abstenção do autoelogio ou para que os anúncios explicitem no
que se baseiam (critérios, pesquisas etc.), considerando a informação constante nos autos de que há pesquisa indicando que
a anunciante possuiria o frango mais saboroso. A decisão validou o uso do claim “Frango de verdade”.
A KFC recorreu da recomendação e pediu efeito suspensivo
até julgamento do recurso, o que foi acolhido pelo Conar, pois
o pedido enquadra-se em dispositivo do Regimento Interno do
Conselho de Ética. No entanto, o requerimento da anunciante
não prosperou na câmara recursal: a relatora de segunda instância não viu motivos para alterar a decisão inicial, concordando integralmente com sua proposição de alteração do claim,
tendo fixado prazo de até seis meses para implementação da
recomendação nas embalagens e material de ponto de venda.
Seu voto foi acompanhado pela maioria dos conselheiros.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“HERING – TUDO PELA METADE DO PREÇO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 261/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Companhia Hering
Relatora: Conselheira Aline William Guimarães
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

“McDONALD’S – CASQUINHA FEITA COM 
BISCOITO OREO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 273/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: McDonald’s
Relator: Conselheiro Clóvis Speroni
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Consumidor denunciou ao Conar o que entendeu ser

Anúncio no site do McDonald’s atraiu reclamação de con-

inverdade expressa em título de anúncio em redes sociais da
Hering. A promessa acima limitava-se a itens selecionados e
não a todos, como dá a entender.
Em sua defesa, a anunciante afirmou considerar que o
anúncio em tela atende às recomendações do Código, seu
apelo central sendo detalhado pelo disclaimer “válido apenas
nos itens selecionados no link”.

sumidor, que pode levar a crer que a casquinha de sorvete
seria feita com biscoito Oreo, o que não corresponderia à verdade.
A anunciante informou em sua defesa que “Casquinha” é
o nome do produto e que periodicamente realiza edições com
parceiros comerciais, que foi o que ocorreu no caso em tela. A 
defesa frisa os cuidados adotados na redação do anúncio, de
forma a não levar os consumidores a confusão.

A relatora não acolheu este e outros argumentos da defesa e, dando razão ao consumidor, propôs a alteração, agravada por advertência à Companhia Hering, levando em conta a
contradição entre o apelo e o disclaimer, e também por este
ser de difícil leitura. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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O  relator não acolheu estes e outros argumentos do
McDonald’s e votou pela alteração, reconhecendo a crítica do
consumidor. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ELLEVEN – CONDROLEVE” E 
“POLIVITAMÍNICO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 031/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Elleven Suplementos Alimentares
Relator: Conselheiro Silvio Soledade
Primeira Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “c”, do Código e seus Anexos H e Q

“PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA – VIAÇÃO 
GARCIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 034/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Viação Garcia
Relatora: Conselheira Mariana Pimentel
Primeira Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “a”,
do Código

Anúncios em TV e redes sociais de responsabilidade da

Ofícios enviados ao Conar pelos Ministério Público Federal

Elleven geraram representação ética proposta pela direção do
Conar, que considerou que apregoam que um dos produtos
fortaleceria a imunidade e outro seria indicado para combater
dores nas juntas. Há nos anúncios depoimento de usuária. A 
direção do Conar pediu comprovação dos benefícios e o
enquadramento dos produtos consoante seus licenciamentos
pelas autoridades sanitárias.
A  defesa da anunciante juntou documentos que visam a
comprovar a eficiência dos produtos e considerou que as
peças publicitárias atendem às recomendações do Conar e
das autoridades sanitárias.

no Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Estadual de
São Paulo resultaram em representação contra anúncio da Viação Garcia, veiculado em rede social. Os ofícios partem de
denúncia levada às autoridades por consumidora, questionando se foram atendidas as medidas de prevenção ao contágio
por Covid-19 nos ônibus da empresa, conforme prometido no
anúncio.
Em defesa, a anunciante indicou todas as medidas adotadas
pela companhia para seguir os protocolos de biossegurança
indicados pela OMS e Vigilância Sanitária. Quanto à denúncia,
a Viação Garcia informou já tê-la respondido, tendo-se tratado
de evento isolado.

Não foi este o entendimento do relator, que considerou
desrespeitadas as recomendações do Código em seus Anexos
H e Q, que tratam de depoimentos e testemunhais, não vendo nos documentos juntados pela defesa comprovação das
alegações. Considerou ainda que os filmes se aproveitam da
falta de conhecimento dos consumidores. Por isso, o relator
votou pela sustação agravada por advertência à Elleven, sendo acompanhado por unanimidade.
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A relatora propôs a advertência à anunciante, para que as
medidas protetivas continuem sendo aprimoradas de acordo
com a regulação dos órgãos competentes, “sempre buscando a
precisão na indicação das medidas tomadas, evitando transtornos futuros para si e para os consumidores”, escreveu ela em
seu voto, aprovado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CLUBE SAÚDE & BEM-ESTAR – AMOSTRAS 
GRÁTIS DISPONÍVEIS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 042/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Clube Saúde & Bem-Estar
Relator: Conselheiro Antônio Carlos Godoy Filho
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “b”, do Código

Queixa de consumidor menciona promessa de “amostra
grátis” de produto com pagamento apenas do frete, mas que
seria venda de assinatura mensal. O consumidor informa que
quando entra no site para realizar o cancelamento da assinatura, aparece mensagem de “erro”.
A anunciante afirma em sua defesa que a exposição do serviço oferecido é clara e explícita, não cabendo razão ao consumidor.
O relator deu razão à denúncia. “Na minha interpretação,
a forma com que o anúncio é veiculado configura evidente
indução do consumidor ao erro, por não ser claro, preciso e
inequívoco quanto à efetiva contratação de uma “Assinatura
Mensal”, escreveu em seu voto, pela alteração, cumulada com
advertência ao Clube Saúde & Bem-Estar.

“NO PAGSEGURO VOCÊ VENDE COM TAXA 
ZERO, RECEBE O DINHEIRO NO MESMO DIA E 
SEM PERDER NENHUM CLIENTE”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 044/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: PagSeguro Internet
Relatora: Conselheira Daniela Rios
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Anúncio em redes sociais da PagSeguro atraiu queixa de
consumidor. Ele considerou deficientes as explicações para a
alegação de “taxa zero”, que estaria sujeita a limitações.
A anunciante, em sua defesa, negou razão à denúncia, considerando que todas as informações relacionadas à promoção
se encontram no regulamento e no seu site.
A relatora não acolheu estas explicações e recomendou a
alteração, considerando que a peça publicitária pode ser
aperfeiçoada. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMSTEL – BBB 21 – DESTRAVE A FESTA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 037/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Heineken – Brasil Kirin e Globo
Relatora: Conselheira Márcia Esteves
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Ação de merchandising veiculada no programa Big Brother Brasil, da Globo, atraiu reclamação de consumidor, que
ponderou que ela envolve participante do programa com
menos de 25 anos de idade.
A defesa das anunciantes informou que a ação não promoveu associação ou teve vocalização da marca pelos participantes, não estimulou o consumo de bebidas alcoólicas e
que foi estruturada de forma socialmente responsável, propondo discussão entre os participantes de valores como
empatia, diversidade e inclusão.
A relatora concordou com estes e outros argumentos da
defesa, considerando que a ação não contraria recomendações do Código. Votou pelo arquivamento, sendo acompanhada por unanimidade.

USO DO NOME DO CONAR
“POPEYES – CAIU NO MIGUÉ E COMPROU ‘O 
MELHOR FRANGO DO MUNDO’?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 055/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Popeyes Brasil
Relator: Conselheiro José Francisco Queiroz
Sexta Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 43 e 50, letra “c”, do
Código e Súmula de Jurisprudência nº 5  

Anúncio do Popeyes em redes sociais, com o título de
“Caiu no migué e comprou ‘O  melhor frango do mundo’?
Manda pra gente por dm sua nota fiscal e ganhe o valor de
um The Sandwich na @rappibrasil pra compensar”, contraria
recomendação da Súmula de Jurisprudência n. 5 do Código,
aprovada em 11 de fevereiro de 1993 e que tem o seguinte
teor:
"NENHUM ANÚNCIO, A NÃO SER OS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, PODERÁ SE UTILIZAR DO SÍMBOLO OFICIAL E OU DO 
NOME DO CONAR, NEM MESMO PARA ENALTECER ATOS OU 
DECISÕES DO CONSELHO."
Fundamento: Artigos 1º, 5º, 43 e 50, letra "c", do Código
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
O  desrespeito à Súmula torna possível a concessão de
medida liminar de sustação pela própria direção do Conar, o
que foi feito quando da abertura da representação ética.
A anunciante defendeu-se, informando ter acolhido a sustação de imediato, mas considerando que não transgrediu o
Código, pois apenas reproduziu em seu anúncio reportagem
que citava o Conar.
O relator não acolheu este e outros argumentos da defesa, considerando correta a aplicação da Súmula ao caso em
tela. Votou pela sustação, sendo acompanhado por unanimidade.
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PUBLICIDADE DEPRECIATIVA
“POPEYES – CAIU NO MIGUÉ E COMPROU ‘O 
MELHOR FRANGO DO MUNDO’?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 056/21
Autora: KFC
Anunciante: Popeyes Brasil
Relator: Conselheiro José Francisco Queiroz
Sexta Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27, 32, 43 e 50, letra “a”

A  KFC representou no Conar contra anúncio em redes
sociais da concorrente Popeyes, com o título de “Caiu no
migué e comprou ‘O melhor frango do mundo’? Manda pra
gente por dm sua nota fiscal e ganhe o valor de um The
Sandwich na @rappibrasil pra compensar”, por considerar
que a ridiculariza e por entender haver utilização parasitária da sua marca. Este caso foi considerado conexo à representação 055/21, também julgado na mesma sessão do
Conselho de Ética.
A Popeyes alegou em sua defesa uso de bom humor para
divulgar promoção.
O relator aceitou em parte os argumentos da defesa, não
considerando o anúncio depreciativo. “Entretanto, é importante registrar que esta linha de comunicação não deve ser
utilizada quando próxima de uma divulgação que possa ferir
princípio ético”, escreveu em seu voto. Ele propôs advertência à Popeyes, sendo acompanhado por maioria.
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BOLETIM DO CONAR

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM MAIO 
AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE 
ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 247/20, “Magazine Luiza e @
nazareamarga – Quem será que vai tá no show da #
black das blacks Magalu esse ano meu pai?”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 253/20, em recurso ordinário “KFC –
O melhor frango do mundo e frango de verdade”.
Resultado: alteração por maioria de votos.
Representação Nº 012/21, “P&G – Metamucil”.
Resultado: alteração agravada por advertência ao
anunciante, por unanimidade.
Representação Nº 054/21, “TIM Pré Top – Quem
compara, vem pra TIM – 8GB”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 058/21, "Cervejaria Cidade Imperial –
Cerveja Império - Lei da pureza alemã".
Resultado: sustação por unanimidade.
Representação Nº 060/21, “Hexag Educação – Mais
forte para medicina. Mais aprova em med pública” e “A 
maior aprovação proporcional em med pública do país”.
Resultado: sustação por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE ABRIL/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em abril em sessões virtuais
realizadas dias 8, 15, 20, 28 e 29, por meio das suas 1ª, 2ª, 6ª, 7ª Câmaras e Plenária do Conselho de Ética.

P

articiparam das reuniões 90 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Ana Moisés, André
Luiz Duarte Dias, André Porto Alegre, Andrea Hirata,
Andréa Pontual, Andressa Bizutti, Antônio Fadiga,
Antônio Godoy, Antonio Toledano Romero, Armando
Strozenberg, Átila Francucci, Augusto Fortuna, Boris
Gris, Bruno Bonfanti, Bruno Smaldino, Camila Felix,
Carlos Chiesa, Carlos Namur, Caroline Cortopassi,
Claudio Kalim, Clementino Fraga Neto, Cristina De
Bonis, Cyd Alvarez, presidente da 1ª Câmara,
Daniela Rios, Débora Dalcin, Décio Coimbra,
Eduardo Martins, Eduardo Simon, Eliane Quintella,
Emmanuel Públio Dias, Ênio Vergeiro, Enrico
Giannelli, Erh Ray, Fabiana Soriano, Guilherme
Vieira, Hiram Baroli, Isabela Rodrigues, João Luiz
Faria Netto, presidente do Conselho de Ética, Jorge
Tarquini, José Francisco Eustachio, José Francisco
Queiroz, José Maurício Pires Alves, José Pereira
Guabiraba, Juliana Nascimento, Larissa Moré,
Leonora Coimbra Nunes, Licínio Motta, Luciana
Burger, Luciana Gomes, Luiz Celso de Piratininga Jr.,
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Luiz Fernando Constantino, Luiz Lara, secretário
ad-hoc do Conselho de Ética, Luiz Roberto Valente
Filho, presidente da 7ª Câmara, Marcel Leonardi,
Marcelo Benez, Marcelo Migliori, Marcelo Rech,
presidente da 5ª Câmara, Marcelo Reis, Marcia
Esteves, Maria Tereza Sadek, Mariana Pimentel,
Marlene Bregman, Melissa Vogel, Mirella Fadel,
Murilo Nassif, Nelcina Tropardi, presidente da 6ª
Câmara, Oscar Mattos, Patricia Blanco, Patricia
Picolo, Paulo Chueiri, Paulo Samia, Paulo Zoéga
Neto, Pedro Renato Eckersdorff, Péricles D´Ávila,
Priscila Felix, Priscilla Cerutti, Rafael Davini Neto,
Rafael Menin Soriano, presidente da 3ª Câmara,
Renata Garrido, Rubens da Costa Santos, Ruy
Lindenberg, Sabrina Balhes, Silvio Soledade, Tânia
Pavlovsky, Valéria Sombra, Vinicius Linhares, Vitor
Morais de Andrade e Zander Campos da Silva
Júnior.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMBEV – DESCULPA, VIZINHANÇA. O 
FUTEBOL VOLTOU”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 180/20, em recurso ordinário
Autora: Kaiser Brasil
Anunciante: Ambev
Relatoras: Conselheiras Patricia Blanco e Ana Moises
(votos vencedores)  
Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncio da Ambev em redes sociais atraiu reclamação da
concorrente Kaiser Brasil, sob a argumentação de que seria
irregular ao mostrar situações impactantes, como o lustre chacoalhando a ponto de abalar o teto das residências, por exemplo, por causa da volta dos jogos de futebol.
A Ambev defendeu-se, considerando que o anúncio apenas
brinca com a paixão pelo futebol.
Estes e outros argumento da defesa convenceram o colegiado que julgou a representação em primeira instância,
acompanhando por maioria de votos a recomendação da
autora do voto divergente, pelo arquivamento da representação.
A  Kaiser recorreu da decisão, mas ela foi confirmada na
segunda instância, também por maioria, a partir de voto
divergente. Sua autora explicou: “os exageros apresentados
na peça comunicam a situação de forma claramente ilustrativa de alegria e sem qualquer incitação à agressividade, violência ou ao conflito”.

“CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS E 
MARIANO – EU MEREÇO, NÉ?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 267/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciador: Cervejaria Cidade Imperial
Petrópolis e Mariano
Relatora: Conselheira Cristina De Bonis
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e advertência  
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código e seu Anexo P

Anúncio em redes sociais da Cervejaria Cidade Imperial
Petrópolis e do influenciador Mariano atraiu reclamação de
consumidor. Ele notou na peça publicitária a ingestão da cerveja Império e tanto a ausência de clara identificação publicitária quanto da frase recomendando consumo prudente de
bebidas alcoólicas. A direção do Conar, ao aceitar a denúncia
do consumidor, pediu ainda aos anunciantes que demonstrassem o perfil de audiência do canal do influenciador, pois o
Código recomenda que publicidade de bebidas seja destinada
predominantemente a maiores de idade.
O  influenciador defendeu-se no Conar, considerando que
apenas mostrou a cerveja e a degustou em ato espontâneo,
sem fazer apelo de consumo ou aquisição. A  cervejaria, por
sua vez, negou vínculo comercial com o influenciador.
A  relatora não acolheu estes e outros argumentos das
defesas, notando a ingestão da cerveja e a menção às redes
sociais do produto. Ela propôs a alteração, para inclusão da
cláusula de advertência e do termo para identificação publicitária, agravada por advertência ao influenciador Mariano e à
Cervejaria Cidade Imperial.
Seu voto foi aceito por maioria.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMBEV E ZÉ NETO E CRISTIANO – ALÔ
AMBEV”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 266/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadores: Ambev e Zé Neto e
Cristiano
Relatora: Conselheira Renata Garrido
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigo 50, letras “a” e “b”, do Código e
seu Anexo P

Julgada em conjunto com a representação 033/21, que se
encontra em fase de recurso no momento, este processo ético
trata de denúncia de consumidor a anúncio na forma de videoclipe musical veiculado em rádio e redes sociais pela Ambev
para a sua marca Brahma e pelos influenciadores Zé Neto e
Cristiano. A queixa do consumidor cita a carência de identificação publicitária.
Em sua defesa, a Ambev nega tratar-se de publicidade. A 
música cantada pelos influenciadores data de 2019 e não
teve qualquer ingerência por parte da empresa; sua marca foi
citada de forma espontânea na letra da música. No entanto, a
anunciante informa ter contratado os artistas para uma live e
um videoclipe ambientado em uma das suas fábricas. Não
houve defesa por parte de Zé Neto e Cristiano, ainda que
regularmente citados pelo Conar.
Em reunião de conciliação promovida pelo Conar, a empresa sugeriu a inclusão de frase de advertência, recomendando
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consumo moderado de bebidas alcoólicas, a retirada de cenas
nas quais são exibidas a linha de produção da cerveja e outras
que contrariam recomendações do Anexo P do Código.
A  relatora manifestou em seu voto, tratando das duas
representações, a preocupação com o chamado music placement e as fronteiras entre o que seria a liberdade de expressão e a criação publicitária, fato agravado por se tratar de produto com comprovado impacto sobre a saúde humana. Ela
lembra que a prática tem crescido no mercado musical.
No caso em tela, ela considerou que o videoclipe é uma
campanha publicitária, aliás reconhecida pelos denunciados
ao inserirem a hashtag #publi no vídeo postado em redes
sociais. Em relação à letra da música, a relatora considerou
tratar-se de criação artística, fora, portanto, do campo de atuação do Conar. Ela recomendou que a Ambev, cumprindo com
a sua responsabilidade social, evite veicular o clipe em suas
redes sociais, uma vez que a letra claramente induz ao consumo excessivo de cerveja.
Recomendou também a alteração da campanha em linha
com as sugestões apresentadas pela Ambev na reunião de
conciliação. Seu voto foi aprovado por maioria, tendo sido
determinado pela Câmara julgadora o registro da contagem:
sete votos pela alteração com advertência (posição majoritária vencedora) e cinco votos pela sustação com advertência.
A  relatora propôs também a advertência aos responsáveis,
esta aprovada por unanimidade de votos.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“CACHAÇARIA MATUTA – MATUTEIRO RAIZ”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 002/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Cachaçaria Matuta
Relatora: Conselheira Caroline Cortopassi
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo A 

Consumidor denunciou ao Conar cena de ingestão de
bebida alcoólica em anúncio em redes sociais. A  prática é
reprovada pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária. A direção do Conar notou também o não acolhimento de outras recomendações do Código, como a falta da
frase de advertência, por exemplo.
Em defesa apresentada pelo anunciante é alegado que a
peça não desrespeitou o consumidor, não faltou com a verdade em relação ao seu conteúdo e não possuía apelo de
consumo.
A relatora deu razão à denúncia, notando que o anúncio
desrespeita praticamente todas as recomendações do Anexo
A do Código, que trata da publicidade de bebidas alcoólicas
de alto teor. Ela propôs a alteração agravada por advertência
à Cachaçaria Matuta, sendo acompanhada por unanimidade.

“VINHO DE BOLSO, ARYA WINES E DECANTER 
CAMPINAS – ARYA WINES” E “ALGUÉM AÍ JÁ
TOMOU VINHO NA LATA?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 008/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Vinho de Bolso, Arya Wines e Enoteca
Decanter Campinas
Relator: Conselheiro Luiz Fernando Constantino
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 27, 28, 30 e 50,
letras “b” e “c”, do Código e seu Anexo P

Denúncia de consumidor motivou esta representação, contra anúncios em redes sociais de responsabilidade de Vinho de
Bolso, Arya Wines e Decanter Campinas. O denunciante considerou haver identificação publicitária deficiente, à qual a direção do Conar acrescentou questionamentos relativos a cenas
de ingestão de bebida alcoólica, consumo associado a benefícios à saúde, carência da frase recomendando consumo responsável e mecanismo de acesso seletivo ao conteúdo da
mensagem, tudo em desalinho com as recomendações do
Código, em seu Anexo P, que trata da publicidade de bebidas
alcoólicas de baixo teor.
Defesa enviada pela Vinho de Bolso informa ter removido
os anúncios e que não aufere receita proveniente de publicidade, mas que respeitou as recomendações do Conar e acatará recomendações da entidade. Já a Arya Wines informou
desconhecer o anúncio e que considera que ele respeita as
recomendações do Código. Não houve manifestação por parte da Decanter Campinas.
O relator acolheu as denúncias do consumidor, recomendando a sustação de cenas de degustação das bebidas alcoólicas e alteração dos anúncios, para deles constar a identificação publicitária recomendada pelo Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais, bem como a frase recomendada pelo
Código e inclusão do mecanismo de acesso seletivo a maiores de idade. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“AMBEV E GUSTTAVO LIMA – SÁBADO AGORA 
TEM LIVE DO EMBAIXADOR”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 041/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante e influenciador: Ambev e Gusttavo Lima,
tendo como Terceiro Interessado a Associação Brasileira
de Bebidas
Relator: Conselheiro Luiz Celso de Piratininga Jr.
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo P

A direção do Conar entende que ação de merchandising de
marca de cerveja da Ambev, inserida em postagem em redes
sociais que divulga live do cantor Gusttavo Lima, não atende
recomendações da ética publicitária.
Na ação, o cantor aparece ingerindo cerveja Bohemia, mostrando claramente o rótulo do produto, em desacordo com o
Anexo P do Código, que trata da publicidade de bebidas alcoólicas de baixo teor.
A representação foi aberta pelo Conar em 3 de março, mesmo dia de veiculação da mensagem. O relator concedeu medida liminar de sustação até o julgamento da representação. No
dia seguinte, a Associação Brasileira de Bebidas formulou
denúncia ao Conar visando a mesma peça publicitária, tendo
sido aditada à representação como Terceiro Interessado.
A defesa de Gusttavo Lima informa ter suspendido a exibição do anúncio tão logo cientificada da abertura da representação. Já a Ambev alegou não ter tido qualquer participação
na produção da peça publicitária, sendo esta de inteira responsabilidade do cantor. Mesmo assim, informa ter solicitado
a suspensão da sua exibição.
O relator deu razão à denúncia, recomendando a alteração
do anúncio, para exclusão das cenas de ingestão da cerveja
em contexto publicitário. Ele citou em seu voto a representação 078/20, julgada há um ano, envolvendo o mesmo artista
e anunciante em situação semelhante. Por isso, o relator considerou o caso em tela como reincidência, pelo que recomen-

Janeiro 2022 • N. 222

dou a advertência a Gusttavo Lima e à Ambev. Seu voto foi
aceito por unanimidade. O relator escreveu em seu voto: “A 
defesa da fabricante argumentou sobretudo pela liberdade de
expressão, pelo perigo de censura em interferências editoriais
e, por fim, pela falta de condições de controle sobre as mensagens emitidas nas redes sociais do cantor Gusttavo Lima”.
“Se não tomarmos algum cuidado ao longo de tais justificativas”, prosseguiu o relator, “corremos o risco de esquecer
que estamos tratando tão-somente de uma peça publicitária.
A Ambev, de acordo com nossa convicção, gera uma situação
questionável ao tentar se eximir da responsabilidade pelo
ocorrido, jogando a responsabilidade no colo do contratado.
Se a moda pega, corremos o risco de criarmos condições para
um círculo vicioso no qual será sempre alguém que não o
fabricante a responder por tais inconsequências. Gusttavo
Lima não é apenas um artista que resolveu abrir uma cerveja
qualquer para criar um clima intimista perante alguns fãs nas
redes sociais. Ele é o embaixador contratado da marca Bohemia perante milhões de seguidores e, como tal, imaginamos,
deva reproduzir em seu comportamento os valores éticos
assumidos pela Ambev em sua comunicação, fartamente
enunciados e pactuados pela fabricante quanto às obrigações
de seus contratados”.
“Diante dessa evidência, natural seria a representada interpor algum tipo de mecanismo que pudesse garantir que seu
embaixador não agisse de forma contrária a seus interesses e
valores. No entanto, nada do que foi argumentado e trazido
pela defesa da Ambev demonstrou algum tipo de observação
ou atitude no sentido de contê-lo, de forma preventiva. Que
isso tenha ocorrido durante a live do ano passado, e que
tenha pego de surpresa seu patrocinador, é passível de entendimento. A reincidência já não nos parece aceitável. Caso contrário, estaríamos diante de um descontrole generalizado”.
“Como já defendemos em outras ocasiões, aqui neste
Conselho, a liberdade de expressão é fruto da observância
plena e rigorosa dos deveres para com a ética publicitária por
parte de todos aqueles que, em alguma medida, se beneficiam com as ações empreendidas no campo do marketing e
da comunicação”.
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RESPEITABILIDADE
“SINAF – E VOCÊ ACHANDO QUE O SEU 
MARIDO NÃO VALIA NADA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 274/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Sinaf Previdencial Cia de Seguros
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Três queixas de consumidores motivaram esta representação, contra postagens em redes sociais divulgando oferta de
seguro de vida e assistência funeral. Segundo as denúncias, a
postagem com a frase acima é desrespeitosa.
Em sua defesa, a anunciante recorre ao bom humor para
justificar a mensagem, em linha com a sua comunicação
publicitária.
O  relator aceitou os argumentos da defesa e propôs o
arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade.

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“EVOLUTION SHAPE, FORMA IDEAL RED 
BURNER, ROSSANNA PASSOS E WEB DIVA 
TULLA LUANA – EVOLUTION SHAPE, O CHÁ
RED E O DETOX!”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 155/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes e influenciadoras: Evolution Shape, Forma
Ideal Red Burner, Rossanna Passos e Tulla Luana
Relator: Conselheiro Murilo Meneghetti Nassif
Primeira Câmara
Decisões: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 6º, 23, 27, 50, letra “c” do
Código; 9º, 23, 28 e 50, letras “a” e “b”, do Código; e
artigo 27, I e II, do Rice

No entendimento de consumidor que enviou queixa ao
Conar, postagens em redes sociais e site promovendo o produto Evolution Shape contêm identificação publicitária deficiente.
Além disso, trazem alegações relativas à perda de peso e efeitos terapêuticos que podem ser incompatíveis com a natureza
do produto, não restando claro se se trata de um alimento ou
medicamento fitoterápico.
Não houve defesa por parte da Forma Ideal Red Burner,
enquanto a Evolution Shape e Rossanna Passos limitaram-se
a negar envolvimento ou responsabilidade com os anúncios.
Já a defesa de Tulla Luana justificou a postagem como mero
depoimento, devidamente sinalizado como publicidade.
O relator propôs a sustação do anúncio no site, alteração
para a postagem de Tulla Luana, advertência a Rossana Passos e arquivamento para os demais questionamentos. Seu
voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SERASA – SEU CPF FOI CONSULTADO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 186/20, em recurso ordinário
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Serasa
Relatores: Conselheiros Bruno Bonfanti e Marcia Esteves
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 24, 27 e 50, letra
“b”, do Código

“OMO – EFICÁCIA 100% COMPROVADA 
CONTRA O VÍRUS DA COVID-19”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 190/20, em recurso ordinário
Autora: P&G
Anunciante: Unilever Brasil
Relatoras: Conselheiras Ana Paula Cherubini e Mariana
Pimentel
Sétima Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidora reclamou ao Conar contra e-mail marketing

Esta representação trata de anúncio em redes sociais de

da Serasa Experian São Paulo, por considerar que se apoia em
informação inverídica, de que o CPF dela teria sido objeto de
consulta. Pesquisando por conta própria, a consumidora descobriu que não houvera consulta.
A  anunciante defendeu a veracidade da informação e o
envio do e-mail marketing, explicando que a informação da
consulta provavelmente não foi relatada à consumidora em
razão de diferenças de diversidade das bases de dados.
O relator deu razão à denúncia, considerando que a Serasa não conseguiu comprovar adequadamente que houvera
consulta ao CPF da reclamante. Por isso, propôs a sustação,
sendo acompanhado por unanimidade.
A anunciante recorreu da decisão e, na Câmara Especial
de Recursos, teve seus argumentos parcialmente aceitos,
após juntar mais documentos à defesa. A relatora de segunda instância propôs a alteração, para a Serasa, recomendando que ele seja enviado tão somente para consumidores
cujo CPF tenha sido consultado nos sistemas da empresa e/
ou seu conglomerado econômico e tal consulta seja relevante o suficiente para aparecer nos registros dos consumidores
junto à própria anunciante ou demais empresas do seu conglomerado.

apresentação de Omo, divulgando eficácia contra o coronavírus. Segundo a denúncia trazida ao Conar pela P&G, tal eficácia não resta comprovada, induzindo o consumidor ao engano. Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo.
Em sua defesa, a anunciante afirmou a veracidade da alegação, sendo respaldada por testes submetidos à Anvisa e
citados na representação.
Os argumentos da Unilever convenceram a relatora de primeira instância e os conselheiros que examinaram o caso,
deliberando por unanimidade pelo arquivamento.
Houve recurso formulado pela P&G, mas a decisão inicial
foi confirmada por unanimidade, seguindo proposta da relatora de segunda instância.

Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SAMSUNG – ABSURDAMENTE ACESSÍVEL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 224/20, em recurso ordinário
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Samsung
Relatores: Conselheiros Emmanuel Publio Dias e Maria
Tereza Sadek
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor contestou a veracidade da alegação acima,
em anúncio em redes sociais de modelo de telefone celular da
Samsung.
Em sua defesa, a anunciante negou motivação à denúncia, informando que a peça publicitária foi dirigida a consumidores de alto poder aquisitivo e que, junto a este público,
utilizou-se de elementos de publicidade comparativa conforme previstos no Código para basear a sua afirmação. Estes
elementos foram juntados à defesa.
O relator não acolheu os argumentos da defesa, ponderando que o consumidor não teve acesso a ela, mas apenas
ao anúncio. Propôs a sustação, sendo acompanhado por
unanimidade.
A Samsung recorreu da decisão e, desta vez, convenceu a
relatora do recurso. Ela propôs o arquivamento da representação, levando em conta o público ao qual a mensagem foi
destinada, a comparação tecida e a liberdade semântica utilizada. Seu voto foi acompanhado por maioria.
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“TIM PRÉ TOP”
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 234/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: TIM 
Relator: Conselheiro Silvio Soledade
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Um consumidor apresentou queixa no Conar por ver potencial enganosidade em anúncio no site da TIM, que teria ofertado ligações ilimitadas em planos pré-pagos, sem informar
que não estão inclusas ligações para números de pessoas jurídicas, como consta do regulamento do plano.
Em sua defesa, a anunciante deu esclarecimentos sobre o
plano, informando que ele não impede ligações para empresas, havendo condições apenas para ligações para operadoras
do Serviço Móvel Especializado, pouco representativas, e por
isso não mencionadas na oferta.
O relator deu razão ao consumidor recomendando a alteração do site, para explicitar as limitações da oferta e também
para que o botão do regulamento esteja disposto no site, de
maneira que o consumidor possa consultá-lo antes da confirmação da compra do serviço. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ALICE CAPPELLA – MÁSCARA DE TRICOT 
ANTIVIRAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 269/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Alice Cappella
Relator: Conselheiro Carlos Chiesa
Segunda Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Postagem em redes sociais e site com a chamada acima
gerou reclamação de consumidor, entendendo haver informação de veracidade duvidosa, sobre prevenção da Covid-19.
A  anunciante defendeu-se, juntando documentação e
estudos nos quais baseou a informação.
Estes e outros argumentos convenceram o relator, que propôs o arquivamento da representação, sendo acompanhado
por unanimidade.

“CDB – CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BRASIL –
RESULTADOS EM ATÉ 7H – EXAME PCR PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO COVID-19”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 270/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: CDB – Centro de Diagnósticos Brasil
Relator: Conselheiro Boris Gris
Sétima Câmara
Decisão: Advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “a”,
do Código

Anúncio em site e redes sociais do CDB – Centro de Diagnósticos Brasil, prometendo resultados rápidos em testes da
Covid-19, atraiu reclamação de consumidor junto ao Conar.
Ele informa que a promessa de rapidez não se confirmou.
Em sua defesa, a anunciante informou ter tido problemas
para proceder aos exames em alguns dias do mês de dezembro, tendo publicado mensagem em seu site, desculpando-se.
O relator reconheceu a falha pontual do anunciante e propôs a advertência ao CDB – Centro de Diagnósticos Brasil,
para que, da próxima vez que houver falha sistêmica, insira o
disclaimer em todos os seus meios de comunicação, de forma
ostensiva e imediata, e não apenas em seu site. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“KLEENEX – LEVE 100, PAGUE 80”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 030/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Kimberly-Clark Brasil
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Anúncio em embalagem de lenços de papel da KimberlyClark atraiu queixa de consumidor. Ele considerou insuficientes as informações destacando a oferta acima.
A  anunciante defendeu-se, explicando a sua promoção,
considerando-a corretamente exposta e justificada.
O relator aceitou os argumentos da defesa e votou pelo
arquivamento da representação, sendo acompanhado por
unanimidade.

“CASA GROUP VM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 035/21
Autor: Conselho Superior do Conar
Anunciante: Casa Group VM
Relator: Conselheiro Claudio Kalim
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

O Conselho Superior do Conar, a partir de ofício recebido
do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, ofereceu
representação objetivando os anúncios em rede social e folder
da Casa Group VM, uma empresa de franquia de máquinas de
venda direta. A denúncia leva em conta potencial enganosidade contida nos anúncios: as promessas de faturamentos parecem muito acima da realidade das empresas do ramo.
A defesa enviada pela anunciante não responde aos questionamentos da representação, considerando que o Conar não
tem alcance sobre a comunicação objeto desta representação
por ela ser dirigida a empresários.
O relator não acolheu os argumentos da defesa, considerando descuidada a comunicação publicitário da Casa Group
VM em deixar claro que qualquer simulação de ganho ou de
retorno sobre o investimento depende de muitas variáveis,
que precisam ser devidamente destacadas. Por isso, propôs a
alteração, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“TIM PRÉ TOP”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 045/21
Autora: Claro
Anunciante: TIM
Relator: Conselheiro Átila Francucci
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

“P&G – CONFIA, QUE NÃO VAZA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 046/21
Autora: Kimberly-Clark Brasil
Anunciante: P&G
Relatora: Conselheira Fabiana Soriano
Sétima Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27 e 50, letra “c”,
do Código

Segundo a Claro, o claim “8GB - R$ 15,00/15 dias” utili-

A Kimberly-Clark ofereceu representação contra a concor-

zado pela TIM em campanha publicitária em meios eletrônicos
é enganoso, uma vez que a oferta na franquia de dados vale
unicamente na primeira recarga. Nas recargas seguintes, o
consumidor não teria mais direito ao “bônus degustação fidelidade”, o que não estaria evidenciado nas peças da campanha.
Além disso, a denunciante aponta que o claim “+2G de
bônus em todas as recargas”, também presente na campanha, poderia levar o consumidor a pensar que teria 10G de
internet (8G +2G). Reunião de conciliação promovida pelo
Conar não resultou em acordo.
TIM  defendeu a veracidade do claim “8GB...”, considerando que as recargas que caracterizam o “pré-pago” são
variáveis por natureza. Quanto ao claim “+2G...” é aplicável
a todas as recargas, não se confundindo, portanto, com os
8GB ofertados na campanha.

rente P&G em razão de campanha de apresentação das fraldas Pampers, com o claim acima, veiculada em ponto de venda e mídias eletrônicas. Testes trazidos à representação pela
denunciante desmentem a alegação do claim. A denúncia cita
também depoimentos de consumidores no mesmo sentido.
Reunião de conciliação promovida pelo Conar não resultou
em acordo.
Em sua defesa, a anunciante deu detalhes do produto
recém-lançado e da oferta de devolução do valor da compra
em caso de insatisfação. No mérito, considera que a comunicação não leva o consumidor ao engano, não faz afirmações
inverídicas sobre o produto e está alinhada ao modelo de
comunicação mais utilizado pela indústria de fraldas, inclusive
pela reclamante.

O relator votou pela alteração, para que sejam feitos ajustes no claim principal da campanha, deixando claro que os
8GB se compõem de três partes e que uma delas é válida unicamente para a primeira recarga. “Essas mudanças devem
estar presentes em todas as peças da campanha, respeitando-se as particularidades de cada meio ou formato”, escreveu o relator em seu voto. Ele não viu necessidade de ajuste
no claim “+2G de...”. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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A relatora não aceitou estes e outros argumentos da P&G
e recomendou a sustação. “O claim tem caráter absoluto, forte impacto e carrega grande responsabilidade no poder de
decisão de compra do consumidor, principalmente quando se
considera que o usuário só passa a adquirir conhecimento
sobre o produto com a experiência da maternidade/paternidade”, escreveu ela em seu voto, no qual foi acompanhada
por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária
recomenda, em seu artigo 28, que todo anúncio “deve ser
claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma
ou meio de veiculação”. O recém-lançado Guia de
Publicidade por Influenciadores Digitais reforça este
princípio. O Guia foi elaborado pelo Grupo de Trabalho para
a Publicidade Digital, formado em 2019, com a participação
de especialistas, representantes da ABA, Abap, Abert, IAB
Brasil - IAB, Conselho de Ética e Corpo Técnico do Conar. O 
Guia está disponível no site do Conar, www.conar.org.br

“MATTEL, EDUARDA FRANÇA E IN PRESS –
SERÁ QUE ELA AMOU OS LANÇAMENTOS DA 
BARBIE QUE A MATTEL ENVIOU?!”
•
•
•
•
•
•
•

“UNILEVER E MAIARA E MARAISA – SABE 
AQUELA SUA ROUPA FAVORITA? PODE USAR 
SEM MEDO COM OMO PROTEÇÃO 
MICELAR!?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 230/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadoras: Unilever Brasil e Maiara e
Maraisa
Relator: Conselheiro Paulo Samia
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Consumidor considerou deficiente a identificação publici-

Representação Nº 276/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante, influenciador e agência: Mattel do Brasil,
Eduarda França e In Press
Relatora: Conselheira Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 9º e 50, letra “b”,
do Código

Anúncio em redes sociais de responsabilidade da Mattel,
Eduarda França e In Press motivou esta representação, a partir de queixa recebida de consumidor, que considerou haver
nele identificação publicitária insuficiente.
As responsáveis enviaram defesas separadas ao Conar nas
quais ora alegam não se tratar de publicidade, ora que houve
erro na ativação da identificação publicitária nos anúncios.
A relatora concordou com a queixa do consumidor, considerando que é preciso deixar mais clara a natureza publicitária da mensagem, conforme recomendações do recém-lançado Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. Propôs a
alteração, sendo seguida por maioria de votos.

tária de postagem em redes sociais divulgando apresentação
de Omo.
A  defesa dos anunciantes reconheceu erro em uma das
postagens, na qual faltava disclaimer e hashtag explicitando
a sua natureza publicitária. O  erro foi corrigido quando da
abertura da representação pelo Conar.
O relator considerou ter ficado caracterizada a boa-fé das
anunciantes e, por isso, propôs o arquivamento da representação. Seu voto foi aceito por maioria.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“NEW WHITE, MAYRA CARDI, VIRGINIA 
FONSECA, STHEFANE MATOS E GRACYANNE 
BARBOSA – NEW WHITE”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 036/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadoras: New White, Mayra Cardi,
Virginia Fonseca, Sthefane Matos e Gracyanne Barbosa –
New White
Relator: Conselheiro Rubens da Costa Santos
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30, 33 e
50, letras “a” e “b”, do Código

Anúncios em redes sociais da New White protagonizados
por influenciadores foram alvo de denúncia de três consumidores por identificação publicitária deficiente.
Ademais, a partir do questionamento do consumidor, sobre
a cautela necessária ao uso do produto, verificou-se que os
Conselhos Regionais de Odontologia de Pará e Pernambuco
publicaram notas de esclarecimento, alertando para potenciais riscos no uso de produtos que possuem carvão ativado
em sua composição. Também a Anvisa e o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor/Secretaria Nacional do
Consumidor, em boletim e material anexados ao processo,
alertam para os riscos do uso de produtos clareadores dentais
sem orientação profissional.
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Defesa apresentada pela New White alegou que os anúncios, por oferecerem cupom de desconto, são entendidos facilmente como publicidade, informando que o produto está
devidamente registrado junto às autoridades sanitárias.
As influenciadoras Esthefane Ribeiro Ramos e Gracyanne
Barbosa, por sua vez, consideram ter havido respeito às recomendações do Conar e do Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. Maira Cardi e Virginia Fonseca não apresentaram defesa em tempo hábil.
O  relator propôs a alteração dos anúncios em questão,
para acréscimo de modo explícito da expressão “Publicidade”
ou semelhante, considerando que sinalizar “cupom de desconto” tanto nas comunicações do anunciante como naquelas de influenciadores não é suficiente.
Para o site de New White, o relator recomendou a alteração, para que seja inserida informação sobre a importância
da orientação de profissionais dentistas e para tradução para
o português de documentos técnicos sobre o produto. Recomendou, por fim, a advertência ao anunciante e às influenciadoras. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA DEFICIENTE
“HAPPY HAIR E LAIS BIANCHESI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 021/21
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante e influenciadora: Happy Hair e Lais Bianchesi
Relatora: Conselheira Eliane Quintella
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo H

BOLETIM DO CONAR

PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA
“KELLOGG – TUDO FICA MELHOR COM 
PRINGLES, O RESTO É UM SACO”
•
•
•
•
•
•
•

Consumidor considera que postagem em redes sociais e
site contraria recomendações do Código e do recém-lançado
Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais do Conar ao
divulgar produto para uso nos cabelos sem explicitar a natureza publicitária da postagem. A direção do Conar pediu ainda comprovação das propriedades e resultados prometidos.
Não houve defesa por parte da Happy Hair. Já Lais Bianchesi alega que os seus seguidores estariam acostumados
com os posts publicitários dela. Quanto às comprovações,
entre outros argumentos, alega que elas podem ser subjetivas, variando de organismo para organismo e que são amparadas em depoimentos de consumidores.
A relatora votou pela alteração, recomendando que as alegações funcionais sejam retiradas, posto que não são comprovadas, e para que a postagem seja corretamente identificada como publicidade. Ela ainda propôs advertência à
influenciadora e anunciantes. Foi acompanhada por unanimidade.

142

Representação Nº 106/20, em recurso extraordinário
Autora: Pepsico do Brasil  
Anunciante: Kellogg Brasil
Relatores: Conselheiros Patrícia Picolo, Cláudio Kalim
(voto vencedor) e José Francisco Eustachio
Primeira Câmara, Câmara Especial de Recursos e Plenária
do Conselho de Ética
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 30 e 50, letra “b”, do Código

A Pepsico representou no Conar contra anúncios da concorrente Kellogg com o título acima, por considerar que incidem em
propaganda comparativa irregular, concorrência desleal, pelo
uso de referências pejorativas e depreciativas, e violação do trade dress, por alusão distinguível a embalagens de marcas concorrentes. Além disso, a denúncia considera reprovável ilustração do anúncio, exibido em redes sociais, no qual pessoas aparecem com sacos de papel na cabeça. Reunião de conciliação
promovida pelo Conar por meios virtuais não resultou em acordo, mas a Kellogg informou ter alterado seus anúncios, eliminando as cenas das pessoas com sacos na cabeça.
Em sua defesa, a anunciante alegou uso de exagero publicitário inofensivo no título dos anúncios, recurso já usado
inclusive pela denunciante, e negou motivação às demais
denúncias.
A relatora de primeira instância considerou não ter havido
violação aos princípios de propriedade intelectual no caso em
tela, entendendo que as embalagens mostradas não guardam
por si só qualquer distintividade. “Ainda que entenda que possa ser feita alguma associação pelas cores utilizadas, dar-lhe
proteção seria o mesmo que dizer que uma garrafa comum
sem rótulo não poderia ser usada por mais de uma empresa/
pessoa”, escreveu em seu voto.
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PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA

Ela também não reconheceu a prática de concorrência desleal. “A  campanha objeto da presente representação, em
especial o claim “O resto é um saco”, a meu ver não denota
inferioridade de qualidade dos produtos rivais ou diz que um
produto é melhor que o outro. Este tão somente destaca um
dos diferenciais do produto da Kellogg, qual seja: a embalagem. E mesmo sobre este aspecto, não se infere que este é o
melhor ou pior método de acondicionamento. O que se destaca de forma inócua é que esta embalagem (tubo) é o diferente neste mercado, enquanto o saco é o comum ou, como referem, a ‘mesmice’”.
Ela concluiu seu voto pela alteração da cena das pessoas
com o saco na cabeça, posto que a mudança implementada
ocorreu por ato voluntário da anunciante. Seu voto foi aceito
por unanimidade.
A Pepsico pediu a reforma da decisão, reiterando as alegações de violação de trade dress e de concorrência desleal e
propaganda comparativa irregular, mas a Câmara Especial de
Recursos confirmou a decisão inicial, acolhendo proposta do
conselheiro autor do voto divergente.

ALÉM DESSAS, FOI JULGADA EM ABRIL A 
SEGUINTE REPRESENTAÇÃO, QUE SE 
ENCONTRA EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 033/21, “Ambev e Zé Neto e Cristiano
– Alô Ambev”.
Resultado: alteração por maioria de votos, agravada por
advertência aos anunciantes, por unanimidade.

Pelo fato de a decisão de segunda instância ter se dado
por maioria de votos, tornou-se possível o recurso ao Plenário do Conselho de Ética, o que foi feito pela Pepsico. Desta
vez, seus argumentos foram acolhidos de forma parcial; o
relator do recurso extraordinário aceitou os argumentos da
denunciante, de que foi vítima de concorrência desleal pelo
uso de referência pejorativa a produtos de sua fabricação. Por
isso, votou pela alteração da assinatura “O resto é um saco”,
sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE MARÇO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética em março em sessões virtuais
realizadas dias 4, 11, 16, 18, 25 e 30, por meio das suas 1ª, 2ª, 6ª. e 7ª. Câmaras, isoladamente, e 3ª, 4ª, 5ª e 8ª,
em conjunto, duas a duas.

P

articiparam das reuniões 94 conselheiros:
Adriana Pinheiro Machado, Alexandre Gadret,
Aline Guimarães, Ana Carolina Pescarmona, Ana
Paula Cherubini, André Alencar Porto, André Luiz
Cerqueira, Antonio Godoy, Antonio Jesus Cosenza,
Antonio Toledano, Átila Francucci, Augusto Fortuna,
Boris Gris, Bruno Bonfanti, Bruno Smaldino, Camila
Felix, Carlos Chiesa, Carlos Namur, Carlos Roberto
Alves, Cesar Massaiolli, Cláudio Kalim, Cláudio
Paixão, Clementino Fraga Neto, Cyd Alvarez, presidente da 1ª Câmara, Daniel Skowronski, Daniela Gil
Rios, Débora Dalcin Rodrigues, Décio Coimbra,
Eduardo Lorenzi, Eduardo Simon, Emmanuel Publio
Dias, Ernesto Rodrigues, Fabiana Soriano, Fabio
Borges, Fernanda Magalhães, Fernando Vieira de
Mello Filho, Guilherme Malik Parente, Gustavo
Neder, Hiram Baroli, Isabela Rodrigues, Joanna
Monteiro, Jorge Tarquini, José Francisco Eustachio,
José Francisco Queiroz, José Maurício Pires Alves,
José Pereira Guabiraba, Juliana Nascimento, Larissa
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Moré, Licínio Motta, Luiz Fernando Constantino,
Luiz Phillipe Blower, Luiz Roberto Valente Filho, presidente da 7ª Câmara, Luiz Rossi, Marcel Leonardi,
Marcelo Benez, Marcelo Migliori, Marcia Esteves,
Maria Tereza Sadek, Mariana Pimentel Falleiros,
Mariângela Toaldo, Mirella Fadel, Murilo Nassif,
Nelcina Tropardi, presidente da 6ª Câmara, Nilson
Souza, Patrícia Blanco, Patricia Picolo, Patrick
Sabatier, Paula Puppi, Paulo Chueiri, Paulo Samia,
Pedro De Lamare, Péricles D´Ávila Mendes Neto,
Priscila Felix, Priscilla Ceruti, Priscilla Menezes,
Rafael Davini Neto, Rafael Soriano, presidente da
3ª Câmara, Renata Garrido, Ricardo Difini Leite,
Ronaldo De Vitto, presidente em exercício da 2ª
Câmara, Rubens da Costa Santos, Rui Branquinho,
Ruy Lindenberg, Severino Queiroz Filho, Silvio
Soledade, Tânia Pavlovsky, Telmo Flor, Thiago Leal
Resende, Valéria Sombra, Vinícius Linhares, Virginia
Any de Souza, Vitor Bellote, Vitor Morais de
Andrade e Zander Campos Silva.
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PROVEITOS PUBLICITÁRIOS INDEVIDOS E ILEGÍTIMOS
“AMBEV – #BUD NO JOGO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 192/20, em recurso ordinário
Autora: Heineken
Anunciante: Ambev
Relatores: Conselheiros Ana Cândida Moisés e Ruy
Lindenberg
Sétima Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 31 e 50, letras “a” e “c”, do Código

A Heineken denunciou no Conar ação em redes sociais da
concorrente Ambev com o título acima, considerando ter havido o denominado marketing de emboscada, reprovado pelo
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária em seu
artigo 31, cujo teor é o seguinte:
Este Código condena os proveitos publicitários indevidos
e ilegítimos, obtidos por meio de "carona" e/ou "emboscada", mediante invasão do espaço editorial ou comercial de
veículo de comunicação.
Parágrafo único: Consideram-se indevidos e ilegítimos os
proveitos publicitários obtidos:
a. mediante o emprego de qualquer artifício ou ardil;
b. sem amparo em contrato regular celebrado entre partes
legítimas, dispondo sobre objeto lícito;
c. sem a prévia concordância do Veículo de comunicação
e dos demais titulares dos direitos envolvidos.
A Heineken informa em sua denúncia ser apoiadora e
patrocinadora oficial do campeonato europeu UEFA  Champions League, detendo contrato de exclusividade para exploração publicitária em diversos países, inclusive no Brasil.
A  ação da Ambev foi exposta nos seguintes termos:
“Budweiser Brasil. Hoje quem decide a cerveja do jogo é
você. Não as placas em campo. Por isso, vamos premiar quem
prefere Bud no jogo, seja qual for ele. Poste uma foto da sua
Bud na frente da TV, computador ou celular, usando a #BudNoJogo. Postou, ganhou Bud”.
A Heineken informa que a promoção da concorrente coincidiu com a data e horário da final da UEFA Champions League 2020. A denunciante informou também que as postagens
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nas redes sociais @Budweiser_Br narraram os momentos
principais da partida, o que motivou diversas postagens de
usuários, sob a hashtag #BudNoJogo, ostentando a cerveja
Bud na frente da tela. Reunião de conciliação promovida pelo
Conar não resultou em acordo. A relatora concedeu medida
liminar de sustação até julgamento da representação.
A Ambev defendeu-se no Conar, considerando que a
denúncia da Heineken tem como finalidade criar obstáculo
comercial e que a regra geral da comunicação é a liberdade de
expressão e a livre concorrência. Negou desrespeito ao artigo
31 do Código e considera legítimo o que chamou de “marketing de oportunidade”, pois o post objeto da representação
não induz ao entendimento de que a cerveja Bud seria a patrocinadora oficial da Champions League, inclusive por estarem
sendo realizadas outras disputas esportivas na mesma data.
Estes e outros argumentos da defesa não convenceram a
relatora de primeira instância, que votou pela sustação. “As
imagens dizem muito: a marca que não seria a protagonista
do espetáculo forçou a entrada, contornando as placas para
tomar o foco”, escreveu ela em seu voto. “Querer um lugar
de destaque, uma grande exposição e a atenção do público
não é irregular. As ideias criativas que promovem a interação
são positivas. Entretanto não se pode usar o lugar de destaque de outros que dedicaram investimentos e apoio, tendo,
em contrapartida, o contrato de exclusividade de associação
ao campeonato”. A relatora notou ainda que, além dos problemas de aproveitamento indevido, a ação da Ambev pode
desestimular parcerias legítimas de apoio à cultura e ao
esporte, que beneficiam o próprio mercado e o público.
Ela considerou como agravante o momento escolhido, a
final de um dos maiores campeonatos do futebol mundial e
a carona na enorme exposição promovida, tendo como resultado a entrada no espaço de divulgação do evento e a associação aos seus símbolos (transmissão do jogo), conduta
reprovada pelo Código. Seu voto foi aceito por unanimidade.
A Ambev recorreu da decisão, repisando seus argumentos,
mas o relator de segunda instância não considerou haver o
que acrescentar ao voto inicial, pelo que recomendou a sua
manutenção, agravada por advertência à Ambev, no que foi
acompanhado pela maioria dos conselheiros.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“HAPPY HAIR E VIRGINIA FONSECA – HAPPY
HAIR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 219/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Happy Hair
Relatora: Conselheira Patricia Picolo
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “c”, do Código e seu Anexo H 

Postagens de Virginia Fonseca divulgando em redes sociais
produto denominado Happy Hair, apresentado como um complexo vitamínico que ajuda no crescimento e fortalecimento
dos cabelos, gerou queixa de consumidor. Ele considera que o
anúncio não está devidamente identificado como tal, o que é
uma exigência do Código e questiona a veracidade das informações. A direção do Conar juntou à representação questionamentos sobre informações no site da anunciante e outros posts.
A defesa de Virginia Fonseca considera facilmente perceptível a natureza publicitária das postagens objeto desta representação, inclusive pela menção a custos de frete e cupons de
descontos. Considera também não haver abuso de confiança,
sendo o produto registrado junto às autoridades sanitárias e
as informações técnicas bem conhecidas pelo público.
Também a Happy Hair enviou defesa ao Conar, discorrendo
sobre o produto e seus efeitos, admitindo que eles podem
variar de pessoa para pessoa. A defesa reconheceu lapso na
questão da identificação publicitária das peças.
A relatora deu razão às denúncias. Considerou defeituosas
as postagens denunciadas pelo consumidor em matéria de
identificação publicitária, recomendando sua alteração.
Quanto aos questionamentos de veracidade das informações, considerou que elas não estão devidamente amparadas
em estudos e pesquisas, tanto em relação a benefícios decorrentes do uso do produto quanto a claims comparativos, merecendo também alteração.
Estas recomendações foram agravadas por advertência à
Happy Hair. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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“NUTRIN GROUP, BETTINA E CELINE, MARIA 
CLARA E MILENNA, THEO MEDON, BIANCA 
SUZUKI E JUJU TEOFILO – GUMMY KIDS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 231/20
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciantes: Nutrin Group, Bettina e Celine, Maria Clara
e Milenna, Theo Medon, Bianca Suzuki e Juju Teofilo
Relator: Conselheiro Guilherme Malik Parente
Primeira Câmara
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30, 33, 37
e 50, letras “a”, “b” e “c”, do Código e seu Anexo H

Postagens de influenciadores infantis divulgando suplemento alimentar, apresentado na forma de “gominha”, da
Nutrin Group motivaram esta representação, proposta pela
direção do Conar, que as considerou carentes da necessária
identificação publicitária. Também foi questionada a veracidade de algumas informações e a adequação das propriedades
apregoadas, fora das recomendações das autoridades sanitárias e da ética publicitária, por exemplo, promessa de aumento
de energia e imunidade com o consumo do produto.
Defesa enviada pela Nutrin Group considerou evidente a
natureza publicitária das peças, mas informou ter pedido revisão das postagens. Quanto ao uso do produto, alega que todas
as informações estão disponíveis tanto no rótulo quanto no site
da empresa, correspondendo às das instruções da Anvisa. Defesas enviadas por representantes das influenciadoras Bettina e
Celine seguem linha de argumentação semelhante. Os demais
influenciadores optaram por não se manifestar.
O relatou recomendou a sustação das postagens de Maria
Clara e Theo Medon, agravada por advertência aos influenciadores e à Nutrin Group. Recomendou também a alteração para
as postagens de Bettina e Celine, Juju Teofilo, agravadas por
advertência a todas e à Nutrin Group, além da alteração do
post de autoria de Bianca Suzuki e do perfil da marca da Nutrin
Group. Em todos os casos, as recomendações do relator foram
acolhidas por unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“UFA! AINDA BEM QUE ESSA PODE – FITZZA E 
FABIO PORCHAT”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 233/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Fitzza e Fabio Porchat
Relator: Conselheiro Daniel Skowronski
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“MERIDIANO E JONATHAN NEMER –
ACTI NUTRI”
•
•
•
•
•
•
•

Esta representação trata de denúncia de consumidor, que
considerou defeituosa a identificação publicitária de postagem em redes sociais de Fabio Porchat, divulgando serviços
de empresas de pequeno porte, em apoio a eles durante o
período de afastamento social. Os anúncios são feitos pelo
influenciador sem qualquer tipo de cobrança, como parte da
iniciativa “Divulga Porchat”.
As defesas enviadas por ele e pelo anunciante consideraram a peça claramente identificada como publicidade e
detalharam a parceria entre eles.
Estes e outros argumentos convenceram o relator, que
recomendou o arquivamento da representação. “Vale registrar também que toda a relação comercial foi regida por um
contrato claro e com as devidas responsabilidades entre partes”, escreveu ele em seu voto, acompanhado por unanimidade.

Representação Nº 235/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Floravita (Meridiano Marketing) e
Jonathan Nemer
Relatora: Conselheira Fabiana Soriano
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 27, 28, 30 e 50,
letras “a” e “b”, do Código e seu Anexo H 

Anúncios de suplemento alimentar veiculados em site e
em postagens em redes sociais não atendem às recomendações do Código para a identificação publicitária. Aberta a partir de queixa de consumidor, esta representação teve questionada pela direção do Conar também a sua veracidade e adequação de alegações àquelas previstas pelas autoridades
sanitárias para produtos do gênero.
Em sua defesa, a Floravita (Meridiano Marketing) nega ter
havido publicidade no caso em tela, sendo a postagem de iniciativa isolada do influenciador Jonathan Nemer, que não se
manifestou no Conar. A anunciante também enviou informações técnicas, considerando ter respeitado as recomendações
da Anvisa. Informou ainda ter alterado o anúncio, limitando
suas alegações aos benefícios.
A relatora votou pela alteração da postagem no que toca
à identificação como publicidade e também para algumas
das alegações, devidamente mencionadas no voto. Recomendou, ainda, alterações no site da Floravita, igualmente expostas. Ela foi acompanhada por unanimidade. Além disso, a
Câmara reputou necessária a recomendação de advertência
à Floravita e Jonathan Nemer, considerando a possibilidade
de impacto direto à saúde dos consumidores.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“GRAND CRU VINHOS E LEO YOUNG – ME 
ACOMPANHA NO VINHO?”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 260/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Grand Cru Vinhos e Leo Young
Relatora: Conselheira Priscilla Menezes
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código e seu Anexo P

“NESTLÉ E JU FERRAZ – MOÇA DE PASSAR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 009/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Nestlé Brasil e Ju Ferraz
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código

Denúncia de consumidor motivou esta representação con-

Postagem em redes sociais divulgando produto tradicional

tra anúncio em redes sociais, de responsabilidade de Grand
Cru Vinhos e Leo Young. O consumidor considerou que a peça
não está suficientemente caracterizada como publicidade,
como recomendado pelo Código.
A  direção do Conar, além disso, pediu comprovação de
que a audiência do canal em que o anúncio foi divulgado é
predominantemente adulta, já que se trata de divulgação de
produto destinado a maiores de idade. Também questionou
se a peça publicitária pode estimular o consumo excessivo de
álcool.
Defesa enviada pelos responsáveis afirma considerar que
o caráter publicitário é claro, inclusive pela divulgação de
descontos. Mesmo assim, o anúncio foi alterado, de forma a
incluir menção “#publicidade”. Quanto aos demais questionamentos, a defesa considera atender às recomendações do
Conar e envia informações sobre o perfil etário da audiência
da página.

da Nestlé atraiu reclamação de consumidor, que considerou
que, por aparecer em meio aos demais conteúdos no canal da
influenciadora Ju Ferraz, não fica explícito se é comercial ou
editorial, em potencial infração ao princípio da identificação
publicitária como proposto pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e pelo Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais, recém-lançado pelo Conar.
Em sua defesa, a influenciadora alegou que a apresentação
sequencial torna evidente o caráter publicitário da postagem,
considerando que ao classificar um dos posts como publicitário, os demais assim os seriam considerados. A defesa recebida da Nestlé segue por argumentos semelhantes.
O relator discorreu em seu voto sobre a forma de apresentação da peça publicitária, notando que só após 50 segundos
de exibição aparece a menção “PUBLI” e mesmo assim em
composição que dificulta a sua leitura. Ele lembra que no Guia
de Publicidade por Influenciadores Digitais consta a informação “A inserção da identificação publicitária deve ser apresentada junto com a primeira tela do anúncio, visível imediatamente (sem a necessidade de acionar busca por mais informações ou o botão mais conteúdo)”.

A relatora deu razão à denúncia do consumidor e citou em
seu voto o recém-lançado Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais do Conar. Ela recomendou a alteração do
anúncio original e, nos demais questionamentos, aceitou os
argumentos da defesa. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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Por isso, o relator recomendou a alteração, visando a futuras veiculações “É importante que seja feita a orientação
para a correção de publicidades futuras da influenciadora e
da marca em respeito aos princípios da transparência”, escreveu ele em seu voto, aprovado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“LUPO E JU FERRAZ – ADOREI ESSA MÁSCARA 
DA @LUPOOFICIAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 010/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Lupo e Ju Ferraz
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Postagem em redes sociais não é identificada como publicidade, apesar de citar produto e marca de máscara facial. A 
representação foi motivada por queixa de consumidor.
A influenciadora Ju Ferraz enviou defesa ao Conar, informando que a postagem é de iniciativa exclusiva dela, tendo
caráter editorial, não envolvendo qualquer negociação com a
Lupo, que confirmou estas informações em manifestação
enviada ao Conselho de Ética.
O relator levou em conta as definições presentes no Guia
de Publicidade por Influenciadores Digitais. No documento
recém-lançado pelo Conar, a caracterização de Publicidade
por Influenciador centra-se em três elementos cumulativos:
– a divulgação de produto, serviço, causa ou outro sinal a
eles associado;
– a compensação ou relação comercial, ainda que não
financeira, com Anunciante e/ou Agência; e
– a ingerência por parte do anunciante e/ou agência sobre
o conteúdo da mensagem (controle editorial na postagem do
Influenciador).
Por isso, o relator recomendou o arquivamento, entendendo que a comunicação foi ato espontâneo de Ju Ferraz, não
se configurando publicidade. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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RESPEITABILIDADE
“ZERO CORRETAGEM”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 019/21
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Zero Comissão Atividades de Internet
Relatora: Conselheira Valéria Sombra
Sétima Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 2º, 4º, 10, 19, 23, 27 e 50,
letras “a” e “c”, do Código

Grupo de consumidores reunido pelo Conselho Regional
de Corretores de Imóveis da 6ª Região do Paraná queixou-se
ao Conar do anúncio com o título acima, veiculado em redes
sociais e no próprio site pela empresa Zero Comissão Atividades de Internet, com sede na cidade de Arapongas (PR). Os
consumidores consideram que a peça publicitária deprecia os
corretores de imóveis, além de conter enganosidades sobre a
atividade, inclusive em relação aos seus custos.
A anunciante enviou defesa, na qual informa ter suspendido a campanha nas redes sociais e alterado seu site. No mérito, considerou as peças objeto desta representação lícitas e
respeitadoras das recomendações do Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária.
A relatora não acolheu os argumentos da defesa. Ela considerou haver na campanha da Zero Comissão Atividades de
Internet “flagrante desrespeito às normas previstas no Código”, enumerando-as. Recomendou a sustação agravada por
advertência à anunciante. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

DIREITOS AUTORAIS
“UNILEVER BRASIL – SEDA BAMBU MAIS 
BIOTINA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 196/20, em recurso ordinário
Autora: P&G
Anunciante: Unilever Brasil
Relatores: Conselheiros Mentor Furquim Muniz Neto e
Antonio Toledano Romero
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“PÃO DE AÇÚCAR E LEJI – VEM AÍ JAMES 
PURPLE WEEK – TRANSFORME OS CUPONS 
DA CONCORRÊNCIA EM DESCONTOS JAMES”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 242/20
Autora: iFood
Anunciantes: Grupo Pão de Açúcar e Leji Intermediação
Relatora: Conselheira Renata Garrido
Quarta Câmara
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 31, 43 e 50, letra “c”, do Código

A  P&G recorreu ao Conar contra o que considerou ser

Esta representação atende a denúncia trazida ao Conar

apropriação de elementos visuais criados por ela em campanha e cross dressing com o título acima, de responsabilidade
da Unilever. Reunião virtual de conciliação promovida pelo
Conar não resultou em acordo.
Em sua defesa, a anunciante negou motivação à denúncia, considerando as suas peças publicitárias originais,
seguindo padrões de identidade visual da marca Seda, adotada há vários anos.
Os argumentos da defesa convenceram o relator, que propôs o arquivamento da representação, sendo acompanhado
por unanimidade.
A  P&G recorreu da decisão, mas seus argumentos não
demoveram o relator do recurso ordinário, para quem a coincidência de alguns elementos nas peças publicitárias se deve
“exclusivamente à semelhança entre as próprias linhas de
produto baseadas no mesmo elemento básico da composição de ambos, o que levou a campanhas e cross dressings
apenas semelhantes, sem caracterizar plágio”.

pela iFood, que considera ter sido vítima de concorrência desleal por uso indevido da sua marca em publicidade veiculada
em redes sociais de serviço de entrega do Grupo Pão de Açúcar. Na postagem, os anunciantes prometiam descontos a
quem enviasse cupom promocional do iFood. Ainda que não
citasse diretamente a marca, o anúncio se utilizava de design
e esquema de cores similares. A  relatora concedeu medida
liminar de sustação até o julgamento da representação.
Em defesa conjunta, o Grupo Pão de Açúcar e a Leji Intermediação, responsável pelo serviço de entregas, negaram
motivação à denúncia.
Os argumentos da defesa não convenceram a relatora, que
deu razão à denúncia, confirmando sua recomendação pela
sustação da peça publicitária. Ela foi acompanhada por unanimidade.

Seu voto pelo arquivamento foi acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“MASTERCARD E DIAGEO – #CRIE NOVOS 
HÁBITOS: DRINKS COM BOURBON”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 244/20
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciantes: Mastercard Brasil e Diageo Brasil
Relator: Conselheiro Bruno Bonfanti, com voto
complementar de Emmanuel Publio Dias
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra
“b”, do Código e artigo 27, nº I, letra “a” do Rice

Anúncio com o título acima, veiculado em redes sociais
por Mastercard e Diageo, mostra de forma ostensiva bebidas
alcoólicas de marcas identificáveis sem atender às recomendações do Código para a publicidade do gênero, inclusive o
uso de age gate que limite a exposição da mensagem a
menores de idade.
Em sua defesa, a Diageo negou que a peça seja publicitária e informou só ter tomado conhecimento dela pela citação
do Conar. Este também foi o argumento da Mastercard: as
bebidas exibidas teriam sido escolhidas pelos apresentadores do anúncio. Negou estímulo ao consumo excessivo e
informou que a audiência das páginas nas quais foi exibida
a mensagem é majoritariamente adulta.
O relator iniciou seu voto citando um modelo de divulgação que vai se tornando mais comum na internet, denomina-
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do no recém-lançado Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais como “Conteúdo Gerado pelo Usuário”, com "a
menção de produtos, serviços, marcas, causas e/ou sinais
característicos pelos Usuários, feita de modo espontâneo
(sem que tenha sido precedida de qualquer interação, comunicação ou contato com o Anunciante e/ou a Agência)".
Foi assim que o relator viu a ação do ponto de vista da
Diageo, já que ela não teve participação direta ou indireta
nela, não sendo possível responsabilizá-la, pelo que recomendou o arquivamento da denúncia contra a Diageo.
A situação é distinta, no entendimento do relator, àquela
da Mastercard, uma vez que o anúncio integra uma série de
conteúdos gerados por ela, com claro caráter publicitário,
exibindo ostensivamente a marca da empresa, bem como
slogan e textos. O relator nota inclusive o cuidado da Mastercard em atender às recomendações do Anexo A do Código, que trata de bebidas alcoólicas de alto teor, inclusive ao
inserir a frase propondo consumo prudente, ainda que não
exatamente da forma recomendada pela ética publicitária.
Ele concordou que pode haver estímulo ao consumo
excessivo quando são citadas de forma imperativa várias
bebidas alcoólicas. Por isso, propôs a alteração do anúncio
da Mastercard, acompanhado da maioria.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“SUPPLYCLEAN – PREVINA-SE COVID-19”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 227/20
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: Supplyclean
Relator: Conselheiro Péricles D'Ávila Mendes Neto
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 23, 24, 27 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e Súmula de Jurisprudência nº 3

“PRIMATA PARRILLA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 251/20
Autor: Grupo de consumidores
Anunciante: Primata Parrilla
Relatora: Conselheira Patricia Blanco
Segunda Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 2º, 3º, 6º, 10, 20, 21, 26, 34,
37 e 50, letras “a” e “c”, do Código

A Unilever denunciou ao Conar anúncios em internet e redes

Perto de uma centena de consumidores denunciou ao

sociais com o claim acima, de responsabilidade da
Supplyclean. No entendimento da denunciante, as peças publicitárias ferem recomendação contida na Súmulas de Jurisprudência nº 3, publicada em 1988. As Súmulas são aprovadas pelo
Plenário do Conselho de Ética, ratificam jurisprudência pacífica
do Conar e caracterizam objetivamente infração aos dispositivos
do Código. As súmulas podem facultar sua simples invocação
pelo relator do feito, dispensando maiores detalhes, bem como
fundamentar a concessão de medida liminar de sustação da veiculação do anúncio. É a seguinte a íntegra da Súmula nº 3.
“O ANÚNCIO DE PRODUTO OU SERVIÇO SUJEITO A REGISTRO OU LICENCIAMENTO DE AUTORIDADE PÚBLICA FEDERAL,
ESTADUAL OU MUNICIPAL TERÁ SUA VEICULAÇÃO SUSTADA 
LOGO  QUE  FOR APURADA A INSATISFAÇÃO DESSAS EXIGÊNCIAS LEGAIS."
Fundamento: Artigos 1º e 50, letra "c", do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
Não houve defesa por parte da anunciante, que fora regularmente citada pelo Conar.

Conar anúncios do Primata Parrilla, restaurante de Presidente
Prudente (SP) que se apoiam em crimes que causaram comoção nacional como forma de divulgação de seus serviços, além
de infringir várias outras recomendações do Código. A relatora
recomendou sustação liminar dos anúncios até o julgamento
da representação.
Não houve defesa por parte da anunciante.

O relator propôs a sustação agravada por advertência à Supplyclean. Ao acolher por unanimidade o voto do Relator, a Câmara reputou fundamental e aprovou, ainda, moção à diretoria do
Conar, considerando o impacto da publicidade objeto desta
representação no atual contexto, para que sejam examinadas as
medidas de efetividade ao recomendado, com a sugestão de dar
ciência da presente decisão às autoridades públicas competentes
e às plataformas nas quais os anúncios foram divulgados.
152

A relatora confirmou seu voto pela sustação, agravada por
advertência à Primata Parrilla. “A referência a crimes atrozes
como argumento para divulgação de estabelecimento comercial do anunciante tem como um dos seus prováveis efeitos o
enaltecimento de condutas ilícitas e violentas, como também
o desrespeito à dignidade das vítimas, seus familiares, outros
envolvidos e à coletividade de pessoas, considerando que os
crimes possuem a dimensão de agressão contra o ser humano”, escreveu a relatora em seu voto. Foi adiante: “além disso, há em diversos anúncios alusão a grupos, com potencial
viés discriminatório, xenofóbico, desrespeitoso e que podem
conduzir à violência. Por fim, alguns anúncios desestimulam
o uso de máscaras, em desacordo com as orientações das
autoridades, evidenciando descaso com a responsabilidade
social que deve pautar a atividade publicitária. Seu voto pela
sustação foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“FABIO CARVALHO DA SILVA E JULIO COCIELO 
– O ENCONTRO DE ALEK FUMASA, DILEIRA &
PSIU – TOURETTCAST#1” E “@
PALHEIROSDOALEKOFICIAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 254/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Fabio Carvalho da Silva e Julio Cocielo
Relator: Conselheiro Marcelo Migliori
Sétima Câmara
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 2º, 4º, 10, 19, 23, 27 e 50,
letras “a” e “c”, do Código

Postagens em redes sociais de responsabilidade de Fabio
Carvalho da Silva e Julio Cocielo contêm publicidade de cigarros, em flagrante desacordo com a legislação. A denúncia chegou ao Conar por e-mail de consumidor.
Não houve defesa por parte de Fabio Carvalho da Silva.
Já Julio Cocielo, negou ter feito publicidade do cigarro.
O relator não aceitou as alegações da defesa e propôs a
sustação do trecho da postagem na qual acontece a publicidade, bem como a alteração do perfil “Palheiros do Alek”,
agravada por advertência aos responsáveis. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“ITAIPAVA E CLEO PIRES –
#TÁNOCLIMATÁNAMÃO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 005/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Cervejaria Petrópolis e Cleo Pires
Relatora: Conselheira Ana Paula Cherubini
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código e seu Anexo P

Duas queixas de consumidor motivaram esta representação
contra anúncio em redes sociais da cerveja Itaipava, por considerarem que não é facilmente perceptível a sua natureza publicitária. A direção do Conar notou a ausência da frase recomendando consumo moderado de bebidas e questionou a adequação do desafio proposto e se ele atende recomendação do Guia
de Publicidade por Influenciadores Digitais, em especial se há
estímulo ao engajamento responsável dos consumidores.
A Cervejaria Petrópolis, fabricante de Itaipava, alegou em sua
defesa que o desafio proposto é apenas uma brincadeira que
considera adequada a forma como a peça é identificada como
publicidade, mas que, mesmo assim, alterou os posts. A influenciadora também enviou defesa, informando que uma das postagens objeto desta representação foi espontânea. Reconheceu
nas demais erro na omissão da frase de advertência.
A relatora propôs a advertência à Cervejaria Petrópolis e à
influenciadora Cleo Pires para que assegurem o atendimento
aos critérios gerais de veiculação do anúncio, em especial a presença de expressão que identifique o conteúdo publicitário do
anúncio e a frase de advertência. Propôs também a alteração
dos posts que tratam do “Desafio tá no clima, tá na mão”, para
que se façam presentes a responsabilidade social e o incentivo
ao consumo moderado de bebidas alcoólicas, cujos limites
foram extrapolados no chamamento para “não largar a lata da
mão” e na veiculação de cenas que desestimulam a moderação,
devendo tanto o anunciante como a influenciadora reforçarem
a importância dessas regras gerais aplicáveis à publicidade de
bebidas alcoólicas. O voto foi aceito por unanimidade.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“PINGA MIX E CHICLETINHO CARUARU”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 255/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Pinga Mix e Chicletinho
Relator: Conselheiro Alexandre Gadret
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letras “a” e
“c”, do Código e seu Anexo A

Consumidor enviou e-mail ao Conar, reclamando de anúncio em redes sociais de responsabilidade dos anunciantes Pinga Mix e Chicletinho Caruaru, que se utilizou de imagem de
uma criança em anúncio de bebidas alcoólicas de alto teor,
em flagrante desrespeito às recomendações do Código, reunidas em seu Anexo A, específico para produtos do gênero.
O  Conar tentou de diferentes formas notificar os anunciantes da abertura da representação, mas teve dificuldade
em localizá-los. Eles não enviaram defesa.
O  relator deu razão ao consumidor e propôs a sustação
agravada por advertência à Pinga Mix e Chicletinho Caruaru.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“EMPIRICUS – ALERTA EXTRAORDINÁRIO:
QUASE R$ 1 BILHÃO SERÁ DISTRIBUÍDO A 
MILHARES DE BRASILEIROS A PARTIR DE 
03/08 EM FORMA DE 'CHEQUES GORDOS’”
•
•
•
•
•
•
•

Representação 141/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Empiricus Research Publicações
Relator: Conselheiro Renato de Souza Dias
Sexta Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “b”, do Código

Consumidor contesta a veracidade da afirmação acima, em
anúncio da Empiricus em redes sociais divulgando seus serviços de educação financeira.
Esta negou motivação à denúncia em defesa enviada ao
Conar. Aludiu a quatro alertas presentes no anúncio, para
contextualizá-lo.
O  relator acolheu alguns dos argumentos da Empiricus,
mas considerou exageradas e falhas as promessas de ganhos
vultosos. Assim, para adequar a propaganda às recomendações do Código, propôs a alteração, para que seja devidamente destacada a informação sobre a quantia investida
necessária para receber os chamados “cheques gordos”, e
também o valor distribuído por ação, sempre que sejam mencionados os montantes totais de dividendos pagos aos acionistas. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“DAVENE – CASA & CUIDADO – O PRIMEIRO 
DESINFETANTE LÍQUIDO 100% EFICAZ NO 
COMBATE AO CORONAVÍRUS”
•
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 146/20, em recurso ordinário
Autora: Reckitt Benckiser Brasil
Anunciante: Cria Sim (Davene)
Relatores: Conselheiros André Coutinho Nogueira
e Mariana Pimentel
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 23, 27, 28,
30 e 50, letras “a” e “c”, do Código

A Reckitt Benckiser Brasil representou no Conar contra campanha em vários meios de comunicação, incluindo rótulo do produto, do desinfetante Casa & Cuidado, fabricado pela Cria Sim. A 
queixa visa o claim acima, considerado enganoso por entender
que nenhum produto pode alegar 100% de eficiência contra
qualquer tipo de microorganismo, além da utilização de expressões e ícones que, de diferentes formas, associam o uso do produto à prevenção da Covid-19.
O relator concedeu medida liminar de sustação até julgamento da representação, seguida por reunião de conciliação entre as
partes, após a qual a Cria Sim alterou vários dos pontos mencionados na representação. Em uma segunda reunião, houve concordância parcial entre as partes quanto a alguns questionamentos, seguindo assim a representação para julgamento.
Em sua defesa, a Cria Sim cita as medidas adotadas nas novas
peças publicitárias. Quanto ao claim de combate e eliminação do
coronavirus, considera-o verdadeiro, pois o produto foi submetido a teste de eficácia em laboratório internacional, após o que foi
registrado perante a Anvisa, que autorizou sua fórmula, produção, rotulagem e comercialização.
O  relator iniciou seu voto informando que, por haver vários
anúncios em veiculação, entre originais e alterados, optou por
aplicar suas recomendações a todos os anúncios ligados ao produto e integrantes da campanha, incluindo redes sociais, rádio,
TV, mídia exterior e rotulagem.

Janeiro 2022 • N. 222

Em relação ao claim de eficácia de 100% contra o coronavirus, entendeu que não há, efetivamente, comprovação,
sugerindo eliminá-lo da campanha. O mesmo vale para o uso
das expressões “notícia que todo mundo esperava” e “primeiro desinfetante 100% eficaz” e “mais proteção”, um
claim de superioridade que carece de fundamento, no entendimento do relator.
Ele também condenou o uso de ícone com os dizeres
“combate a Covid-19”, considerando-o tecnicamente equivocado e capaz de levar os consumidores a entendimento
enganoso, notando que alguns deles já se manifestaram nesse sentido nas redes sociais da anunciante.
Sobre o uso da mensagem “Aprovado pela Anvisa e pelo
Ministério da Saúde”, entendeu que a aprovação da autoridade sanitária não pode ser apresentada como um diferencial.
“A aprovação sanitária é procedimental, corriqueira e necessária para qualquer produto que deseje obter autorização para
comercialização. Assim, utilizar-se no anúncio deste termo
pode induzir o consumidor a erro, pois ele pode entender que
a aprovação é exclusiva para este desinfetante”, escreveu o
relator em seu voto. “Para o Ministério da Saúde, além da
questão técnica de que não é tal autoridade a fazer as aprovações, o mesmo argumento de erro é válido. Assim, entendo
que a exclusão de ambos é necessária”.
Conclui propondo a sustação da campanha do desinfetante Casa & Cuidado, agravada por advertência à Cria Sim, por
esta não ter cumprido integralmente a medida liminar de sustação, ponderando a gravidade do que este descumprimento
pode ter representado. Seu voto foi aceito por unanimidade.
A Cria Sim recorreu da decisão, mas ela foi confirmada por
unanimidade pela câmara revisora, seguindo recomendação
da relatora de segunda instância
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Os Acórdãos de março / 2021

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CLARO – ASSINE 240 MEGA POR R$99,99
POR MÊS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 181/20, em recurso ordinário
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Claro
Relatores: Conselheiros Daniel Skowronsky e
Cláudio Kalim
Terceira e Quinta Câmaras e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

“BOXTER – PAGUE COM PICPAY E RECEBA 
10% DE CASHBACK”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 238/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Boxter e PicPay
Relator: Conselheiro Murilo Nassif
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27, parágrafos 3º, letra
“a”, e 50, letra “b”, do Código

Anúncio em TV da Claro foi questionado por consumidor

Para consumidor, Boxter e PicPay teriam realizado oferta de

que apontou divergências entre o que foi divulgado e o que lhe
foi oferecido em ligação telefônica quando se interessou pela
oferta de serviço de acesso à internet.
A  operadora declarou em sua defesa que o anúncio em
questão não é enganoso, o valor mencionado na oferta não
sofrendo modificação ao longo da vigência do contrato, se
contratado no plano Combo Multi.
Em primeira instância, decidiu-se por unanimidade pela
alteração agravada por advertência ao anunciante, seguindo
proposta do relator, que considerou haver potencial de
enganosidade no conjunto da mensagem.

cashback sonegando esclarecimento importante: a limitação
de R$10 no valor do benefício inscrita de modo ilegível no
anúncio em ponto de venda. O denunciante questiona ainda a
adequação da indicação de preço diferenciado do produto com
desconto para pagamento via PicPay.
As anunciantes consideraram em defesas enviadas ao
Conar haverem respeitado as recomendações do Código; alegaram que o regulamento da campanha é disponibilizado em
site e aplicativo.

Houve recurso da Claro e, na Câmara Especial de Recursos,
seus argumentos prevaleceram. O relator de segunda instância
considerou que as informações relevantes à decisão do consumidor estão presentes no anúncio, e recomendou o arquivamento.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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O relator aceitou os argumentos da defesa, mas considerou que merece reparo a maneira como é apresentado o preço destacado, induzindo o consumidor a acreditar que, além
do cashback, o preço do produto a ser comprado será inferior
caso o pagamento seja realizado por meio do PicPay. Por isso,
votou pela alteração, sendo acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“TIM – A MAIOR E MELHOR COBERTURA DO 
BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 252/20, em recurso ordinário
Autora: Claro
Anunciante: TIM
Relatores: Conselheiros José Francisco Queiroz e
Daniela Rios
Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27, caput, e 50, letras “a”
e “b”, do Código

A Claro propôs representação no Conar contra campanha
da TIM em mídia exterior, veiculada em algumas cidades do
interior paulista, pelo uso que considera indevido do claim “A 
Maior e Melhor Cobertura do Brasil”. Para a denunciante, não
há suporte para as afirmações, que não estão apoiadas em
critérios objetivos e com embasamento técnico, como recomendado pela ética publicitária. Reunião de conciliação promovida pelo Conar entre as partes não resultou em acordo.
Em sua defesa, a TIM argumentou que o claim aplica-se
à sua cobertura 4G, segundo dados da Anatel. Citou ainda
outras pesquisas e decisões anteriores do Conar que tornariam válido o claim referente à qualidade da sua cobertura.
Em primeira instância, o Conselho de Ética votou por unanimidade pela alteração, seguindo proposta do relator. Ele considerou válidas as pesquisas trazidas ao processo pela TIM, mas
reprovou a forma “definitiva e abrangente” como são apresentados os claims. Notou que, ainda que as partes concordem
que a afirmação seja verdadeira em relação à extensão da
cobertura no 4G, a mensagem transmitida é genérica, demandando esclarecimento. Em relação à qualidade da cobertura, o
relator não vê base para a afirmação, recomendando que seja
suprimida. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“CHD – DT3 SPORTS MIZANO FABRIC –
R$ 1.169,91”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 257/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: CHD Importação e Distribuição
Relator: Conselheiro Ernesto Rodrigues
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Site da CHD Importação e Distribuição prometeu desconto
não honrado quando o consumidor, que enviou a queixa ao
Conar, tentou concluir a compra.
A empresa não retornou aos contatos do consumidor, nem
tampouco aos do Conar, furtando-se de apresentar defesa ao
Conselho de Ética.
O  relator propôs a alteração, considerando que o site
expõe o preço e o desconto de forma a levar o consumidor
ao engano. Seu voto foi aceito por unanimidade.

A TIM  recorreu da decisão, mas ela foi confirmada por
unanimidade de votos da câmara recursal, seguindo proposta da relatora de segunda instância, que agravou a recomendação de alteração com advertência à TIM, por notícias trazidas ao processo, de descumprimento da decisão inicial.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ALGAR – CELULAR 5GB CONTROLE POR
R$ 29,90/MÊS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 016/21
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Algar
Relator: Conselheiro Nilson Souza
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

“TIM – A MAIOR E MELHOR COBERTURA
DO BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 032/21
Autora: Claro
Anunciante: TIM
Relatora: Conselheira Daniela Rios
Quinta e Oitava Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 23, 32 e 50, letras “a” e “b”,
do Código

Consumidor denunciou ao Conar potencial enganosidade

A Claro contesta no Conar alegações de superioridade pre-

em anúncio em internet da Algar, oferecendo serviços de telefonia celular com possibilidade de migração de outro plano da
operadora, o que não se confirmou quando o consumidor manifestou interesse. O  preço divulgado seria válido apenas para
novos clientes.
Em sua defesa, a Algar confirmou esta informação, que
está disponível no regulamento e contrato do serviço.

sentes em campanha em TV e internet da concorrente TIM e
que foram reprovadas na representação nº 252/20, envolvendo as mesmas partes. Nela, o Conselho de Ética recomendara
que o claim “A  maior cobertura do Brasil” deve ser alterado
para identificar a rede à qual se refere – 4G – e também que
a expressão publicitária “A  melhor cobertura do Brasil” não
deveria ser utilizada, pois carecia de comprovação. Reunião de
conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo,
pelo que a relatora concedeu medida liminar de sustação até
o julgamento do feito.
A TIM defendeu-se, entendendo haver diferenças na campanha em tela em relação aos anúncios julgados na representação 252/20. Considera haver suporte para as alegações.
A relatora não se convenceu com os argumentos da TIM.
Para ela, os anúncios citando na mesma tela as tecnologias
4G, 4.5G e 5G DSS têm potencial de causar confusão entre os
consumidores.
Por isso, votou pela alteração, para deixar explícito que a
referência “a maior cobertura” se refere tão somente à tecnologia 4G e também pela exclusão da utilização do termo “a
melhor cobertura”. Penalizou ainda a TIM  com advertência,
pelo descumprimento da decisão do Conar nesse sentido.

O relator deu razão à queixa do consumidor, pelo que recomendou a alteração agravada por advertência à Algar, sendo
acompanhado por unanimidade.

Seu voto foi aceito por unanimidade.

158

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“ESTRELA VIVA COMERCIAL – ZUC 08”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 011/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciante: Estrela Viva Comercial
Relator: Conselheiro Décio Coimbra
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Sustação
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letra “c”,
do Código e seu Anexo H

“COMPARE PESQUISAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 086/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Compare Pesquisas
Relator: Conselheiro Zander Campos da Silva Jr.
Terceira e Quarta Câmaras
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “b”, do Código

Questionamento sobre a veracidade e adequação às normas

Consumidor denunciou promessa falsa de pagamento por

éticas em publicidade em TV e internet de suplemento alimentar motivou esta representação, proposta pela direção do Conar,
que considerou que as alegações extrapolam recomendações
para a publicidade do gênero, que devem se limitar àquelas fundamentadas e compatíveis com o seu licenciamento oficial, evitando a associação a produtos fármaco-medicinais.
A  direção do Conar pede também a comprovação da
veracidade e a adequação das informações divulgadas e o
registro do produto junto à Anvisa.
Em sua defesa, a Estrela Viva Comercial, responsável pelo
produto, informa ter sanado os motivos que levaram à abertura da representação.
O relator recordou em seu voto as normas das autoridades sanitárias para a publicidade de suplementos como o
produto divulgado. “Suplementos alimentares, segundo a
Anvisa, não são medicamentos e, por isso, não servem para
tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados, sim, a pessoas saudáveis, e sua finalidade principal é
complementar a dieta com nutrientes, substâncias bioativas,
enzimas ou probióticos”, escreveu o relator em seu voto.

resposta em pesquisa divulgada em anúncios em internet da
empresa Compare Pesquisa, com apelos como “Comece a
ganhar dinheiro hoje com pesquisas on-line”. Após longa coleta de informações, o site informa o consumidor que o pagamento é feito em forma de descontos na compra de produtos
com preços bastante elevados.
A anunciante, uma empresa inglesa denominada MFV Global, que não declina endereço de sede nem identifica representante no Brasil, defendeu-se, depois de várias tentativas
feitas pelo Conar de notificá-la sobre a abertura da representação, sempre respeitando seus preceitos de ampla defesa.
Nesta, a Compare Pesquisa apresentou-se como empresa de
atuação internacional e informou que está realizando investigações internas sobre a denúncia, que retirou os claims
denunciados e ajustou as páginas que mencionam recompensas.
O relator deu razão à queixa do consumidor, identificando
várias promessas mal ou não explicadas de recompensas.
Votou pela alteração agravada por advertência à anunciante,
sendo acompanhado por unanimidade.

Ele considerou que o que foi divulgado no anúncio original
está fora dos limites autorizados pelas autoridades. Por isso, propôs a sustação, sendo acompanhado por maioria de votos.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SUPLEMENTOS EKOBE, LUCCAS NETO, LIZ
COUTINHO, BABY MARIANA LOPES, DANNYBB,
MAMÃE DA LAURA, TATA VERONESE, ERIKA 
OLIVER E CAROL MINHOTO – AVENTUREIROS”
•
•
•

•
•
•
•

Representação Nº 018/21
Autor: Conar, por iniciativa própria
Anunciantes: Suplementos Ekobe, Luccas Neto, Liz
Coutinho, Baby Mariana Lopes, Dannybb, Mamãe da
Laura, Tata Veronese, Erika Oliver e Carol Minhoto
Relator: Conselheiro Vitor Morais de Andrade
Sétima Câmara
Decisão: Sustação, alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código e seu Anexo P

A direção do Conar propôs representação contra uma série de
postagens em redes sociais assinadas por Luccas Neto, Liz Coutinho, Baby Mariana Lopes, Dannybb, Mamãe da Laura, Tata Veronese, Erika Oliver e Carol Minhoto, todas divulgando Suplementos
Ekobe. Alguns destes influenciadores são menores de idade.
A direção do Conar questiona a veracidade das informações,
seu eventual impacto sobre crianças dada a linguagem utilizada,
uso de elementos do universo infanto-juvenil para divulgar produto indicado para uso adulto, e ainda a adequação e correção
das propriedades nutricionais apregoadas.
A defesa de CJ Marchette Indústria e Comércio de Produtos
Dietéticos, responsável pelo produto Ekobe Suplementos Vitamínicos, argumentou que segue à risca as recomendações da Anvi-

sa e que considera haver embasamento científico para as alegações de desempenho do produto. Informou ter realizado as alterações propostas pelo Conar em sites e publicações, especialmente a correção da idade recomendada para consumo, a partir
de 4 anos. Por fim, informou que foram encaminhadas aos
influenciadores as orientações do Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais.
A defesa de Carolina Minhoto Yazbek afirmou considerar que
mera vocalização não constitui infração expressa ao Código, mas
que, por cautela, cessará qualquer tipo de anúncio com esse tipo
de vocalização, adotando as recomendações do Guia. Luccas
Neto apresentou defesa sustentando que utilizou perfil direcionado aos pais e não ao público infantil, e que durante o anúncio se dirige exclusivamente aos adultos. Informou também que,
para proteger as crianças e adolescentes, os produtos não mais
serão anunciados de forma imperativa ou lúdica, inclusive sem
associação com os heróis que estampam seus rótulos.
As defesas de Liz Coutinho e de Mariana Lopes dos Santos,
representadas pelas suas genitoras, alegaram que o produto foi
apresentado por elas sem qualquer contrapartida financeira e
que removeram as postagens das suas páginas. Não houve defesa pelos demais influenciadores.
O relator reprovou site e postagens, algumas sustadas, outras
alteradas, da Suplementos Ekobe, adicionando advertência à
anunciante. Quanto aos influenciadores, receberam pena de
alteração agravada por advertência, à exceção de Baby Mariana
Lopes, que teve a denúncia arquivada. Todas as decisões foram
por unanimidade.

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM MARÇO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES, QUE SE ENCONTRAM 
EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 141/20, “Empiricus – Alerta extraordinário: quase R$ 1 bilhão será distribuído a milhares de brasileiros a
partir de 3/08 em forma de cheques gordos”.
Resultado: alteração por unanimidade.
Representação Nº 253/20, “KFC – Kentucky Fried Chicken – O melhor frango do mundo e frango de verdade”.
Resultado: alteração por maioria de votos.
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BOLETIM DO CONAR

OS ACÓRDÃOS DE FEVEREIRO/2021
Veja resumo dos acórdãos das representações julgadas pelo Conselho de Ética ao longo de fevereiro, em
sessões virtuais realizadas dias 4, 10, 11, 24 e 26 por meio respectivamente das suas 2ª, 6ª, 1ª, 7ª Câmaras e
pela Plenária do Conselho de Ética..

P

articiparam das reuniões 91 conselheiros:
Adriana Palma, Ana Cândida Moises, André
Dias, André Luiz Dias, Andrea Hirata, Andressa
Bizutti, Antônio Jesus Cosenza, Antônio Toledano,
Armando Strozenberg, Atila Francucci, Augusto
Fortuna, Boris Gris, Bruno Bonfanti, Bruno Pires,
Camila Moreira, Carlos Chiesa, Carlos Namur,
Caroline Cortopassi, Claudio Kalim, Cristina De
Bonis, Cyd Alvarez, presidente da 1ª Câmara,
Daniela Gil Rios, Débora Dalcin Rodrigues, Décio
Coimbra, Eduardo Lorenzi, Eduardo Simon, Eliane
Quintella, Emmanuel Públio Dias, Ênio Vergeiro, Erh
Ray, Esper Chacur, Fábio Ferreira Borges, Fernanda
Magalhães, Fernando Vieira de Melo Filho,
Guilherme Malik Parente, Guilherme Vieira, Gustavo
Neder, Hiram Baroli, João Luiz Faria Netto, presidente do Conar, Jorge Tarquini, José Francisco
Eustachio, José Francisco Queiroz, José Mauricio
Pires Alves, José Pereira Guabiraba, Larissa Moré,
Licínio Motta, Luciana Burger, Luís Carlos de
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Oliveira, Luiz Celso de Piratininga Jr., Luiz
Fernando Constantino, Luiz Lara, secretário do
Conselho de Ética, Luiz Roberto Valente Filho,
presidente da 7ª Câmara, Marcel Leonardi,
Marcelo Benez, Marcelo Migliori, Marcelo Rech,
presidente da 5ª Câmara, Marcelo Reis, Marcia
Esteves, Maria Tereza Sadek, Mariângela Toaldo,
Marlene Bregman, Melissa Vogel, Mentor Muniz
Neto, Mirella Fadel, Murilo Nassif, Natali D'Urso,
Nelcina Tropardi, presidente da 6ª Câmara,
Patrícia Picolo, Paulo Chueiri, Paulo Samia, Paulo
Zoéga, Pedro Renato Eckersdorff, Péricles D´Avila,
Priscila Campos de Almeida Felix, Rafael Davini
Neto, Renata Garrido, Rino Ferrari Filho, Rodrigo
Moccia, Rodrigo Tigre, Ronaldo De Vitto, Rubens
da Costa Santos, Rui Branquinho, Ruy
Lindenberg, Sabrina Balhes, Silvio Soledade,
Valéria Sombra, Vanessa Villar, presidente da 2ª
Câmara, Vitor Morais de Andrade, Zander
Campos Silva.
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Os Acórdãos de fevereiro / 2021

BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“VISTO.BIO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 169/20, em recurso ordinário
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: Vistobio
Relatores: Conselheiros Murilo Nassif e Marcelo Migliori
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

A Unilever trouxe ao Conar queixa contra anúncios da concorrente Vistobio que promoviam desodorante e antisséptico
por entender que tais produtos não possuem o correspondente registro concedido pelas autoridades sanitárias, que a
demonstração de uso deles é feita de forma contrária à legislação (inclusive sugerindo prevenção contra o coronavírus) e
que as alegações de desempenho demonstradas são enganosas. Os anúncios objeto desta representação são veiculados na
embalagem dos produtos, no site da empresa e em redes
sociais. Duas tentativas de conciliação promovidas pelo Conar
não resultaram em acordo.
Em sua defesa, a anunciante informou ter alterado espontaneamente os anúncios e alegou ter estudos comprobatórios do desempenho dos produtos na prevenção contra o
coronavírus e que eles cumprem as exigências da Anvisa.
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O relator de primeira instância iniciou seu voto afirmando considerar elucidadas as questões relativas ao registro
dos produtos e sobre o desempenho deles, devidamente
sustentado pelos estudos trazidos à representação.
Ele acolheu as alterações propostas pela Vistabio durante a tramitação da representação e propôs a alteração do
site, com inserção das fontes de informações científicas e
técnicas que comprovem a veracidade da campanha, em
especial no que tange ao combate e eliminação do novo
coronavírus. Na ausência destas comprovações, ele recomenda que seja feita a exclusão de todas as afirmações e
promessas não passíveis de comprovação.
O  relator também recomenda a alteração do anúncio
“Adeus desodorantes”, detalhando melhor os seus termos,
de forma a não induzir o consumidor ao erro de entender
que o simples uso do produto eliminaria o uso de desodorantes. Seu voto foi aceito por unanimidade.
A Unilever recorreu da decisão; houve o provimento parcial
do recurso, tendo a câmara recomendado o agravamento das
alterações recomendadas em primeira instância, acrescentando que o claim “100% seguro e natural” não era aceitável
conforme propôs o relator, acompanhado por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“MERCADO LIVRE – FRETE GRÁTIS ACIMA
DE R$99”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 206/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Mercado Livre
Relator: Conselheiro Jorge Tarquini
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo M

Anúncio em TV e internet do Mercado Livre atraiu queixas
de três consumidores. Eles consideraram que, ao destacar promessa de gratuidade na entrega, os anúncios podem levar a
engano, por serem genéricos demais, sem esclarecimento suficiente por lettering.
Em sua defesa, o anunciante considerou as informações
suficientes, as limitações da oferta sendo convenientemente
destacadas.
O relator não concordou inteiramente com este ponto de
vista. Ele considerou que as informações não são fáceis de
encontrar, não estipulam claramente os critérios para o seu
usufruto e que só se tornam inteiramente disponíveis depois
de o consumidor “colocar os produtos no carrinho”. Nota
ainda que o próprio texto grafado em “Ajuda” deixa explícito que não haver critérios de conhecimento geral para gozo
do benefício.
Levando tudo em conta, o relator propôs a alteração agravada por advertência ao Mercado Livre, sendo acompanhado por
unanimidade.
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“MÉLIUZ – ATÉ 1,8% DE CASHBACK EM 
TODAS AS COMPRAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 210/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Méliuz
Relator: Conselheiro Rubens da Costa Santos, com voto
vencedor de Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “b”, do Código

Para consumidor, anúncio em redes sociais da Méliuz com
a promessa acima incorre em potencial enganosidade, dada a
ausência de esclarecimentos relevantes sobre a promessa de
acesso pleno aos benefícios do cashback, sujeitos a limitações
que são comunicadas apenas após o cartão chegar ao consumidor.
A  anunciante apresentou defesa ao Conar, alegando que
no anúncio são fornecidos links para todas as informações
relevantes sobre as condições da oferta.
O  relator deu razão ao consumidor e, por isso, propôs a
advertência à Méliuz, sendo acompanhado por unanimidade.
Além disso, o Conselho de Ética aprovou por maioria a
recomendação de alteração. Por considerar que a oferta de
cashback é disponibilizada em diversos graus e mediante
uma série de condições, a autora do voto vencedor recomenda que não se use a assertiva de que a oferta seria irrestrita,
ao apregoar o benefício “em todas as compras”. Importante,
também, segundo ela, mencionar a presença de mais condições, por meio dos próprios canais disponibilizados pela
empresa.
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VERACIDADE
“TRADERCAPS, AS FOODS E JOY MULTI”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 218/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes e agência: Tradercaps, AS Foods e Joy Multi
Agência de Publicidade
Relator: Conselheiro Hiram Baroli
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “c”, do Código e seu Anexo H

“ARIEL EXPERT - TEM ULTRA REMOÇÃO DE 
MANCHAS, INCLUSIVE MANCHAS DE SUOR”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 236/20
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: P&G
Relator: Conselheiro Guilherme Malik Parente
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamentos: respectivamente Artigos 27, parágrafos
1º e 2º, e 50, letra “b”, do Código e Artigo 27, nº 1,
letra “a”, do Rice

Anúncios em redes sociais e site de Tradercaps, um suple-

A Unilever alega no Conar que anúncio em redes sociais da

mento alimentar, foram denunciados ao Conar por consumidor,
que considerou que ele induz ao entendimento que o produto
pode levar ao aumento do potencial cognitivo, em desacordo
com as recomendações das autoridades sanitárias e da ética
publicitária.
A AS  Foods enviou defesa, dando informações sobre a
natureza do produto e sobre a natureza do seu relacionamento com a agência de publicidade. Afirma acreditar que
tenha havido equívoco por parte desta na apresentação do
produto nas peças publicitárias.
Também a Joy Multi enviou defesa ao Conar, na qual desmente os argumentos da anunciante, sustentando que os
anúncios foram previamente aprovados pela AS Foods, ainda que reconheça de forma indireta a possibilidade de
algum equívoco.

concorrente P&G promovendo apresentação de Ariel estaria
em desacordo com as recomendações do Código em relação à
veracidade e concorrência leal. Os claims utilizados no anúncio
careceriam de estudos técnicos, não sendo possível o referido
produto remover manchas amareladas de suor com apenas
quatro lavagens. A Unilever questiona ainda o uso da expressão “nova tecnologia”, que no seu entendimento não restou
comprovada. Reunião de conciliação promovida pelo Conar
não resultou em acordo.
Em sua defesa, a anunciante negou motivação à denúncia,
informando que as alegações são baseadas em testes próprios
e de terceiros.

O relator iniciou seu voto notando que as partes procuram se
eximir, sem sucesso, de responsabilidade pelos anúncios. No
mérito, ele identificou vários problemas nas peças publicitárias.
Por isso, propôs a sustação agravada por advertência à Tradercaps, AS Foods e Joy Multi Agência de Publicidade. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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O relator aceitou os testes trazidos ao processo pela P&G,
considerando-os suficientes para justificar um dos claims,
pelo que recomendou o arquivamento da queixa. Seu entendimento, porém, foi distinto em relação ao apelo “nova tecnologia”. Por isso, recomendou a alteração, sendo acompanhado em ambas as recomendações por unanimidade de
votos.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“CLARO – PRIMEIRA REDE 5G DO PAÍS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 237/20, em recurso ordinário
Autora: TIM
Anunciante: Claro
Relatores: Conselheiros Mentor Muniz Neto e
Ronaldo De Vitto
Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 23, 27 e 50, letra “b”, do Código

Queixa da TIM motivou esta representação, contra campanha da Claro em TV e redes sociais, questionando a validade
da afirmação acima, uma vez que a tecnologia 5G se encontra
em fase inicial de implantação no Brasil. Por serem empresas
associadas ao Conar, foi promovida reunião de conciliação
entre Claro e TIM, mas não se chegou a acordo.
Em sua defesa, a Claro informa que lançou o serviço 5G
no país na modalidade DSS, o que é explicado em lettering
nas peças publicitárias. Juntou estudos à defesa, considerando que a tecnologia “é o caminho inicial para a introdução gradual do sistema celular 5G”.
Para o relator de primeira instância, a essência do caso
é compreender se a modalidade DSS é ou não uma característica da tecnologia 5G. Estudando o caso e ouvindo os
argumentos das partes, o relator concluiu pela recomendação de alteração de trechos da campanha em todas as cita-
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ções sobre o serviço oferecido pela Claro, para incluir com
destaque semelhante ao título as seguintes informações:
• que o 5G é oferecido na modalidade DSS.
• O 5G DSS tem velocidade inferior ao 5G de frequência exclusiva.
• O consumidor deve se certificar que o serviço está disponível em sua cidade e bairro.
• Para usufruir do serviço, é necessária a aquisição de
celular compatível com o sistema 5G.
O  voto do relator foi acompanhado pela maioria dos
conselheiros. Esta representação foi julgada em conjunto
com a de número 221/20, envolvendo outra campanha da
Claro, apoiada nos mesmos argumentos publicitários e
motivada por denúncia de quatro consumidores e que transitou em julgado.
A  Claro recorreu da decisão, repisando seus argumentos.
Levados à Câmara Especial de Recursos, deliberou-se por unanimidade por manter a decisão de alteração da campanha,
com exceção de uma das recomendações. Acolhendo um dos
argumentos da Claro, o relator de segunda instância considerou não ser necessária a inclusão da sigla DSS em todas as
referências ao 5G, de forma a prevenir confusão junto aos
consumidores.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“TIM – CAMPANHA 5G”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 262/20
Autora: Claro
Anunciante: TIM
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamentos: respectivamente Artigos 1º, 23, 27 e 50,
letra “b”, do Código e Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

A  Claro contesta no Conar a adequação de campanha
publicitária da concorrente TIM, divulgando a disponibilização
de rede 5G para telefonia celular e pede que as mesmas recomendações propostas na representação 237/20 (veja acima)
sejam estendidas também à campanha da concorrente.
O  relator concedeu sustação liminar parcial da campanha da TIM enquanto aguardava pela sua defesa.
Nesta, a anunciante argumentou que não se opõe aos
fundamentos da decisão proferida em primeira instância na
representação citada e à uniformização pleiteada pela Claro, mas não concorda com o pedido específico formulado,
pois entende que os anúncios objeto desta representação
já seguem as recomendações citadas, sendo que algumas
das peças da campanha já teriam, inclusive, sido objeto de
manifestação do Conselho de Ética (182/19 e 185/19), com
recomendação de arquivamento.
O  relator iniciou seu voto citando a complexidade da
questão, envolvendo uma tecnologia que se apresenta
como revolucionária, com inúmeras nuances, sendo a sua
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comunicação aos consumidores um verdadeiro desafio.
Ele não considerou que o uso do termo “5G” isolado
seja uma alternativa que transmita mensagem adequada
quanto ao serviço efetivamente entregue ao consumidor e,
tampouco, que esclarecimentos em letterings de difícil leitura e apreensão sejam suficientes, sendo “imprescindível
destacar o acerto do espírito da decisão proferida no processo 237/20, que, além de tratar da nomenclatura da tecnologia do ponto de vista publicitário, também apontou a
necessidade de que os anúncios destaquem ao consumidor
a limitação de cobertura, que a velocidade proporcionada
ainda é muito inferior ao 5G em seu potencial máximo e
que é necessário possuir um aparelho compatível para usufruir da rede 5G DSS”.
Ele votou pela alteração dos anúncios do plano TIM  –
Black Família e do que trata de modelo de iPhone. “Muito
embora tenha sido destacado em texto ‘novo Iphone 12
com 5G DSS na TIM’, o mesmo não se verifica na locução”
escreveu o relator. “Também não se verifica com destaque
informação sobre a limitação de cobertura, velocidade inferior ao 5G em seu potencial máximo e necessidade de aparelho compatível”.
Alteração também foi a recomendação do relator para os
anúncios em mídia impressa, por sugerirem disponibilidade
atual da tecnologia 5G. Ele propôs, por fim, o arquivamento da
denúncia em relação ao banner da campanha. Seu voto foi
aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“SALON LINE DEVINTEX – A PRIMEIRA A 
EMPODERAR O CABELO CACHEADO E 
CRESPO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 258/20
Autora: Unilever Brasil
Anunciante: Salon Line Devintex
Relatora: Conselheira Marlene Bregman
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamentos: Artigos 1º, 19, 23, 27, 32, letra “f”, e 50,
letra “b”, do Código

Anúncio em site e redes sociais da Salon Line Devintex
atraiu reclamação da concorrente Unilever, que contesta claim
de primazia (“A primeira que pensou em você”), considerando
caber a ela o pioneirismo no segmento de produtos para cabelos cacheados e crespos.
Em sua defesa, a anunciante também reivindica pioneirismo, por entender ser uma marca exclusiva, dedicada ao
segmento, ao contrário da linha de produtos citada pela
Unilever.
A relatora propôs a alteração, para que as referências de primazia sejam eliminadas em todos os posts da campanha, inclusive quando usada de forma genérica. O voto da relatora foi aceito por unanimidade.

“OI – 5G”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 263/20
Autora: Claro
Anunciante: Oi
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Segunda Câmara
Decisão: Alteração
Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 27 e 50, letra “b”,
do Código

Esta representação, proposta pela Claro, também trata de
publicidade que destaca redes 5G, desta vez em campanha da
Oi, à luz do que foi recomendado em primeira instância no
caso 237/20. A denunciante pleiteia a extensão das recomendações à campanha de mais este concorrente. Foi concedida
liminar parcial de sustação pelo relator, até a manifestação da
defesa.
Nesta, a Oi denunciou o que considerou descumprimento
pela Claro das recomendações do Conselho de Ética. No mérito, afirmou que a tecnologia 5G pode ser disponibilizada ao
consumidor por meio do uso de diversas frequências, inclusive aquelas já em uso atualmente pelas operadoras no Brasil.
No seu voto, o relator não considerou adequada a abordagem da Oi em seus anúncios à luz do Código. Ele propôs a
alteração das mensagens, para que junto ao termo “5G“ seja
acrescida informação que provoque o consumidor a buscar
mais detalhes sobre o atual estágio da tecnologia.
Além disso, destacando o acerto do espírito da decisão
proferida no processo 237/20, o relator recomendou que os
anúncios informem de modo destacado ao consumidor eventuais limitações de cobertura, que a velocidade proporcionada ainda é muito inferior ao 5G em seu potencial máximo e
que é necessário possuir um aparelho compatível para usufruir da rede 5G. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

VERACIDADE
“LG – ATÉ 70% DE ECONOMIA DE ENERGIA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 264/20
Autora: Electrolux
Anunciante: LG
Relator: Conselheiro Mentor Muniz Neto
Primeira Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 23, 27 e 50, letra “b”,
do Código

A Electrolux veio ao Conar, reclamando de campanha da
concorrente LG, na qual constavam promessas de economia de
energia proporcionada por linha de aparelhos de ar-condicionado, traduzidas em valores monetários. A denunciante considera
não haver sustentação técnica para tais alegações.
Em sua defesa, a LG explica a tecnologia usada nos aparelhos anunciados e como ela pode proporcionar a economia divulgada, juntando certificação de instituto. Reunião de
conciliação promovida pelo Conar não resultou em acordo.
No entendimento do relator, a LG apresentou provas suficientes para embasar o claim de economia de energia, tanto com a apresentação do laudo de uma entidade independente, como com a utilização da expressão “até”, que deixa
claro que a economia pode variar.
Já em relação aos valores em reais da economia, ele considera não terem sido apresentadas provas suficientes, pelo que deve
ser suprimida da campanha. O relator propôs ainda a inclusão de
uma frase em destaque que informe o consumidor claramente de
que o percentual de economia de energia varia de acordo com as
condições de uso do aparelho. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“VIVO – 5G”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 265/20
Autora: Claro
Anunciante: Vivo
Relator: Conselheiro Paulo Zoéga
Segunda Câmara
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamentos: respectivamente Artigos 1º, 3º, 27
e 50, letra “b”, do Código e Artigo 27, nº 1, letra “a”,
do Rice

A  Claro recorreu ao Conar também contra campanha da
Vivo destacando redes de telefonia celular 5G, como nos processos anteriores. Houve concessão de medida liminar parcial
de sustação até julgamento da representação.
A Vivo, em sua defesa, considerou irregular a representação, o que restou superado pelos esclarecimentos da direção
do Conar. No mérito, a defesa argumentou que já é possível
usufruir dos recursos da rede 5G no país, com vantagens para
os consumidores, sendo que outros anúncios das campanhas
visam prepará-los para a inovação, não constituindo promoção dos serviços 5G.
O relator notou em seu voto que não foi possível identificar
no site da Vivo sequer referências à cobertura 5G na cidade de
São Paulo.
Ele recomendou alteração em um dos dois anúncios em
mídia exterior que citam o iPhone 12, de forma a esclarecer
que não se está anunciando serviço atualmente disponibilizado pela operadora. A referência ao “5G da VIVO”, considerou
o relator, pode levar o consumidor a erro. No outro anúncio,
ele votou pelo arquivamento. A  mesma recomendação vale
para anúncio em mídia impressa.
Finalmente, para o anúncio em mídia impressa e exterior,
o relator recomendou a alteração, por acreditar que eles
podem induzir ao entendimento que a nova tecnologia já está
disponível. Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“GLAXOSMITHKLINE E @PEQUENALO – HOJE 
É O DIA MUNDIAL DO COMBATE À DOR E 
ADVIL MULHER ESTÁ PROMOVENDO 
CONVERSAS SOBRE AS DORES DO PERÍODO 
MENSTRUAL”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 215/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Glaxosmithkline Brasil e Lorraine Silva (@
pequenalo)
Relator: Conselheiro Augusto Fortuna
Sexta Câmara
Decisão: Alteração e arquivamento
Fundamentos: respectivamente Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23,
27, 28, 30 e 50, letra “b”, do Código e seu Anexo I e
Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Para consumidor que enviou queixa ao Conar, anúncio em
redes sociais de influenciadora não está caracterizado como
publicidade. A direção do Conar questionou adicionalmente a
necessidade de frase de advertência recomendada pelas autoridades sanitárias, por se tratar de divulgação de medicamento, e
a necessidade de comprovar a regularidade e adequação quanto ao encorajamento de conduta arrojada, ao alívio de sintomas
e, em especial, a de que o medicamento seria “suave para o
estômago”.
A  anunciante defendeu-se, considerando a publicidade
regular em todos os questionamentos, sendo clara a identificação publicitária, o que pode ser constatado inclusive
pela interação dos leitores das redes sociais. Ponderou também a apresentação dos textos legais e que o claim “suave
para o estômago” é respaldado pela bula do medicamento.
Não houve defesa por parte da influenciadora.

“GULOZITOS E JONATHAN NEMER – BEBER,
NÓIS NUM BEBE – MAIS NÓIS COME QUE É
UMA BELEZA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 229/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Gulozitos Alimentos e Jonathan Nemer
Relatora: Conselheira Caroline Cortopassi
Sétima Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letras
“a” e “b”, do Código

Anúncio em redes sociais foi denunciado por consumidor
por carecer de identificação publicitária como recomendado
pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O 
anúncio é de responsabilidade da Gulozitos Alimentos e Jonathan Nemer. O consumidor fez também outros questionamentos sobre a publicidade.
Em defesa apresentada por Gulozitos esta nega responsabilidade pelo anúncio, que entende ter sido produzido por terceiro. Informa ter agido em boa-fé, acreditando que o influenciador respeitaria as normas inerentes à sua atividade. Jonathan Nemer não apresentou defesa.
A  relatora iniciou seu voto respondendo aos questionamentos técnicos da defesa, sobre a validade da representação. No mérito, deu razão ao consumidor no que toca à identificação publicitária, pelo que propôs a alteração neste ponto específico, agravada por advertência aos anunciantes. Seu
voto foi aceito por unanimidade.

O relator acolheu a última alegação da defesa da anunciante,
propondo o arquivamento da denúncia em relação ao claim. Não
acolheu os demais argumentos, considerando corretas as queixas
quanto à identificação publicitária durante toda a sua exposição
e exibição dos textos legais, pelo que recomendou a alteração.
Seu voto foi aceito por unanimidade.
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BOLETIM DO CONAR

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE
“RECUPERE 100% SUA MASTIGAÇÃO COM OS 
IMPLANTES E PRÓTESES DA CONQUIST”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 208/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Rede Conquist Odontologia
Relator: Conselheiro Licínio Motta
Sétima Câmara
Decisão: Alteração
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27 e 50, letras “a”
e “b”, do Código e seu Anexo G

Anúncio em redes sociais da Rede Conquist Odontologia foi
denunciado por consumidor, que viu potencial enganosidade
em promessa de recuperação total da função mastigatória após
implantes e próteses dentárias.
A anunciante negou motivação à denúncia, considerando
a peça publicitária respeitadora das normas éticas. Informou
ainda que, como demonstração de boa-fé, suspendeu a exibição do anúncio.
O relator não acolheu estes e outros argumentos, recomendando a alteração, levando em conta que não foi apresentado
nenhum estudo comprobatório para alegação em tal grau de eficiência. Seu voto foi aceito por unanimidade.

“SÃO JOÃO FARMÁCIAS – AQUI TEM 
IVERMECTINA E NITAZOXANIDA”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 271/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: São João Farmácias
Relatora: Conselheira Eliane Quintella com voto
complementar de Larissa Moré
Sexta Câmara
Decisão: Sustação e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 19 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

Publicidade com o título acima, exibida em ponto de venda
e site por Farmácias São João, foi denunciada ao Conar por
consumidor. Havia menção nas peças publicitárias ao fato de
os medicamentos serem associados ao denominado “tratamento precoce” da Covid-19, prática desmentida por numerosos estudos científicos. Além disso, por se tratar de medicamentos com venda condicionada à apresentação de receita
médica, eles têm várias limitações para a sua divulgação em
publicidade. A relatora concedeu medida liminar de sustação.
Em sua defesa, a anunciante, que tem sede em Passo Fundo (RS), informou ter removido os anúncios, mas considerou
não haver dano à legislação ou ao Código em informar aos
consumidores a disponibilidade de um dado medicamento.
A relatora não acolheu estes e outros argumentos da defesa. Considerou que as placas nos pontos de venda constituem
publicidade, respaldada tanto na legislação quanto no Código,
o mesmo sendo aplicado à publicidade no site da anunciante,
fato agravado pelo uso do comando imperativo “garanta agora” e à menção ao denominado “tratamento precoce”, tudo em
flagrante desrespeito à Nota Técnica do Conar sobre o assunto.
Por isso, confirmou a proposição liminar, pela sustação.
A recomendação da relatora, aprovada por unanimidade,
foi complementada por advertência à Farmácias São João,
proposta pela autora do voto complementar, considerando o
potencial impacto à saúde dos consumidores, bem como o
uso de argumento que se apoia na suscetibilidade dos eventuais interessados face ao momento de crise pandêmica.

170

Janeiro 2022 • N. 222

BOLETIM DO CONAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“VINHOS RANDON E KONDZILLA – VAI 
EMBRAZANDO”
•
•
•
•
•
•
•

Representação 016/20, em recurso extraordinário
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciantes: Vinhos Randon e Kondzilla Filmes
Relatores: Conselheiro Ronaldo De Vitto, Vitor Morais de
Andrade e Marcel Leonardi
Segunda Câmara, Câmara Especial de Recursos e Plenária
do Conselho de Ética
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras “a” e “b”,
do Código e seu Anexo A

Ação publicitária da bebida alcoólica Catuaba, da Vinhos
Randon, inserida em videoclipe veiculado no canal Kondzilla em
redes sociais atraiu reclamação de dois consumidores.
Eles denunciam a ausência de mecanismo que limita o
acesso ao conteúdo por menores de idade – ainda que o
canal disponha de tal funcionalidade –, da frase de advertência recomendando consumo prudente de bebidas alcoólicas e também as muitas cenas de ingestão do produto,
sendo visível o seu rótulo. Todas estas práticas são reprovadas pelo Código em seu Anexo A, que trata da publicidade
de bebidas alcoólicas de altos teores, como é o caso de
Catuaba.
Além das reclamações acima, a direção do Conar questionou se o anúncio foi claramente apresentado como publicidade.
Em sua defesa, a Kondzilla Filmes negou haver inserção
de publicidade no videoclipe, não tendo sido contratada pela
Vinhos Randon. Informou, contudo, se propor a sinalizar a
restrição de idade.
A  fabricante de Catuaba por seu turno informou não
haver publicidade no material, mas confirmou que a bebida
foi utilizada como parte estratégia dos produtores para o
lançamento do videoclipe, empregada apenas com finalidade artística, não se confundindo com publicidade.
O relator de primeira instância não aceitou os argumentos das duas defesas, dando razão à queixa dos consumido-

Janeiro 2022 • N. 222

res. Ele iniciou seu voto lembrando que o Conar não exerce
qualquer controle sobre o conteúdo editorial e artístico dos
veículos, apenas sobre as inserções de publicidade o que,
entende, ocorre no videoclipe. Em menos de três minutos,
ele contou nove visualizações do produto, com a marca e
embalagem expostas em detalhes. "Dessa forma, a liberdade criativa do videoclipe, ao apresentar ostensivamente a
imagem da garrafa de Catuaba, da Randon, necessita observar os princípios preconizados pelo Conar, visando que o
conteúdo seja restrito ao público maior de idade e com cláusula de advertência", escreveu o relator em seu voto.
Ele recomendou a alteração do videoclipe, aprovada por
unanimidade, agravada por advertência à Vinhos Randon –
esta aprovada por maioria de votos –, por ter firmado uma
parceria com os produtores do videoclipe sem instruí-los
para que a sua marca fosse utilizada de maneira responsável e em atendimento à legislação e à autorregulamentação.
Houve recurso ordinário formulado pela Kondzilla Filmes,
que reafirma a ausência de publicidade no videoclipe, considerando-se como parte ilegítima na representação.
O relator de segunda instância não reconheceu razão ao
recurso. “Todos os envolvidos na produção e veiculação de
produtos especiais, como bebidas alcoólicas e fumígenos,
por exemplo, mesmo que, eventualmente, não tenham fins
comerciais, devem adotar critérios rigorosos para bloquear o
acesso do público vulnerável que poderão atingir”, escreveu
ele em seu voto, pela manutenção da decisão inicial, sendo
acompanhado por unanimidade.
Mesmo assim (decisões unânimes em segunda instância
normalmente encerram as representações no Conar), houve
recurso à Plenária do Conselho de Ética. A Kondzilla Filmes
alegou ter havido “erro de fato”, por não existir nenhuma
relação entre ela e a fabricante de Catuaba, tratando-se de
conteúdo artístico, sobre o qual as recomendações do Conar
não têm alcance.
Mais uma vez, por unanimidade, a pretensão da anunciante não foi acolhida. Para o relator do recurso extraordi-
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nário, a análise detalhada dos autos indica que essa não é
a realidade dos fatos. “A música ‘Vai Embrazando’, cuja letra
cita expressamente a bebida Catuaba, é realmente fruto da
liberdade artística de seus compositores”, escreveu o relator. “Evidentemente, artistas são livres para mencionar marcas e produtos em suas obras no contexto de sua liberdade
de criação. A liberdade artística de citar marcas e produtos
em músicas, porém, não se confunde com ações de artistas
voltadas para a divulgação ostensiva dessas marcas e produtos via product placement em videoclipes e estratégias
similares, as quais constituem atividade publicitária, nos termos do Código”.
Segundo o relator, o videoclipe da música divulga ostensivamente, repetidas vezes e em close, a embalagem de
Catuaba, fabricada pela Vinhos Randon justamente em
razão da popularidade da música. Ele cita duas informações
dos autos. A primeira é a menção da Vinhos Randon, de que
“a produtora que agencia a carreira dos artistas, após a
composição da música, entrou em contato, a fim de propor
parceria, envolvendo a produção de uma edição especial de
Catuaba, denominada “Vai Embrazando”. A segunda informação é a de troca de e-mails na qual os representantes dos
artistas perguntam se a Vinhos Randon teria interesse em
“ceder Catuabas Randon para aparecer no clipe como forma de parceria”.
Segue o relator do recurso extraordinário em seu voto:
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“basta assistir ao vídeo para constatar que o videoclipe da
música faz uso estratégico de closes para exibir detalhes da
garrafa do produto com a expressão #vaiembrazando e a
marca Randon em diversas oportunidades, inclusive começando e terminando com a garrafa nas mãos dos artistas,
com o rótulo em destaque.
Evidentemente, a Vinhos Randon não teria produzido edição especial da Catuaba denominada ‘Vai Embrazando’,
nem a Kondzilla teria produzido o videoclipe dessa forma”,
sem motivação.
O relator recorda que não foi recomendado pelo Conselho de Ética a suspensão da exibição do anúncio, mas sim a
sua alteração, de forma a atender às recomendações da ética publicitária, para restringir o acesso de menores de idade
ao vídeo e fazer constar advertência sobre o consumo responsável de bebida alcoólica.
O relator concluiu propondo a manutenção das decisões
iniciais:
a) a alteração do anúncio, com a adoção da regra de
publicidade de bebida alcoólica e
b) a inclusão da frase de responsabilidade social para
consumo moderado de bebidas alcoólicas..
Fica também mantida a advertência à Vinhos Randon – observado que tal penalidade não foi objeto do recurso extraordinário.
A decisão da plenária foi tomada por unanimidade de votos.
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“BURGER KING - #VASSOURA THRU”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 226/20
Autor: Conar mediante queixa de consumidor
Anunciante: Burger King
Relatora: Conselheira Melissa Vogel com voto
complementar de Mentor Muniz Neto
Primeira Câmara
Decisão: Alteração e advertência
Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 19 e 50, letras “a” e
“b”, do Código

Anúncio em redes sociais da rede de lanchonetes Burger
King foi objeto de denúncia de consumidor, que considerou
reprovável a promoção divulgada: a oferta de um sanduiche
gratuito mediante algumas condições àqueles que comparecessem ao driver thru no dia de Halloween, em tempos em
que as autoridades recomendam distanciamento social.
A  anunciante nega motivação à denúncia. A  campanha foi
veiculada num momento em que a pandemia entrava em declínio, tornando possível alguma flexibilização nas recomendações
de distanciamento social. As peças da campanha enfatizavam os
cuidados necessários e estavam restritas ao drive thru.
A relatora propôs a alteração, lembrando a recomendação
do Código, de que todo anúncio deve levar em conta a responsabilidade social. “Dada a natureza e apelo deste tipo de
campanha, era previsível que acontecessem aglomerações”,
escreveu ela em seu voto. “As recomendações de uso de máscaras e distanciamento social não são suficientes para evitar
aglomerações”. Seu voto pela alteração foi aprovado por
unanimidade.
O autor do voto complementar propôs adicionar a penalidade de advertência ao Burger King, tendo em vista a gravidade
da pandemia, sendo necessários maiores cuidados com ações
publicitárias que possam levar a comportamentos em desacordo com as orientações de prevenção ao contágio. A conselheira relatora aderiu à proposta complementar de advertência,
devidamente registrada em seu parecer, que foi seguida pela
maioria dos conselheiros.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
“TRIVAGO – TÁ PRECISANDO DE
UMAS FÉRIAS”
•
•
•
•
•
•
•

Representação Nº 232/20
Autor: Conar, mediante queixa de consumidor
Anunciante: Trivago
Relatora: Conselheira Valéria Sombra
Sétima Câmara
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a”, do Rice

Queixa de consumidor motivou esta representação, contra
anúncio em TV da Trivago. Segundo a denúncia, pode haver
estímulo ao comportamento inadequado de crianças – elas
aparecem no filme fazendo artes pela casa, como rabiscar
paredes –, com risco à segurança delas.
A anunciante defendeu-se, considerando as cenas mostradas como corriqueiras, tanto mais em período de distanciamento social.
A relatora recomendou o arquivamento, levando em conta na sua decisão inclusive a repercussão do filme nas redes
sociais. Seu voto foi aceito por unanimidade.

ALÉM DESSAS, FORAM JULGADAS EM 
FEVEREIRO AS SEGUINTES REPRESENTAÇÕES,
QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RECURSO
Representação Nº 224/20, “Samsung – Absurdamente
acessível”.
Resultado: sustação por unanimidade.
Representação Nº 252/20, “TIM – A maior e melhor
cobertura do Brasil”.
Resultado: alteração por unanimidade

172
173

BOLETIM DO CONAR

Veja proposta de calendário de reuniões do
Conselho de Ética para 2022

A

direção do Conar submeterá a aprovação na

As reuniões do Conselho seguirão acontecendo por

reunião Plenária do Conselho de Ética, em 24

meios virtuais enquanto a situação sanitária assim o

de fevereiro, o calendário de reuniões para o ano.

exigir.

Confira na tabela.

CONAR – CALENDÁRIO 2022
1ª
CÂMARA

2ª
CÂMARA

3ª
CÂMARA

4ª
CÂMARA

5ª
CÂMARA

6ª
CÂMARA

7ª
CÂMARA

8ª
CÂMARA

FEVEREIRO

03

17				

16

22		

MARÇO

10

31

15

30

08

ABRIL

07

14				

27

19		

MAIO

05

26

24

25

31

JUNHO

02

09				

22

28		

JULHO

07

14

05

27

19

AGOSTO

04

18				

31

16		

SETEMBRO

01

08

27

28

20

OUTUBRO

06

20				

19

11		

NOVEMBRO

10

17

08

30

22

DEZEMBRO

01

08				

14

06		

MESES PARES:

24

19

21

22

24

24

19

21

22

24

CÂMARA
PLENÁRIA

24

15
28

24
30

05
25

27
27

08
15

P lenário, às 9h.
1ª, 2ª, 6ª e 7ª Câmaras – São Paulo, às 9h.

MESES ÍMPARES: 1ª, 2ª, 6ª e 7ª Câmaras – São Paulo, às 9h.
3ª e 4ª Câmaras – Rio de Janeiro / Brasília, às 9h.
5ª e 8ª Câmaras – Porto Alegre e Recife, às 9h.

174

Janeiro 2022 • N. 222

