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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar a percepção do consumidor acerca da 
propaganda enganosa e abusiva. Para atingir esse objetivo a metodologia aplicada 
na presente dissertação foi a exploratória com uma abordagem qualitativa. A 
pesquisa aplicada partiu de questionários com questões fechadas e abertas, que 
foram respondidos em três momentos, pelo mesmo grupo de pessoas, escolhidas 
aleatoriamente entre consumidores comuns, iniciando o primeiro momento após a 
veiculação de quatro propagandas, sendo posteriormente efetuada a arguição 
acerca da opinião dos 12 pesquisados sobre as propagandas veiculadas; no 
segundo momento os mesmos pesquisados foram arguidos sobre o entendimento 
acerca da identificação dentre as propagandas veiculadas de quais se tratavam 
enganosas e abusivas e no terceiro e último momento com um questionário 
estimulado contendo a definição legal dada pelo Código de Defesa do Consumidor 
sobre as propagandas enganosas e abusivas, onde foi solicitada a percepção obtida 
após o conhecimento teórico exposto. Ressalta-se que ao comparar as respostas 
obtidas nas três fases da pesquisa, o resultado demonstrou que a percepção dos 
consumidores sobre as propagandas enganosas e abusivas, se tornam mais claras 
quando há uma maior absorção de informações sobre seus conceitos legais, 
demonstrando que o consumidor sem o conhecimento necessário e experiência 
pessoal sobre publicidades enganosas e abusivas, ou até mesmo sobre o tema e 
produtos abordados na publicidade, em sua grande maioria não conseguem 
identificá-las e muito menos distingui-las do universo de publicidades que seguem 
um posicionamento ético. Por fim, ao efetuar a análise comparativa dos resultados 
da pesquisa com os consumidores e o posicionamento do CONAR, constatou-se 
que a percepção do consumidor dificilmente seguirá o mesmo posicionamento desse 
órgão regulador, haja vista este utilizar por parte de seus membros, além de suas 
experiências pessoais, também o conhecimento técnico sobre a legislação existente 
e o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, para identificar uma 
publicidade enganosa e abusiva. 

 

Palavras chaves: Comportamento do consumidor. Propaganda enganosa e Abusiva. 
Percepção. Consumidor. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to identify consumer's perception about false and unfair advertising. 
To achieve this goal broke a literature survey, based on books, dissertations, and 
researched the definition of consumer behavior, needs and desires of the consumer, 
the definition of propaganda and influencing aspects, the implication of ethics in 
advertising, and the definition of false advertising and unfair on the characteristics of 
the Brazilian Code of advertising Self-Regulation, and the CONAR Code of 
Consumer Protection, and its principles and definition of consumer. The methodology 
applied in this dissertation was the exploratory qualitative approach, since its ultimate 
goal is the identification of consumer perception about the abusive and deceptive 
advertisements. The applied research came from questionnaires with closed and 
open questions, which were answered in three stages, the first time after serving four 
advertisements was conducted oral arguments about the researched opinion on the 
advertisements, the second time it was argued on understanding of identification 
among the advertisements for which these were misleading and abusive and the 
third and final time with a questionnaire containing stimulated the legal definition 
given by the Consumer Protection Code on abusive and deceptive advertisements, 
and requested the perception obtained after theoretical knowledge exposed. It is 
noteworthy that when comparing the responses obtained in the three phases of the 
research, the results showed that the perception of consumers about false and unfair 
advertising, become clearer when there is greater absorption of information about 
their legal concepts, demonstrating that the consumer without the necessary 
knowledge and personal experience on false and unfair advertising, or even on the 
topic addressed in products and advertising, mostly unable to identify them and 
distinguish them much less the universe of ads that follow an ethical position. Finally, 
to make a comparative analysis of the results of research with consumers and 
positioning of the CONAR, found that consumer perception hardly follow the same 
positioning of the regulator, given this use by their members, and their personal 
experiences, also the technical knowledge of existing legislation and the Brazilian 
Code of advertising Self-Regulation, to identify a false and unfair advertising. 
 
 
 
Keywords: Consumer behavior. False and unfair advertising. Perception. Consumer. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente com o advento da 

informática, fez com que o acesso a informações de todas as naturezas fosse 

facilitado à grande maioria das pessoas, haja vista, estar mais dinâmica e acelerada. 

Outro ponto a ser observado é a influência que os meios de comunicação promovem 

em todos os setores da sociedade moderna, transformando pessoas, através da 

alteração de suas percepções e interferindo na forma de ser e entender o mundo. 

Um dos campos de maior influência da comunicação está nas campanhas 

publicitárias em geral, que influenciam as pessoas diretamente sobre suas 

necessidades e desejos de consumir, sendo um importante meio de convencimento 

e persuasão do indivíduo. 

Diante dessa nova realidade e perspectiva da propaganda trazida pelas novas 

tecnologias, com o objetivo de facilitar a prática de um comportamento ético sobre o 

consumidor, o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, criado em 

1978, disciplina as normas e éticas a serem observadas e obedecidas pelos 

anunciantes e agências publicitárias. 

O legislador, no intuito de trazer maior proteção ao consumidor, bem como a defesa 

de seus direitos promulgou em 1990 o Código de Defesa do Consumidor. 

Muito embora o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária e o Código 

de Defesa do Consumidor expressem uma preocupação com a audiência da 

propaganda, com a concorrência e especificamente com o consumidor, não se sabe, 

em princípio, se as formas de interpretação das questões éticas da propaganda são 

vistas da mesma forma pelos vários agentes que nela intervêm: criadores de 

agência de propaganda, mídia, empresas, órgãos de controle e consumidor.  

Desta forma, o presente trabalho busca elucidar um questionamento sobre a 

percepção dos consumidores acerca identificação das propagandas de natureza 

enganosa e abusiva.  
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

No mundo globalizado a concorrência faz com que as organizações busquem 

estratégias mercadológicas para manter e ampliar espaço no mercado no qual estão 

inseridas. Dentre das várias estratégias existentes, as organizações recorrem a 

propaganda, sendo esta a ferramenta mais utilizada pelas organizações que 

trabalham com bens de consumo para despertar nas pessoas a necessidade de 

adquirir seus produtos ou serviços. Entretanto, nesta guerra competitiva, nem 

sempre os quesitos intrínsecos da psicologia e do arcabouço jurídico são 

considerados no desenvolvimento de peças publicitárias, principalmente em 

propagandas televisivas que, por consequência, podem iludir ou enganar os 

consumidores, através de ações que infringem os valores morais e éticos.  

Neste contexto, o presente estudo irá contribuir para a busca de respostas sobre a 

percepção do consumidor acerca da identificação de uma propaganda enganosa e 

abusiva, comparando-as com a interpretação dada pelo CONAR no tocante a essas 

propagandas. 

1.2 OBJETIVO 

Objetivo Geral  

Analisar, sob a ótica dos consumidores, a capacidade de identificação de 

propagandas enganosas e abusivas. 

Objetivos Específicos  

 Identificar a noção do significado do que é uma propaganda enganosa e 

abusiva pelo consumidor; 

 Identificar entre as propagandas escolhidas, as tidas como enganosas ou 

abusivas pelos pesquisados; 

 Comparar o grau de identificação das diferenças entre os tipos de 

propaganda vistas como enganosas ou abusivas com o conceito do Código 

de Defesa do consumidor;  
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 Identificar os parâmetros de interpretação do consumidor antes e após a 

exposição dos comerciais confrontando-os com a interpretação que o CONAR 

fez nas propagandas por ele julgadas.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

A importância do estudo caracteriza-se pela potencialidade dos seus resultados em 

subsidiar possíveis ações educativas desenvolvidas pela Procuradoria de Proteção e 

Defesa do Consumidor (PROCOM) para orientar os consumidores a identificar a 

abusividade das propagandas, com o objetivo protegê-los em seus direitos. 

Outro fator que reveste este trabalho de importância é servir como uma fonte de 

consulta para a melhoria das propagandas desenvolvidas pelas empresas, em 

relação ao tema proposto, bem como servir de contribuição para pesquisas 

acadêmicas em futuros estudos que abordem a percepção do consumidor e a ética 

na propaganda. 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
A presente dissertação se estrutura em cinco capítulos. O primeiro é composto pela 

apresentação do tema, situação problema, objetivos e justificativas do estudo. O 

segundo capitulo contempla a revisão bibliográfica atinente ao tema, cujo referencial 

aborda o comportamento do consumidor, a publicidade e propaganda, a implicação 

da ética na propaganda, a conceituação de propaganda enganosa e abusiva, o 

Código Brasileiro e Auto-Regulamentação Publicitária e CONAR, e o Código de 

Defesa do Consumidor. O terceiro capítulo apresenta a metodologia, detalha a 

caracterização da pesquisa, a elaboração do instrumento de coleta de dados, a 

aplicação do instrumento de coleta de dados, a análise dos dados. O quarto capítulo 

apresenta os dados resultantes da pesquisa realizada e sua análise. O quinto 

capítulo apresenta as considerações finais, limitações e sugestões para futuras 

pesquisas. Apresenta-se, por fim as Referências e o apêndice. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A seguir se apresentarão como referencial teórico sobre o Comportamento do 

Consumidor; os fatores que influenciam o comportamento de compra, as 

necessidade e desejos do consumidor, os aspectos influenciadores da propaganda, 

a conceituação de Propaganda Enganosa e Abusiva e a legislações pertinentes e os 

órgão reguladores. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O código de Defesa do Consumidor em seu artigo 2º define como consumidor “toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final”. (BRASIL, Lei 8.078/90) 

Do mesmo modo, Solomom (2011) parafraseia que o consumidor é todo aquele que 

identifica uma necessidade ou um desejo, faz uma compra e então, descarta o 

produto ao longo de três estágios do processo de consumo. Alertando que, em 

muitos casos, no entanto, diferentes pessoas podem estar envolvidas nessa 

seqüência de eventos, ou seja, o comprador e o usuário de um produto podem não 

estarem envolvidos nessa seqüência de eventos. 

O ato de consumir envolve vários aspectos do campo sociológico e psicológico que 

cada vez mais se torna importante conhecê-lo. Dessa forma, Karsaklian (2000) 

relata que a preocupação com o consumo, a constatação e o fato de existir em cada 

um de nós um consumidor, tem gerado polêmica em relação à forma de lidar com 

seus comportamentos, que possuem vários fatores determinantes para o consumo. 

Já em outra visão, Cobra (1997, p. 59) destaca que “Cada consumidor reage 

deforma diferente sob estímulos iguais, e isso ocorre porque cada um possuiu uma 

„caixa preta‟ diferente". 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.6) definem o comportamento do consumidor 

como atividades com que as pessoas se ocupam quando obtém, consomem e 

dispõem de produtos e serviços, ou seja, tem como objetivo o estudo do 

entendimento do por que as pessoas compram determinados produtos ou marcas, o 
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que, por sua vez, auxilia o desenvolvimento de estratégias visando influenciar o 

consumidor em sua escolha. 

Segundo Karsaklian (2000, p.19), o consumidor é dotado de personalidade, 

possuindo uma percepção da realidade diferenciada, podendo alguns perceber com 

agrado determinada propaganda bem como outros detestá-la, podendo o 

consumidor desenvolver atitudes positivas ou negativas com relação aos produtos, 

lojas, propagandas. Desta forma, o consumidor traz consigo características pessoais 

e elementos tais como a motivação, necessidade e desejo que irão contribuir para 

uma percepção individual, que por consequência irá impactar em suas preferências. 

Nessa vertente, Solomom (2011, p. 34) relata que nossa sociedade evolui de uma 

cultura de massa, onde muitos consumidores compartilham as mesmas 

preferências, para uma cultura diversa, onde temos uma quantidade quase infinita 

de opções. É mais importante do que nunca identificar os diferentes segmentos do 

mercado e desenvolver mensagens e produtos especializados para esse grupo. 

Desta forma, pode-se verificar que as empresas também buscam desenvolver 

através de suas peças publicitárias, habilidades para atrair consumidores, satisfazê-

los e mantê-los, o que está relacionado diretamente ao ganho gradativo da 

lucratividade, haja vista que tal lucratividade está ligada diretamente na capacidade 

de influência que a empresa impõe sobre o consumidor através do marketing. 

Para Karsakliam (2000) o caminho que o consumidor persegue para efetuar a 

compra, passa pelo processo de informação, meio pelo qual ele utiliza para definir 

através da combinação desta informação recebida pelo meio externo com a já 

existente em sua memória, para somente depois decidir se efetuará ou não a 

compra. Sendo assim, pode-se inferir que a informação passada pela propaganda 

deverá ser condizente com a realidade do produto e serviço oferecidos, visando 

manter uma atitude ética na relação entre os dois pólos principais do consumo, que 

são o fornecedor e o consumidor. 

Outro ponto abordado por Karsakliam (2000), que vem trazendo discussões éticas 

acerca do estímulo a que se propõe a propaganda no comportamento do 

consumidor, é a polêmica gerada a respeito do estímulo do consumo das crianças, 
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visando atingir a influência que estas possuem na capacidade de decisão de compra 

dos pais, bem como pelo fato delas não entenderem os reais objetivos comerciais da 

propaganda, o que seria um indicativo de incapacidade de autoargumentação, 

sendo desta forma facilmente influenciável pela propaganda veiculada.  

Muito embora a propaganda tenha como seus propósitos básicos informar, persuadir 

ou lembrar, através das propagandas informativas, persuasivas, comparativas e de 

lembrança como relata Kotler (1998), esses propósitos deverão ser respaldados pela 

boa fé e pela ética, para isso deve-se ressaltar que o fornecedor não é obrigado a 

anunciar seu produto ou serviço, mas se assim o fizer deverá seguir os princípios 

éticos estabelecidos pela legislação e normatização regulamentatória da profissão e 

da atividade. 

2.1.1 – Fatores que influenciam o comportamento de compra 

 

Vários são os fatores que influenciam o comportamento do consumidor para a 

compra, podendo estes ser internos e externos. (KOTLER,1998) 

 

Solomon (2011), entende que o consumidor sofre influências culturais, sociais, 

pessoais e psicológicas. Para tanto e corroborando com o mesmo entendimento, 

Kotler (1998) desenvolveu um modelo que demonstra os fatores internos e externos 

de influência no processo de compra. 

 

Figura 1 - Fatores que influenciam o comportamento Fonte: adaptado de Kotler, 1998 
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2.1.1.1 Fatores Culturais 

No entendimento de Kotler (1998, p. 162), “os fatores culturais exercem a mais 

ampla influência sobre o comportamento do consumidor”. Para Cobra (1992, p.204) 

“a cultura é a mais importante determinante dos desejos de compra de uma pessoa”. 

A cultura é subdividida em subculturas, que são divididas em quatro grupos básicos: 

nacionalidade, religiões, grupos raciais e regiões geográficas (COBRA,1992).  Kotler 

(1998) entende que as subculturas constituem importante segmento de mercado e 

analisando esse contexto os profissionais de marketing ao desenvolverem produtos 

e programas de marketing, os ajustando as necessidades de cada segmento, como 

por exemplo, o marketing para latinos, afro-americanos. Pois as subculturas 

influenciarão a escolha e preferência por determinado alimento, vestuário, recreação 

e até mesmo aspirações de carreira profissional. 

No tocante à classe social, Kotler (1998,p.163) a define como sendo “divisões 

relativamente homogêneas e duradoras de uma sociedade, que são ordenadas 

hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e 

comportamentos similares”. 

Complementando, Cobra (1992) destaca as características mais comuns de uma 

classe social, como o agrupamento de pessoa por algumas variáveis como 

ocupação, renda, educação; a identificação de pessoas como pertencentes a 

determinado nível inferior e superior em relação a outras de outros agrupamentos e 

a possibilidade de mobilidade entre classes inferior e superior. Sendo assim, há 

grande influencia da classe social para o consumo de determinados produtos, como 

carros, roupas, perfumes, móveis, etc. 

2.1.1.2 Fatores Sociais 

Na concepção de Kotler (1998) os fatores sociais trazem grande influência ao 

consumidor através de grupos de referência, famílias e papéis e posições sociais. 

Engel, Blackwell e Minard (2000) abordam dois diferentes grupos de referência, 

como o primário e secundário. No tocante aos grupos primários, esses são definidos 

pelas pessoas mais próximas como amigos, família, vizinhos e até mesmo colegas 
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de trabalho. Com relação aos grupos secundários, estes se compõem de indivíduos 

que possuem interações mais esporádicas, como grupos religiosos, sindicatos. 

Kotler (1998) ainda descreve outros, como os grupos de aspiração e dissociação. Os 

grupos de aspiração são aquele em que a pessoa gostaria de pertencer sem ter 

contato direto com ele, como jogar basquetebol em determinado time. Já um grupo 

de dissociação é aquele grupo em que o indivíduo rejeita os valores e 

comportamentos deste, como evitar qualquer relacionamento com a seita Hare 

Krishna. 

2.1.1.3 Fatores Pessoais 

Os fatores pessoais que mais influenciam o comportamento de compra do 

consumidor são a idade e o estágio do ciclo de vida, ocupação, situação econômica, 

estilo de vida, personalidade e auto-estima (KOTLER, 1998). 

Verifica-se que tais fatores moldam o consumo do indivíduo de acordo com o estágio 

em que se encontra cada fator, pois tais fatores poderão influenciar tanto 

isoladamente quanto em conjunto seu comportamento de compra. 

Segundo Kotler (1998), as necessidades e desejos das pessoas modificam-se no 

decorrer de suas vidas, na medida em que o gosto por roupas, móveis, recreação se 

alteram, pois estão relacionados à idade. 

Desta forma, o profissional de marketing, ao analisar o clico de vida do consumidor, 

poderá adicionar informações novas, como, a renda, o status de emprego, entre 

outra, visando aperfeiçoar as previsões nas estratégias de marketing de 

determinado produto.  

2.1.1.4 Fatores Psicológicos 

São quatro os fatores psicológicos que influenciam o comportamento: motivação, 

percepção, aprendizagem e crenças e atitudes. 

No entendimento de Kotler (1998) a motivação “é uma necessidade que está 

pressionando suficientemente para levar a pessoa a agir” 
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Segundo Cobra (1992, p.219): 

 “Uma pessoa motivada está pronta a agir e sua atitude vai depender da 

percepção que ela tenha da situação. Duas pessoas em igual estado de 

motivação numa mesma situação podem agir de forma diferente em função 

da percepção que elas tenham dos fatos”. 

Dentre os fatores psicológicos a motivação é o ponto de partida, pois o indivíduo 

para agir tem que estar motivado. 

Para Etzel, Walker, Stanton (2001, p.123) “percepção é o processo de reconhecer, 

organizar e dar significado às informações ou estímulos percebidos pelos cinco 

sentidos”.  

Para Czinkota et al., (2001, p.143) existem três fatores que modelam a percepção do 

consumidor, que são as características do estímulo, o contexto do estímulo e as 

características do consumidor.  

Quanto às características do estímulo, Czinkota et al. (2001, p.143) cita que “as 

pessoas perceberão o estímulo de modo diferente”, desta forma os profissionais de 

marketing consideram tanto as características sensoriais como o conteúdo 

informativo. 

Na característica sensorial o profissional do marketing tenta estimular o 

comportamento do consumidor através de apelos sensoriais como cores, ruídos 

fortes e aromas fortes, pois tendem a ser percebidas mais facilmente pelo 

consumidor. Outra característica citada é de um estímulo através um conteúdo 

informativo constante do anúncio. 

Czinkota et al. (2001, p.143) discorre acerca da percepção, abordando que: 

“as percepções são influenciadas pelas características do consumidor – 
conhecimento e experiências pessoais, inclusive seus conhecimentos sobre 
o tópico relevante e experiência prévia com estímulos similares. Tal 
conhecimento e sentimentos prévios tornam-se expectativas – crenças 
prévias sobre o que alguma coisa possuirá ou oferecerá. As expectativas 
influenciam a percepção no sentido de que frequentemente terminamos por 
ver aquilo que esperamos ver. Isso se chama tendência confirmatória.” 
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Etzel, Walker e Stanton (2001, p.123) conceituam percepção como sendo “[...] o 

processo de reconhecer, organizar e dar significado às informações e estímulos 

percebidos pelos cinco sentidos.” 

Desta forma, verifica-se que o conhecimento adquirido pelo consumidor e suas 

experiências são fatores importantes para sua percepção, que poderá ser alterada 

conforme for aumentando seu conhecimento sobre determinado assunto ou produto 

e vivenciando novas experiências. 

As pessoas possuem diferentes percepções do mesmo objeto em função de três 

processos: atenção, distorção e retenção seletivas. Como resultado, as pessoas 

podem não necessariamente ver ou ouvir a mensagem que as empresas desejam 

transmitir. Assim, as empresas devem ser cuidadosas ao levar esses processos de 

percepção em consideração ao desenvolver suas campanhas de marketing. 

(KOTLER, 1998, p.175). 

Sendo assim, verifica-se a dificuldade de se padronizar a percepção do consumidor, 

o que poderá até mesmo dificultar sua percepção de eventuais publicidades 

enganosas ou abusivas em razão do conhecimento e experiências pessoais, que 

poderão ser ou não limitadas ou deficientes com relação à determinada publicidade 

veiculada. 

Kotler (1998, p.175) diz que “[...] aprendizagem são todas as mudanças ocasionadas 

no comportamento de um indivíduo em função de suas experiências”. Dessa forma, 

cada conhecimento adquirido, cada nova experiência vivenciada pelo indivíduo irá 

contribuir para alterar seu comportamento ou até mesmo sua percepção, já que, 

segundo Czinkota et al., (2001), “[...] as percepções são influenciadas pelas 

características do consumidor – conhecimento e experiências pessoais, inclusive 

seus conhecimentos sobre o tópico relevante e experiência prévia com estímulos 

similares”. 
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2.1.2 As necessidades e desejos do consumidor 

O consumidor, ao reconhecer uma necessidade busca, a aquisição de produtos e 

serviços que visem supri-la. Desta forma, “quando os consumidores percebem que 

têm uma necessidade, o impulso interior para atendê-la é chamada de motivação. 

Os profissionais de marketing precisam saber o que motiva os consumidores, para 

que possam atender a essas motivações.” (CHURCHILL; PETER, 2000, p.147). 

Para Karsaklian (2010) o ponto de partida que vai conduzir a necessidade é a 

motivação que ao conduzir a necessidade despertará o desejo, que por sua vez 

influenciará no surgimento das preferências por determinadas formas específicas de 

atender à motivação inicial que está diretamente relacionada ao autoconceito. Desta 

forma, “a reunião de todas essas variáveis resultará numa percepção particular dos 

produtos que, por sua vez, desencadeará atitudes positivas e negativas com relação 

a eles o que, naturalmente, terá impacto sobre suas preferências.” (KARSAKLIAN, 

2010, p.19) 

Pode-se compreender o comportamento humano analisando suas necessidades. A 

decisão de compra está na sensação das necessidades satisfeitas. 

Cobra (1992, p.221) expõe que “é importante entender que a motivação pode ser 

definida como uma força que move um indivíduo a optar por caminhos de satisfação 

e necessidades”. 

Continuando Cobra (1992) a motivação advém de forças conscientes e 

inconscientes que levam as pessoas à ação, inclusive a ação de compra, onde as 

pessoas são levadas a um número sem limite de motivos e necessidades, sendo 

estes primários, quando são baseados em necessidades biológicas, inerentes à 

sobrevivência das pessoas, e motivos secundários, quando há necessidade de 

filiação, aprovação, status, segurança e realização. 

SANT`ANNA (1998, p.89) expõe: 

“... uma necessidade é uma ruptura do equilíbrio do organismo. Sentimos 

sede quando o organismo tem seu equilíbrio rompido por falta de água. 

Essa necessidade leva então o ser vivo a pôr em ação a conduta, isto é, 
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fazer os movimentos necessários para obter água a fim de restabelecer o 

equilíbrio vital.”  

O organismo das pessoas tende viver em equilíbrio. Acontece um desequilíbrio 

quando surge uma necessidade. Esta necessidade leva à tensão. A partir desta 

tensão, o indivíduo toma forças e age, procurando satisfazer a sua necessidade, 

levando assim o seu organismo novamente ao equilíbrio. O homem quando está em 

equilíbrio se sente satisfeito. 

 

 

Figura 2: Equilíbrio 

Fonte: FALCÃO (1998) 

Maslow mostra as necessidades humanas arranjadas em uma pirâmide importância 

e de influência do comportamento das pessoas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas vezes as necessidades são percebidas, outras não. Algumas vezes, as 

pessoas compram um produto/serviço levando em conta a necessidade emocional e 

não racional. 

      Equilíbrio →Necessidade→Tensão→Comportamento→Satisfação da 
                                                                                                  necessidade 
 

 
 
 
 

Necessidades de  
auto-realização 

 
Necessidades de estima 

 
 
 
 

Necessidades de pertinência e afeto 
 
 
 
 

Necessidades de segurança 
(abrigo, proteção) 

 
 

Necessidades fisiológicas 
(sede, fome, repouso) 

 
Figura 2: Hierarquia das necessidades, segundo Maslow 

Fonte: Karsaklian (2000) 
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Esta necessidade emocional está relacionada ao desejo do indivíduo. Pode-se dizer 

que desejo é a forma que uma necessidade assume, moldada pelas características 

das pessoas. É a vontade de possuir ou de gozar, é o anseio e a aspiração. 

Corroborando com a Teoria de Maslow, as pessoas que sentem necessidade de 

alimentação, que é uma falta real não vão colocar em prioridade uma necessidade 

emocional e sim aquela que irá ter um grau de importância maior que é sua 

sobrevivência. 

 Solomon (2002, p.100) acrescenta que “um homem faminto não está interessado 

em símbolo de status, amizade ou auto-realização”. Mas o tipo de alimento que será 

consumido para suprir esta necessidade dependerá primeiramente se sua 

necessidade biológica está sendo suprida primeiramente, para que a necessidade 

de status, desejo de se alimentar em determinado restaurante seja avaliado. 

Kotler (1998) relata que a resposta de Maslow ao questionamento do por que 

determinada pessoa gasta tempo e energia em segurança pessoal enquanto outra 

está preocupada com a opinião de terceiros, é que as necessidades humanas estão 

organizadas em uma hierarquia e prioridades, sendo em ordem de importância as 

necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização. 

Dessa forma a necessidade de matar a sede será avaliada de acordo com a 

importância para aquele indivíduo. Pois se um indivíduo estiver morrendo de sede 

no deserto, não estará importando quanto a marca da água mineral a ser 

consumida, se está gelada, e sim o que vem primeiro é a sobrevivência. Já se 

estiver em um bar onde haja opções de escolha e mesmo que haja a sede, desde 

que não esteja correndo perigo de vida com a sede, este poderá optar por marcas, 

qualidade, etc, ou seja, o contexto será importante para se obter a resposta. 

2.2  PROPAGANDA 

2.2.1  Aspectos influenciadores da propaganda 

Com o advento da Revolução Industrial, houve uma alteração radical na capacidade 

produtiva de bens, que antes era limitada a uma produção artesanal a custo 

elevado, passando a ser uma produção em série a custos muito mais baixos. 
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De acordo com Nunes (2005, p.3): 

“Essa produção homogeneizada, “standartizada”, em série, possibilitou uma 
diminuição profunda dos custos e um aumento enorme da oferta, indo 
atingir, então, uma mais larga camada de pessoas. Este modelo de 
produção é um modelo que deu certo; veio crescendo na passagem do 
século XIX para o século XX; a partir da Primeira Guerra Mundial houve um 
incremento na produção, que se solidificou e cresceu em níveis 
extraordinários a partir da Segunda Guerra Mundial com o surgimento da 
tecnologia de ponta, do fortalecimento da informática, do incremento das 
telecomunicações.” 

Devido a esse aumento da produção, provocado inicialmente com a Revolução 

Industrial, foi necessário também desenvolver meios para a facilitação de 

comercialização desses produtos, conforme aponta Sant‟Anna (1998, p.5): 

 “Antes do impetuoso avanço da tecnologia, as fábricas se limitavam a 
produzir aquilo que o consumidor realmente necessitava e estava em 
condições de adquirir. Com o advento da produção em massa para um 
mercado que já principiava a superar a fase de consumir apenas o 
essencial, viram-se os industriais forçados a encontrar meios rápidos de 
escoar o excesso de produção de máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e 
velozes. E o meio mais eficaz encontrado foi a propaganda. Esta deixou de 
ser um simples instrumento de venda para se transformar num fator 
econômico e social dos mais relevantes”. 

A propaganda, apesar de ser uma tática mercadológica, um instrumento de vendas. 

Pode também ser a manipulação planejada da comunicação visando, pela 

persuasão, informar e despertar interesse de compra por produtos e serviços nas 

pessoas beneficiando o anunciante que a utiliza. Trata-se, pois, de uma ferramenta 

muito importante para o anunciante, que deverá se ater às questões éticas acerca 

da manipulação, para que não ocorra o abuso desse instrumento de vendas em 

detrimento do consumidor 

De acordo com COBRA (19928, p.595): 

“A propaganda é uma das quatro maiores ferramentas que uma 
organização pode utilizar para, através de uma comunicação persuasiva, 
levar as pessoas a comprarem um produto, um serviço, ou até mesmo uma 
idéia”  

A propaganda possui várias maneiras de linguagem, como o emprego de palavras, 

símbolos ou até mesmo a junção de ambos. Seja qual for a sua forma, seu intuito 

será de atingir a massa. 
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Segundo lembra Kotler (2000), dentre os objetivos da propaganda, destacam-se o 

de informar, persuadir e lembrar, sendo que esta deverá surgir de uma análise 

completa da situação atual do mercado 

De acordo com Sampaio (2003), a propaganda é um fator influenciador dos 

integrantes das modernas sociedades de consumo, seduzindo os sentidos, desejos, 

aspirações, intervindo no inconsciente, propondo novas experiências, atitudes e 

ações.  

Não importando as defesas e barreiras que possamos construir, sempre existirá um 

anúncio que ultrapassará essas barreiras e, por conseqüência, interferindo na 

vontade do indivíduo. 

A propaganda visa, pois, quebrar essas barreiras impostas pelos indivíduos, muitas 

vezes pela quantidade de produtos e serviços disponíveis atualmente, que provocam 

um estreitamento de diferenças de qualidades físicas, com padrões que qualidades 

semelhantes.  

As empresas utilizam-se da propaganda cada vez mais agressiva visando 

diferenciar seu produto ou serviço e principalmente buscar a persuasão do indivíduo 

na escolha entre tantos produtos e serviços que lhe são apresentados. 

Na concepção de Ribeiro (1986, p.59): 

“... A propaganda atua sobre o consumidor transmitindo e ensinando formas 
de pensar, sentir e agir favoráveis a um produto. Se a comunicação for bem 
sucedida em formar atitudes adequadas, estará, automaticamente, 
promovendo o comportamento de compra.” 

Desta forma, verifica-se que se a comunicação for transmitida com sucesso e 

adequadamente, a pessoa será induzida a escolher e a comprar determinado 

produto e serviço que esteja sendo anunciado. 

2.2.2 Publicidade e propaganda 

Apesar de possuírem conceitos muito próximos, a publicidade e propaganda diferem 

em seus objetivos. 
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A palavra propaganda origina-se de propagare, multiplicar, difundir, disseminar, e foi 

usada inicialmente com o intuito de Congregação para a Propagação da Fé, 

instituída em 1622 pelo papa Clemente VIII, utilizando como base a bula papal 

Incrustabili divinae, visando o combate e oposição à reforma protestante, o que traz 

desde os primórdios uma ligação com a atividade política. (Lopes, 2003). 

A sociedade atual tem como uma das suas principais características o desejo em 

consumir. Seja o consumo de produtos indispensáveis a sua existência, seja, 

produtos chamados supérfluos, aqueles que não são de primeira necessidade na 

vida do ser humano. 

 

Porém para que no consumidor seja despertada a necessidade em consumir é 

preciso ter conhecimento da existência de tais produtos, e é com este intuito que 

surgiu a publicidade, ou seja, “a arte de criar no público, a necessidade de consumir” 

(SANT‟ANNA, 2000, p.75).  

 

Publicidade seria a arte de despertar no consumidor o desejo de adquirir 

determinado produto, tendo a função não só de informar, mas também de persuadir 

o consumidor de que este produto lhe é indispensável. 

 

É o meio de tornar determinado produto ou serviço conhecido, despertando na 

massa consumidora, o desejo de adquirir o produto ou serviço anunciado, e o faz 

abertamente, sem encobrir as intenções do anunciante. 

 

Sant‟Anna (2000, p. 76) conceitua a “publicidade como uma técnica de comunicação 

de massa, paga com a finalidade de fornecer informações, desenvolver atitudes e 

provocar ações benéficas aos anunciantes, geralmente para vender produtos ou 

serviços.”   

 

É importante salientar, antes de continuarmos, a diferença entre os termos 

publicidade e propaganda. Para Sant”Anna (2000 p.75) “[...] a palavra publicidade 

significa genericamente, divulgar, tornar público, e propaganda compreende a idéia 

de implantar, de incluir uma idéia, uma crença na mente humana”. 
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E ainda diz que “anunciar visa promover vendas e para vender é necessário, na 

maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma idéia sobre o produto”. As 

duas, portanto, andariam juntas se complementando. 

 

Segundo definição de Giacomini Filho (1991) o termo propaganda tem recebido 

inúmeros conceitos, em razão de ser uma área de muita abrangência de funções, 

existindo uma polêmica acerca da diferenciação entre “propaganda” e “publicidade”. 

Vários autores seguem o entendimento de Kotler (1999, p.341) que define 

propaganda como sendo “qualquer forma paga de apresentação e promoção não-

pessoal de idéias, produtos ou serviços, realizada por um patrocinador identificado” 

e “embora a propaganda seja usada basicamente por firmas comerciais, também é 

usada por um grande número de organizações sem fins lucrativos, profissionais e 

agências sociais que anunciam suas causas para vários públicos-alvo”. 

Já Malanga (1979, p.10) divergindo de Kotler, distingue o conceito de publicidade e 

propaganda como: 

“atividades que tendem a influenciar o homem, com o objetivo religioso, 
político ou cívico. A propaganda é, pois, a difusão de idéias, mas sem 
finalidade comercial. A publicidade, que é decorrência, e também, 
persuasiva, mas com o objetivo bem caracterizado, isto é, comercial.”   

Coelho (2007, p.310) define o conceito de publicidade como sendo “a ação 

econômica que visa a motivar o consumo de produtos e serviços, por meio da 

veiculação de mensagens persuasivas por diversos meios.”  

Em contrapartida, Pasqualotto (1997, p.25) define o conceito de Publicidade como 

“toda a comunicação de entidades públicas ou privadas, inclusive as não 

personalizadas, feita através de qualquer meio, destinada a influenciar o público em 

favor, direta ou indiretamente, de produtos e serviços, com ou sem finalidade 

lucrativa”. 

Sandmann (1993, p.10) define que a publicidade é “usada para a venda de produtos 

e serviços e propaganda tanto para a propagação de idéias como no sentido de 

publicidade.” Portanto, o termo propaganda é mais abrangente, podendo ser 

utilizado em todos os sentidos. 
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Já o Código de Defesa do Consumidor, muito embora não traga um conceito 

formado que diferencie a publicidade da propaganda, em seu corpo adota o termo 

publicidade para se referir a forma comercial e com finalidade lucrativa e regula 

especificamente a publicidade nos seus artigos 36 a 38, que compõem a Seção III 

do Capítulo V, que trata das práticas comerciais. 

Verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor adota a interpretação dos 

autores no tocante ao entendimento de que a publicidade possui caráter comercial e 

finalidade lucrativa, principalmente no tocante à abordagem da publicidade 

enganosa e abusiva, pois este aborda como conceito de consumidor em seu art. 2° 

como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. 

Desta forma, inobstante não exista um consenso claro acerca da diferenciação entre 

publicidade e propaganda entre vários autores, como sendo o tema abordado na 

presente pesquisa a publicidade televisiva, utiliza-se como entendimento o conceito 

de publicidade adotado pelo CDC em que aborda o caráter comercial da publicidade. 

2.2.3 Implicação da Ética na Publicidade 

A importância da aplicação ética da publicidade, está diante de sua capacidade de 

influenciar ao consumo. 

Giglio (2004, p.125) relata que alguns profissionais da comunicação perceberam que 

o consumidor não se interessa mais por imagens e textos com as abordagens 

cotidianas, e sim, pelas abordagens ditas “chocantes”, o que é um fato importante 

para os profissionais de marketing que deverão pesquisar o consumidor, nos itens 

da expectativa e percepções. 

Analisando as colocações feitas por Giclio (2004), verifica-se que é necessária uma 

reflexão por parte desses profissionais de marketing de como abordar a publicidade 

dita impactante e inovadora, sem que se extrapolem os limites da ética.   

Para Giacomini Filho (1991, p.103): 
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“O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária é o instrumento 
básico que disciplina a conduta ética do setor... Muitos segmentos discutem 
a legitimidade do CONAR perante a sociedade, pois para muitos ele 
representa o ponto de vista dos publicitários e não da sociedade em relação 
à conduta ética do setor”.  

Percebe-se que muitos publicitários, visando a promoção de seus produtos na mídia, 

mesmo cientes da implicação da abusividade da propaganda, a veiculam no 

mercado até a ocorrência de reclamações junto ao CONAR, agindo contra a boa fé, 

e, de forma indevida, tentam promovê-lo através da polêmica gerada pela discussão 

da mídia acerca da proibição da veiculação da propaganda, o que de certa forma 

atribui ainda com essa discussão uma publicidade gratuita. 

É visando impedir tais atitudes que o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária, aborda uma série de questões éticas que deverão ser seguidas pelas 

propagandas. 

Zelando pelos princípios éticos defendidos pelo Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária, este, como órgão regulador, aplica várias sanções de 

cunho administrativo, como recomendações ou até suspensão de comerciais ou 

anúncios. 

Giacomini Filho (1991, p.106), ainda relata acerca de regulamentação Constitucional 

para a publicidade, mais especificamente nos artigos 22 e 220: 

“Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantem á pessoa 
e á família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, 
bem como da propaganda de produtos, prática e serviços que possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente.” (Parágrafo 3, Inciso II 

Complementado a regulamentação Constitucional 

“A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do 
inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.” (Parágrafo 4). 

Kotler (2000, p.603), corroborando com o entendimento tanto da legislação quanto 

do CONAR, expõe seu entendimento acerca da ética e do posicionamento ético que 

deverão seguir os profissionais de marketing: 
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“De acordo com as leis mais comuns de regulamentação publicitária, as 
empresas devem evitar anúncios mentirosos ou enganosos. Os anunciantes 
não podem apresentar falsas demonstrações, como anunciar que um 
produto cura quando não o faz. Devem evitar falsas demonstrações, como 
utilizar plástico coberto de areia em vez de uma lixa para demonstrar que 
uma lâmina de barbear pode raspar uma lixa”. 

Ressalta-se que as sanções não são só no âmbito administrativo, como o aplicado 

pelo CONAR, mas também poderão ser de cunho civil, como possíveis ações de 

indenização, bem como penal, como implicações de crime contra o consumidor. 

2.2.4 Definição de Publicidade Enganosa e Abusiva  

Cabe ao Estado e à sociedade em geral cuidar para que seja garantida aos 

consumidores sua proteção diante de abusos que possam ocorrer, dentre os 

quais, pode-se citar a publicidade promovida de forma abusiva ou promovida 

de forma enganosa. 

O CDC tem o intuito de proibir e sancionar qualquer tipo de publicidade que não 

esteja dentro dos parâmetros legais, traz em seu artigo 37 a proibição à propaganda 

abusiva e enganosa distinguindo-as em seus parágrafos. In verbis:  

 

  Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
 § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor 
a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.  

 

No tocante à abordagem do conceito de publicidade enganosa, Lopes (2003) define 

que levar alguém a grave erro por meio de uma mensagem publicitária, 

configurando-se propaganda abusiva, é bem mais prejudicial a todos, por estar 

pautada na total ausência de ética.  

Nunes (2005) cita que, segundo o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, é 

enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a 
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respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preço e quaisquer outros dados sobre o produto e serviços.  

Para Almeida (2009 p.122) enganosidade tanto por ação, como por omissão viciam 

a vontade do consumidor, “em ambos os casos, a publicidade vicia a vontade do 

consumidor que, iludido, acaba adquirindo produto ou serviço em desconformidade 

com o pretendido”. Nunes (2005, p.467) acrescenta: 

 

[...] o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor a acreditar em 
alguma coisa que não corresponda à realidade do produto ou serviço em si, 
ou relativamente a seu preço e forma de pagamento, ou, ainda, a sua 
garantia etc. O consumidor enganado leva, como se diz,”gato por lebre”. 
Pensa que esta numa situação, mas, de fato, está em outra. 

 

Desta forma, verifica-se que a publicidade enganosa tem como efeito a indução do 

consumidor a erro e acreditar em algo que não corresponde a real característica do 

produto ou serviço. 

Quanto à publicidade abusiva, segundo Nunes (2005), o Código de Defesa do 

Consumidor define como abusivas as publicidades discriminatórias de qualquer 

natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir 

o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou 

segurança. 

Ressalta Nunes (2005, p.489) que “o caráter da abusividade não tem 

necessariamente relação direta com o produto ou serviço oferecido, mas sim com os 

efeitos da propaganda que possam causar mal ou constrangimento ao consumidor”. 

Para Almeida (2009 p.123): 

 

Não chega a ser mentirosa, mas é distorcida, desvirtuada dos padrões da 
publicidade escorreita e violadora de valores éticos que a sociedade deve 
preservar. Além disso, deturpa a vontade do consumidor, que pode, 
inclusive, ser induzido a comportamento prejudicial ou perigoso à sua saúde 
e segurança.  

 

É importante frisar que a natureza abusiva de determinado anúncio ocorre com o 

simples perigo de dano, não sendo necessário que ocorra de fato um dano real e 
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concreto, apenas o risco de dano, violação ou ofensa. A abusividade deve ser vista 

como uma potencialidade de causar algum mal.  

 

Da mesma forma, a abusividade não é medida apenas sobre o consumidor real. Ou 

seja, pode ser considerada a publicidade abusiva sobre um consumidor em 

potencial, levando-se em conta o consumidor ideal para aquele anúncio. É o que 

assevera Nunes (2005 p.494) ao informar que: “Ainda que num caso particular 

aquele consumidor não tenha se sentido lesado, se o anuncio for capaz de atingir o 

consumidor em potencial, será abusivo”. 

 

Nesse sentido, o Estado deve controlar a publicidade, pois esta passou de 

conteúdo de mera informação para instrumento de persuasão, e, este controle 

deverá ser feito sempre que os abusos atingirem o consumidores, que sendo 

hipossuficientes, não puderem fazê-lo sozinho, de modo que os direitos do 

consumidor sejam garantidos. 

 

Para tanto, o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, afirma que a 

publicidade deverá caracterizar-se pelo respeito à dignidade humana, intimidade, 

interesse social, dentre outros requisitos, firmando a noção de que sempre que 

houver potencialidade de danos configurará abusividade. 

 

Art. 19 - Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à 
dignidade da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às 
instituições e símbolos nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo 
familiar. 
Art. 20 - Nenhum anuncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de 
ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de 
nacionalidade. 
Art. 21 – Os anúncios não devem conter nada que possa induzir a 
atividades criminosas ou legais – ou que pareça favorecer, enaltecer ou 
estimular tais atividades.  

 

É esta uma garantia tão importante que ainda na CF/88 temos a defesa do 

consumidor como um dos princípios norteadores da atividade econômica. 

 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
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V – defesa do consumidor; 

 

Com base na Constituição Federal, e com este ideal de proteção, o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC fornece uma proteção mais efetiva aos direitos 

do consumidor, no que tange ao respeito as suas escolhas, dignidade, vida, 

saúde, segurança, reparação de danos, etc. Em seu artigo 6º, IV, dispõe sobre 

esta proteção ao informar que: 

 

Art.6º são direitos básicos do Consumidor:  
[...] 
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e clausulas 
abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços. 

 

Através desse ideal de proteção, o CDC sanou a insuficiência do regime anterior no 

qual o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária - CONAR não tinha 

poderes de proteção suficientes ao consumidor, pois apenas sugeria, por exemplo, a 

retirada do ar de uma publicidade que não respeitasse o consumidor, o que não 

proporcionava uma ampla cobertura aos interesses dos mesmos. 

 

O CDC garante o direito à proteção contra qualquer tipo de publicidade que viole os 

direitos da pessoa não importando se esses abusos publicitários se tratem de 

enganosidade ou abusividade. Para Almeida (2009 p.120) através do CDC: 

 

[...] o legislador reprimiu a publicidade enganosa e abusiva em todos os 
níveis de tutela; ensejou a aplicação de sanções administrativas, dentre as 
quais a contrapropaganda; propiciou a retirada do ar de publicidade viciada, 
com o ressarcimento de danos, além de vincular o fornecedor à oferta 
publicitária; criminalizou a conduta e criou mecanismos processuais, 
melhorando o acesso a justiça. 

 

2.3 O CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA E 

O CONAR  

No Brasil a regulamentação do setor de publicidade é feita pelo Código Brasileiro de 

Auto-Regulamentação Publicitária, que surgiu por iniciativa dos próprios agentes 

nela envolvidos, tendo sua primeira versão aprovada no III Congresso Brasileiro de 

Propaganda no ano de 1978, sendo encarregado pela sua aplicação o Conselho 

Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária – CONAR, que é uma associação 
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civil que foi constituída em 1980 com a contribuição conjunta da Associação 

Brasileira de Agências de Propaganda – ABAP, a Associação Brasileira de 

Anunciantes – ABA, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – 

ABERT, a Associação Nacional de Jornais – ANJ, a Associação Nacional de 

Editores de Revistas – ANER e a Central de Outdoor. (COELHO, 2005) 

Visando impor um controle sobre a veiculação de publicidade de forma 

indiscriminada e que não atente aos preceitos da ética, o Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária vem como norma auto-reguladora, disciplinar a conduta 

ética do setor publicitário em nosso território nacional, que é aplicado pelo CONAR 

(Conselho Nacional de Auto-Regulação Publicitária), por ser o órgão disciplinador 

que recebe denúncias através de seu Conselho de Ética, que é composto por 

membros representantes dos diversos segmentos relacionados à área publicitária, 

como representantes de agências, anunciantes, consumidores e veículos, que tem 

competência de julgar os recursos, podendo aplicar as seguintes sanções: 

advertência; recomendação de alteração ou correção do anúncio; recomendação 

aos veículos no sentido de que sustem a divulgação da posição CONAR através dos 

veículos de comunicação, da sua posição em face ao anunciante, à Agência, e ao 

Veículo, em razão de não acatamento das medidas e providências preconizadas. 

(GIACOMINI FILHO, 1991)  

Giacomini Filho (1991) acrescenta, ainda que, muito embora as deliberações do 

CONAR não tenham força de lei, constata-se que um órgão, resultante do interesse 

de publicitários, agências e veículos de comunicação seja mais respeitado por eles 

mesmos do que se possuíssem força de lei. 

Verifica-se que esse respeito oferecido pelas agências e veículos de comunicação 

se dá em razão da união estabelecida pelas associações dessas representativas 

classes que, em conjunto, visa principalmente uma aplicação ética da publicidade e 

propaganda. É também norma geral estabelecida pela legislação de proteção ao 

Consumidor. 

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, segundo seu art. 16 

dispõe que:  
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“embora concebido essencialmente como instrumento de autodisciplina da 
atividade publicitária, este Código é também destinado ao uso das 
autoridades e tribunais, como documento de referência e fonte subsidiária 
no contexto da legislação da propaganda e de outras leis, decretos, 
portarias, normas ou instruções que direta ou indiretamente afetem ou 
sejam afetadas pelo anúncio.”. (www.conar.org.br acesso em 15/11/2011) 

 
 

Desta forma, pode-se constatar que todo o anúncio publicitário que contrariar o 

disposto no citado Código estará infringindo a boa fé e, por conseqüência, sujeito às 

sanções impostas pelo CONAR, bem como pela administração pública e pelo 

Judiciário. 

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, em seu preâmbulo, traz a 

definição do anúncio pautado na boa-fé devendo respeitar o princípio da leal 

concorrência, bem como preservar a imagem da atividade publicitária perante a 

confiança de seu público, quando estabelece que todo o anúncio deve ser 

respeitador e em conformidade com as leis do país e prezar pela honestidade e 

verdade, desta forma ele define o senso social e demonstra o tamanho da 

responsabilidade que os profissionais da propaganda possuem com a população, 

haja vista a publicidade exercer enorme influência de ordem cultural sobre as 

grandes massas da população.  

Tendo como principal objetivo a regulamentação das normas éticas aplicadas à 

publicidade comercial, o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, não 

exclui da atividade e de sua abrangência a publicidade governamental, bem como a 

de empresas subsidiárias, autarquias, empresas publicas, departamentos, entidades 

paraestatais, sociedades de economia mista e agentes oficiais da União, dos 

Estados, dos Territórios, dos Municípios e do Distrito Federal, bem como as 

publicidades de causas, instituições sociais, fundações ou quaisquer outras 

atividades sem fins lucrativos. 

Pautado na defesa dos princípios da respeitabilidade; decência; honestidade; medo, 

superstição, violência; apresentação verdadeira; identificação publicitária, 

propaganda comparativa; segurança e acidentes; proteção da intimidade; poluição e 

Ecologia; Crianças e Jovens e Direito autoral e Plágio; o Código, muito embora 

tenha sido concebido como um instrumento de autodisciplina da atividade 

publicitária, segue assim como o Código de Defesa do Consumidor um Princípio 

http://www.conar.org.br/
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Constitucional inerente a todo ser humano, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, sendo desta forma respeitado e seguido pela maioria dos profissionais da 

publicidade, muito embora não possua força de lei. 

Sampaio (2003, p.282) enfatiza o respeito dos veículos de propaganda ao Código de 

Auto-Regulamentação, ao comentar que: 

“Devido a maciça adesão dos veículos de propaganda a seus 
princípios e ao esforço de seu órgão gestor, o Código de Auto-
Regulamentação Publicitária tem conseguido impor-se, mesmo 
quando anunciantes desonestos tentam violar suas determinações, 
uma vez que a mídia tem se recusado sistematicamente a veicular 
propagandas que tenham sido consideradas danosas pelas Câmaras 
de Ética do Conar”. 

A afronta aos princípios acima citados caracteriza uma afronta à boa-fé e, por 

conseqüência, à capacidade e legitimidade de ser aplicada a determinação de 

sanção pelo CONAR, que poderá ser desde advertência até a recomendação aos 

veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio, visando a proteção ao 

consumidor e a imagem da atividade publicitária. 

2.4  O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Uma vez que o objetivo principal da publicidade é justamente a atenção do 

consumidor e em decorrência da necessidade dessa atenção, poderão ocorrer 

atitudes desfavoráveis aos consumidores, em 1990 foi promulgada a Lei n. 8.078/90, 

também conhecida como Código de Defesa do Consumidor (CDC), visando à 

proteção do consumidor, pautado no princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A criação do Código de Defesa do Consumidor trouxe mecanismos para diminuir as 

diferenças em relação entre fornecedor e consumidor. A lei 8.078/90 foi elaborada 

em função de exigências constitucionais. Com isso, o direito do consumidor 

alcançou categoria constitucional, além de ser incluído na ordem pública e 

econômica do Estado. 

Diante disto, o Código de Defesa do Consumidor atende aos preceitos da 

Constituição, buscando a igualdade e a paz social, quando toma por base os seus 

direitos básicos, deixando que o Estado proteja o consumidor ou quando reconhece 

que há um desequilíbrio nas relações de consumo.  
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Desta forma, o próprio Código de Defesa do Consumidor em seus artigos, visa 

estabelecer conceitos de consumidor, de propaganda enganosa e abusiva, o que, 

por si só, indica sua característica regulamentatória legal acerca dos efeitos e danos 

causados pela veiculação de publicidades que não atentem à ética e boa fé. 

Sendo assim, visando à defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) age de forma a equilibrar a relação de hipossuficiência existente entre o 

consumidor e fornecedor de produtos e serviços, o que no presente caso, são os 

responsáveis por publicidades que possam ter conteúdo enganoso ou abusivo. 

Dentre os direitos básicos prescritos no Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, 

estão inseridos em seu inciso IV os direitos atinentes à proteção contra publicidade 

enganosa e abusiva, conforme se segue: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; 
II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações; 
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos e desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; 
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
IX – (vetado) 
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
(BRASIL, Lei 8.078/90) 
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 Em seu Art. 37, § 1º e § 2º, o Código de Defesa do Consumidor destaca inclusive 

uma seção específica sobre Publicidade, onde atribui a conceituação à publicidade 

enganosa e abusiva, como se pode defender a seguir: 

“Artigo 37. É proibida toda a publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos 
e serviços. 
§ 2º - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experi6encia 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança. 
§ 3º - Para efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por 
omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto 
ou serviço.” (BRASIL, Lei 8.078/90) 
 
 

Verifica-se também pelo texto do art. 37 do CDC, em seu parágrafo 3°, que, além da 

lei prescrever a diferenciação entre as duas modalidades de publicidade ilícitas, 

também se preocupa pela enganosidade por omissão, atribuindo a quem patrocina a 

publicidade ilícita, a responsabilidade de provar a veracidade da referida publicidade 

e efetuar a correção das informações ou comunicações publicitárias veiculadas. 

Pasqualotto (1997, p.117) atribui seis aspectos relevantes da publicidade enganosa: 

“1) a técnica enganosa (qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário; 2) o vício da mensagem 
(enganosidade ou falsidade?); 3) a extensão do vício (inteira ou 
parcialmente); 4) a conduta do agente (ação, omissão ou qualquer 
outro modo); 5) o efeito da conduta (indução em erro); e 6) o objetivo 
do engano (natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos 
e serviços).” 

 

Esses elementos trazem uma visão macro das verdadeiras intenções oriundas 

dessa modalidade de publicidade que pode ser combatida tanto pelo CONAR quanto 

pela Legislação, visando tanto a proteção do consumidor quanto prevenir que seja 

estigmatizada a profissão de publicitário como uma profissão eivada de ambição 

indiscriminada e intenção de divulgação de seus produtos a qualquer custo, o que 

poderá macular o bom nome construído por profissionais éticos e responsáveis, que 

são a maioria. 
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Assim como na publicidade enganosa, Pasqualotto (1997, p.127) também identifica 

na publicidade abusiva, oito formas de abusividade, a seguir 

“1) a publicidade discriminatória de qualquer natureza; 2) a que incite 
violência; 3) a que explore o medo; 4) a que explore a superstição; 5) 
a que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da 
criança; 6) a que desrespeita valores ambientais; 7) a que seja capaz 
de induzir o consumidor a se comportar de maneira prejudicial ou 
perigosa à saúde; e 8) a que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de maneira prejudicial à segurança.” 

Desta forma, verifica-se, que inobstante haverem regras estabelecidas pelo CONAR, 

através de seu Código de Auto-Regulamentação, a legislação estabelecida pelo 

CDC visa infringir punição aplicando responsabilidade àqueles que de forma 

antiética infrinjam o citado art. 37, responsabilidades essas que podem ser de cunho 

Cível, Criminal e Administrativa. 

Assim, como já fora explanado, muitas vezes a infração às normas estabelecidas 

pelo Código de Auto-Regulamentação Publicitária e o Código de Defesa do 

Consumidor pode vir acompanhada do despreparo de alguns profissionais que 

desconhecem tais regulamentações e legislações, devido à ausência de preparo nos 

cursos de graduação, que não abordam, muitas vezes, de forma suficiente esta 

temática na grade dos cursos, disciplinas e até mesmo devido à escassez de obras 

direcionadas a profissionais da área de marketing que venham orientá-los de forma 

a seguirem os preceitos éticos e legais da profissão.  

2.4.1  Princípios do Código de Defesa do Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor elenca vários princípios, visando dar equilíbrio e 

harmonia na relação de consumo (MARTINS, 2003). 

Principio da vulnerabilidade 

 

Consagrado pelo CDC em seu art. 4º, I, o principio da vulnerabilidade reconhece que 

o consumidor é parte mais fraca na relação de consumo, devendo ser dada a ele a 

tutela pela norma do consumidor (MARTINS, 2003). 

 

De acordo com Martins (2003, p. 8), “Vulnerabilidade do consumidor constitui a viga-
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mestre. A priori todos os consumidores são vulneráveis, tratando-se de uma 

presunção e não de uma certeza”. 

 

Do mesmo modo, para Nunes (2005, p. 106), o principio da vulnerabilidade significa 

“[...] o reconhecimento de que o consumidor é a parte mais fraca na relação jurídica 

de consumo, concretizando o principio da isonomia garantida pela Constituição 

Federal". 

 

Para Almeida (2003, p. 125), o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

decorre de 

 

“[...] que este é parte fraca da relação de consumo. A fragilidade para o 
autor e decorrente de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho 
econômico. A ordem técnica esta ligada aos meios de produção, já o de 
cunho econômico diz respeito a maior capacidade econômica que possui o 
fornecedor em relação ao consumidor”. 

 

 

Principio da Transparência 

 

O art. 4º do CDC traz de forma implícita o principio da transparência. Tal principio se 

baseia na sinceridade que deve haver entre o negocio entre fornecedor e 

consumidor, buscando uma relação mais próxima e adequada (MARTINS , 2003). 

 

Para Martins (2003, p. 9), o principio da transparência, 

 

“visa permitir um olhar direto no tocante a verdadeira intenção de cada um e 
no sentido de que, de forma pura – no sentido de pleno conhecimento de 
condições – se instaure a plena satisfação no atendimento dos fins 
objetivados na contratação: o fornecimento e o recebimento do produto ou 
serviço. 
 

Através do referido principio, impõe-se ao fornecedor o dever de prestar efetiva e 

direta informação sobre as condições do negocio realizado, que deve abranger não 

só a oferta, como todo o texto do próprio compromisso, quando se realizar de forma 

escrita, ou quando verbal a divulgação ampla da condições decorrentes do pequeno 

negocio (MARTINS, 2003, p. 9). 
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Segundo Almeida (2003, p. 125), o principio da transparência “[...] se traduz na 

obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os 

produtos e serviços que são oferecidos e, também, gerar no contrato a obrigação de 

propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo”. 

 

Principio da boa-fé  

 

Previsto no art. 4º, III do CDC, o principio da boa-fé traduz a necessidade de 

lealdade que deve haver para as partes quando realizado o negocio jurídico na 

relação de consumo. 

 

Segundo Martins (2003, p. 11), no que diz respeito à aplicação da boa-fé, deve-se 

destacar que, 

 

[...] a inter-relação humana deve pautar-se por um padrão ético de 
confiança e lealdade, indispensável para o próprio desenvolvimento normal 
de convivência social. [...] Isso significa que as pessoas devem adotar um 
comportamento leal em toda a fase previa a constituição de tais relações e 
que devem comporta-se segundo a boa-fé que se projeta, por sua vez, nas 
direções em que se diversificam todas as relações jurídicas: direitos e 
deveres. Os direitos devem exercitar-se de boa-fé; as obrigações têm de 
cumprir-se de boa-fé. 

  

No entendimento de Almeida (2003, p. 127), o principio da boa-fé objetiva presente 

no CDC pode ser definido a grosso modo “como sendo uma regra de conduta, isto é, 

o dever das partes de agir conforme certos parâmetros de honestidade e lealdade, a 

fim de se estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. 

 

Continuando o entendimento do mesmo autor, 

 

O principio da boa-fé estampado no art. 4º da lei consumerista tem, então, 
como função viabilizar os ditames constitucionais da ordem econômica, 
compatibilizando interesses aparentemente contraditórios, como a proteção 
do consumidor e o desenvolvimento econômico e tecnológico. Com isso, 
tem-se que a boa-fé não serve somente para a defesa do débil, mas sim 
como fundamento para orientar a interpretação garantidora da ordem 
econômica [...] 
 

 

 
 



43 
 

 
 

Principio da Equidade 
 
A equidade como norma - principio, encontrada no art. 4º do CDC tem por objetivo 

exigir equilíbrio nas relações entre fornecedor e consumidor. Tal principio é o 

norteador existente nos contratos, uma vez, que serve para dar equilíbrio de direitos 

e deveres, para assim ser alcançanda justiça contratual (MARTINS, 2003, p. 12). 

 

Principio da Isonomia 

 

O principio da Isonomia sustenta que as pessoas são diferentes entre si, sendo 

inviável tratamento idêntico na contratação de fornecimento de produtos e serviços 

por parte do fornecedor (Martins, 2003, p. 12). 

 

Desta forma, a aplicação do principio da isonomia no Código de Defesa do 

Consumidor declara a vulnerabilidade do consumidor ao ser apresentado como 

parte mais frágil na relação negocial, consubstanciando o que dispõe o art. 5º da 

Constituição Federal de que todos são iguais perante a lei (Martins, 2003). 

 

Desta forma, a igualdade que o CDC protege amparado pela Constituição Federal, 

 

[...] refere-se, portanto, ao exercício pleno da própria cidadania pois o 
consumidor, na relação instaurada, tem em face, do principio, tratamento 
adequado e em nível de igualdade com o fornecedor, mesmo porque, diante 
da predominância de um, o outro recebe tratamento diferenciado no sentido 
de proporcionar o equilíbrio e, por consequência, justiça no próprio 
resultado (MARTINS, 2003, p. 13). 

 

2.4.2  Definição Jurídica de Consumidor  

O art. 2° da Lei 8.078/90 prescreve que, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXII, adotou como 

principio fundamental a “defesa do consumidor”. De igual forma, através do principio 

da ordem econômica no artigo 170 inciso V deu ao Estado condição de intervir nas 

relações privadas, de modo a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e 
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possibilitando a atuação de forma inovadora da figura do consumidor como agente 

econômico e social (GARCIA, 2006). 

 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, consumidor é 

“[...] toda a pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final”. No mesmo dispositivo, temos a figura do consumidor por 

equiparação que é representado pela “coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo” (DENSA, 2006).  

 

Apesar da criação do Código de Defesa do Consumidor, é possível perceber que 

existem controvérsias quanto ao conceito de consumidor, pois não há um conceito 

prático, mas, sim, somente definido através da relação de consumo (BEVILAQUA, 

2008).   

 

Desta forma, para Rocha (apud BEVILAQUA, 2008, p. 57) existem pelo menos 

quatro conceitos contidos no código sobre quem é consumidor, “O primeiro e mais 

importante aparece no art. 2º, que afirma: “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que utiliza ou adquire produto ou serviço como destinatário final”. 

 

Para o mesmo autor, existem condições par aplicação do conceito acima, 

 

 [...] A primeira condição amplia o conceito, que passa a compreender, não 
somente o comprador, mas todos aqueles que, por qualquer circunstância, 
entraram em contato com um bem ou serviço. A segunda condição, ao 
contrario, restringe sua abrangência, excluindo aqueles que tenham 
adquirido um bem para revendê-lo ou integrá-lo ao processo de produção 
de outro bem (ROCHA, apud BEVILAQUA, 2008, p. 58). 
 

Segundo o autor, o segundo conceito inserido no CDC aparece no parágrafo único 

do art. 2º, quanto à equiparação de consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indertemináveis, que intervenha ou encontre sujeita ou propensa a intervir nas 

relações de consumo (BEVILAQUA, 2008). 

 

O terceiro conceito de consumidor se encontra no artigo 17º, que trata dos danos 

causados por produtos ou serviços. Segundo Rocha (apud BEVILAQUA, 2008, p. 

57), “Para fins de ressarcimento, a noção de consumidor e alargada para acolher 
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todas as vitimas de acidentes de consumo, tenham ou não participado da circulação 

do bem ou de seu uso”. 

 

 Finalmente, o quarto conceito aparece no artigo 29, equiparando aos consumidores 

todas as pessoas, determináveis ou não, expostas a oferta de bens e práticas 

comerciais. Nesse âmbito, para Rocha (apud BEVILAQUA, 2008 p. 57), “[...] a 

proteção da lei se estende também aos consumidores potenciais: aqueles que não 

são parte em um contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, mas que 

podem vir a sê-lo”. 

 

Contudo, embora o conceito de consumidor conste expressamente no Código de 

Defesa do Consumidor, para a maioria dos doutrinadores o conceito de consumidor 

é amplo e sua aplicação ao caso concreto tem se revelado bastante complexa, 

devendo ser orientada de acordo com a doutrina finalista e maximalista (DENSA, 

2006).  

 

Para a doutrina finalista, consumidor é quem retira em caráter definitivo de 

circulação produto ou serviço, sendo que estes servem para suprir necessidade ou 

satisfação pessoal ou privada. Desta forma, houve a intenção em legislar através do 

Código de Defesa do Consumidor para o grupo de sociedade mais vulnerável e, em 

alguns casos, hipossuficiente (DENSA, 2006). 

 

Segundo os seguidores da doutrina finalista: 

 

A aquisição ou uso de bem ou serviço para o exercício de atividade 
econômica, civil ou empresaria descaracterizam o requisito essencial a 
formação da relação de consumo, qual seja, ser o consumidor o destinatário 
final do bem. [...] pouco importa se o bem ou serviço adquirido será 
revendido ao consumidor diretamente ou por transformação ou 
simplesmente agregado ao estabelecimento empresarial (DENSA, 2006, p. 
7).   
 
 

Ainda segundo Marques (apud GRUBER, 2005, p. 19), para a doutrina finalista “a 

tutela do consumidor se da somente porque ele é parte vulnerável da relação de 

consumo. [...] e o consumidor seria aquele que adquire o produto ou serviço para 

uso próprio e não para a revenda ou para acrescentá-lo a cadeia produtiva”. 
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De outra forma, temos a doutrina maximalista, que segundo Densa (2006, p. 8) “[...] 

para ser considerado consumidor basta que este utilize ou adquira produto ou 

serviço na condição de destinatário final, não interessando o uso particular ou 

empresarial do bem [...]” 

 

Para os maximalistas, o Código de Defesa do Consumidor criou normas de proteção 

não somente do consumidor, mas também do mercado de consumo, o qual instituiu 

normas e princípios para todos os agentes de mercado, os quais podem assumir 

papel ora de fornecedores, ora de consumidores (ANDRADE, 2006).  

 

Segundo a referida doutrina, 

 

 A definição do art. 2º deve ser interpretada o mais extensamente possível, 
segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas 
a um numero cada vez maior de relações de mercado. [...] a definição do 
art. 2º e puramente objetiva, não importando se a pessoa física ou jurídica 
tem ou não fim de lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço 
(ANDRADE, 2006, p. 16).    
 

Desta forma, “A corrente maximalista, sustenta que o CDC regula o mercado 

brasileiro de consumo e não as normas para proteger somente consumidor não 

profissional” (CRUBER, 2005, p. 20). 

 

Os doutrinadores apontam diversos conceitos sobre o que vem a ser considerado 

consumidor. Isso se revela pela falta de existência de um conceito acabado de 

consumidor, seja na doutrina ou no plano legislativo (MAZZILLI, 2004). 

 

Para Mazzilli (2004, p. 149), “Pela própria conceituação legal, consumidor não é 

apenas aquele que adquire o produto ou o serviço, mas também aquele que, mesmo 

não o tendo adquirido, dele faz uso, na qualidade de destinatário final”. 

 

 Nas relações de consumo,  

 

[...] não é consumidor quem simplesmente adquire um bem ou utiliza um 
serviço como destinatário final – pois, em tese, isto poderia envolver apenas 
uma compra e venda ou uma prestação de serviços segundo o Código Civil, 
sem relação de consumo para os fins do CDC. E consumidor aquele que 
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adquire ou utiliza produto ou serviço dentro de uma relação de consumo, 
ainda que apenas potencial (ao consumidor deve contrapor-se o produtor ou 
o fornecedor) (MAZZILLI, 2004, p. 150, grifo do autor).  
 

 

Numa visão econômica, o conceito de consumidor abrange o destinatário final que 

adquire o produto para uso, assim como na intermediação quando há o repasse a 

outros fornecedores (ALMEIDA, 2003). 

 

Assim, segundo Filomeno (apud ALMEIDA, 2003, p. 36), consumidor “[...] é todo 

individuo que se faz destinatário da produção de bens, seja ele ou não adquirente, e 

seja ou não, a seu turno, também produtor de outros bens”. 

 

Já numa visão jurídica, segundo Bulgarelli (apud ALMEIDA, 2003, p. 36) consumidor 
é, 
 

[...] aquele que se encontra numa situação de usar e consumir, 
estabelecendo-se por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem 
duvida, porem a que se deve dar uma valorização jurídica, a fim de protegê-
lo, quer evitando quer reparando os danos sofridos. 
 
 

Ainda para Othon Sidou (apud ALMEIDA, 2003, p. 36), consumidor é,  

 

[...] qualquer pessoa, natural ou jurídica, que contrata, para sua utilização, a 
aquisição de mercadoria ou a prestação de serviço, independentemente do 
modo de manifestação de vontade; isto e, sem forma especial, salvo 
quando a lei expressamente a exigir 

 

 
Ocorre que, para o autor, tais conceitos jurídicos de consumidor se revelam 

incompletos e restritivos, sendo mais satisfatório e mais atualizado o conceito de que 

consumidor é, 

 

[...] todo aquele que para seu uso pessoal, de sua família, ou dos que se 
subordinam por vinculação domestica ou protetiva a ele, adquire ou utiliza 
produtos, serviços ou qualquer outros bens ou informação colocados a sua 
disposição por comerciantes ou por qualquer outra pessoa natural ou 
jurídica, no curso de sua atividade ou conhecimento profissionais 
(HERMAN, BENJAMIN, apud ALMEIDA, 2003, p. 37). 
 
 

Seguindo desta forma a conceituação legal trazida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 2º, consumidor deve ser pessoa física ou jurídica, de 

forma equiparada a coletividade, grupo de pessoas, a família, assim como os 
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usuários de serviços bancários podem ser considerados consumidores (ALMEIDA, 

2003).   

 
Quem adquire ou utiliza de forma direta ou mesmo utiliza em proveito próprio ou de 

outra pessoa produto quer seja móvel ou imóvel, material ou imaterial e quanto ao 

serviço qualquer atividade fornecida a terceiros, mediante remuneração, excluindo-

se a de natureza trabalhista (ALMEIDA, 2003). 

 

E, finalmente, que seja destinatário final, utilizando o produto ou serviço para uso 

próprio, privado, individual, familiar ou doméstico e quanto a terceiros, desde que o 

repasse não se dê por revenda (ALMEIDA, 2003).  

 

Não se incluíram na definição legal, o intermediário e quem compra com o objetivo 

de revender após montagem, beneficiamento ou industrialização. A operação de 

consumo deve encerrar-se no consumidor, que utiliza ou permite que seja utilizado o 

bem ou serviço adquirido, sem revenda (ALMEIDA, 2003). 
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3 METODOLOGIA 

Visando maior consistência ao trabalho, importante se faz abordar de que forma  ele 

será realizado. Corroborando esse pensamento Marconi & Lakatos (2010, p.44),  

afirmam que todas as ciências se caracterizam pela utilização de métodos científicos 

e nesse caso muito embora o método científico não seja sua alçada exclusiva, não 

há ciência sem o emprego desses métodos. 

Bervian, Cervo & Silva (2009, p. 27) conceituam método como a ordem que se deve 

impor aos diferentes processos necessários para atingir certo fim ou resultado 

desejado. Também afirmam que nas ciências entende-se por método o conjunto de 

procedimentos empregados na investigação e na demonstração da verdade. 

O presente capítulo será dividido em 3 (três) partes, identificadas como: 

caracterização da pesquisa;  elaboração do instrumento  de  coleta  de  dados e  

aplicação do instrumento de coleta de dados. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Buscando alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, o estudo proposto 

utilizará uma pesquisa exploratória com uma abordagem qualitativa, por se tratar do 

método mais adequado para identificar a percepção do consumidor acerca das 

propagandas enganosas e abusivas.  

No entendimento de Bervian, Cervo & Silva (2009, p. 63) a pesquisa exploratória é o 

passo inicial no processo de pesquisa pela experiência, visando familiarizar-se com 

o fenômeno ou obter uma nova percepção dele com o intuito de descobrir novas 

idéias, sendo desta forma recomendada a pesquisa exploratória quando há pouco 

conhecimento sobre o problema a ser estudado. 

Verifica-se que a presente pesquisa possui natureza qualitativa, conforme a visão de 

Denzin e Lincoln (2006, p. 4): 

A palavra qualitativa implica uma ênfase nos processos e significados que 
não são rigorosamente examinados ou mensurados em termos de 
quantidade, montante, intensidade ou frequência. A pesquisa qualitativa 
ressalta a natureza socialmente construída, o íntimo relacionamento entre o 
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pesquisador e o que está sendo estudado e as restrições situacionais que 
delimitam a pesquisa. 

Para Malhotra (2001), as pesquisas qualitativas são utilizadas primordialmente para 

trazer um melhor entendimento acerca do tema, gerando novas hipóteses, 

indicadores ou atributos de mensuração ou até mesmo alternativas para fechar 

questões em aberto 

Na visão de Marconi & Lakatos (2009, p. 268), a metodologia qualitativa fornece 

uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamentos, etc. 

Desta forma, por ser o objetivo da pesquisa apontar se o consumidor consegue 

identificar propagandas enganosas e abusivas veiculadas pela televisão, o melhor 

método para apontar essa percepção, será a pesquisa exploratória qualitativa. 

3.2  ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturados com 03 (três) 

perguntas entre fechadas, abordando o gênero, a faixa etária, a escolaridade, e 

questões abertas que visam obter dados em busca de conhecer a percepção dos 

entrevistados para responder os objetivos do estudo, como: qual a percepção que o 

entrevistado possui acerca da propaganda veiculada? Qual é o entendimento do 

entrevistado acerca do conceito de propaganda enganosa e abusiva? Se o 

entrevistado consegue identificar alguma propaganda enganosa e abusiva dentre as 

veiculadas? 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2009, p. 53) na elaboração do questionário “é 

necessário estabelecer, com critério, as questões mais importantes a serem 

propostas e que interessam ser conhecidas de acordo com os objetivos”. 

A opção em utilizar questionário com questões abertas e fechadas se deve em razão 

de possibilitar maior exatidão nos dados. (Cervo, Bervian e Silva, 2009, p. 53) 

Para a elaboração do instrumento de coleta de dados, as perguntas abertas foram 

elaboradas, visando a obtenção da opinião dos entrevistados no tocante 

primeiramente à visão do pesquisado ao assistir os comerciais sem qualquer 



51 
 

 
 

indução de opinião, pois o questionamento livre visou obter algumas informação 

acerca de eventual sentimento de irregularidade nos comerciais.  

Posteriormente, já com a indução do tema objeto da pesquisa (publicidade 

enganosa e abusiva), foi elaborado o segundo questionamento, visando avaliar a 

capacidade do entrevistado de identificar nos comerciais eventual publicidade 

enganosa e/ou abusiva, sem fornecê-lhes alguma informação conceitual acerca das 

duas modalidade de publicidade irregular. 

Finalmente, a terceira pergunta aberta foi contextualizada com o conceito legal dado 

pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC à publicidade enganosa e abusiva, 

visando desta forma avaliar a percepção do consumidor, se permaneceu inalterada 

ou se houve alguma alteração na percepção em relação a identificação da 

abusividade ou enganosidade nos comerciais, já que nessa questão foi fornecido o 

conhecimento específico, diferenciando cada uma das publicidades irregulares. 

 3.3  APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

A pesquisa foi aplicada através de um experimento, que foi avaliado em três 

momentos: no primeiro momento, foram veiculados 4 (quatro) comerciais, onde 

dentre eles 1 (um) foi considerado abusivo, 1 (um) foi considerado enganoso e 

abusivo e 2 foram considerados legais pelo CONAR.  

Os materiais publicitários veiculados na pesquisa foram, a propaganda da Devassa, 

do Sandero, do Danoninho e da Skol. 

A propaganda da Devassa foi considerada abusiva pelo Conar, mediante análise de 

representação n ° 38/10, 39/10 e 40/10 feita por consumidores que insurgiram contra 

o apelo à sensualidade, sexismo, desrespeito à figura da mulher e também apelo 

excessivo de consumo, decidiu pela sua sustação. (www.conar.org.br acesso em 

15/12/2011) 

A propaganda do Sandero, foi analisada pelo Conar mediante a representação n° 

130/2011 feita por consumidores que reclamaram do exemplo deseducativo e em 

desacordo com as normas de trânsito, em razão do cavalo de pau executado no final 

do comercial. Em decisão por maioria o CONAR decidiu por arquivar a 

http://www.conar.org.br/


52 
 

 
 

representação por acolher a defesa apresentada e entender não haver 

irregularidade e que o filme não contém sugestão de uso do veículo que possa pôr 

em risco a segurança, mesmo porque no filme há avisos acerca do respeito as leis 

de transito e alerta que as cenas foram feitas por profissionais conforme relatado 

pela defesa. (www.conar.org.br acesso em 15/12/2011) 

A propaganda do Danoninho foi analisada mediante a representação n° 22/07 feita 

por consumidora reclamando sobre a comparação entre um copo de leite e uma 

embalagem de Danoninho em comercial do produto, o que poderia levar a erro 

quanto às suas características nutricionais, haja vista que o comercial é inadequado, 

pois dá a entender que um pote do Danoninho, de 45g, tem valor nutricional 

equivalente a um copo de leite, quando, na realidade, equivale a meio copo. Diante 

da representação o Conar recomendou, portanto, a alteração da peça para adequar 

a comparação por se tratar de informação enganosa, assim como para eliminar a 

expressão "compra mais", por ser frase que cria constrangimento aos pais com o 

propósito de impingir o consumo, conduta reprovada pelo Código. (www.conar.org.br 

acesso em 15/12/2011) 

A propaganda da Skol foi analisada pelo Conar através da representação n° 148/10 

feita por consumidores alegando que instiga a rivalidade e a falta de respeito com os 

argentino, entretanto o Conar decidiu pelo seu arquivamento por não entender 

possuir alguma irregularidade e afronta ao Código de ética. (www.conar.org.br 

acesso em 15/12/2011) 

Posteriormente à veiculação, os pesquisados expuseram qual a sua percepção 

acerca das propagandas, sem sequer terem conhecimento da natureza da pesquisa 

acerca da percepção das propagandas enganosas e abusivas. 

Já no segundo momento, foram veiculadas novamente as propagandas, onde os 

pesquisados expuseram sua concepção acerca de seu entendimento do que vem a 

ser propaganda enganosa e abusiva, expondo acerca de sua percepção quanto às 

propagandas veiculadas, identificando-as e no seu modo de entender o que o fez 

considerá-las. 

http://www.conar.org.br/
http://www.conar.org.br/
http://www.conar.org.br/
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 Em terceiro momento, foi aplicado um questionário contextualizado com o conceito 

e a diferença existente entre a propaganda enganosa e abusiva, onde o pesquisado 

foi novamente argüido acerca de, qual a concepção que terá sobre as propagandas 

veiculadas, solicitando-lhe que as identifique, justificando o motivo pelo qual as 

considerou enganosa, abusiva. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de conteúdo, que permite 

melhor visualização e consequente interpretação.  

Para a coleta dos dados da pesquisa, que foi realizada entre os dias 10 a 15 de 

novembro de 2012, buscou-se selecionar 12 consumidores, de modo não 

probabilístico, por julgamento do pesquisador, todos residentes do município de 

Linhares/ES, sendo 6 do sexo feminino, entre as faixa etárias de 18 a 65 anos, 

sendo 1 acima de 50 anos, 3 na faixa de 31 a 40 anos, 2 na faixa de 18 a 25 anos e 

1 de 26 a 30 anos de idade; já os 6 consumidores do sexo masculinos estão 

inseridos nas faixas etárias de 26 a 65 anos, sendo 2 acima de 50 anos, 2 na faixa 

etária de 31 a 40 anos e 2 na faixa etária de 26 a 30 anos, demonstrando, desta 

forma, a diversidade de faixa etária dos consumidores pesquisados. 

O questionário apresentado buscou explorar três aspectos: primeiro, a opinião livre 

dos entrevistados sobre as propagandas veiculadas, buscando ter uma visão geral 

dos entrevistados acerca de alguma crítica que apontasse a presença de 

abusividade ou enganosidade. 

O segundo aspecto foi a busca da identificação por parte dos entrevistados em seu 

modo de entender aquelas propagandas consideradas por eles abusivas ou 

enganosas. 

No terceiro aspecto, buscou-se contextualizar o questionário com os conceitos leais 

dados pelo CDC sobre a publicidade enganosa ou abusiva, visando principalmente 

avaliar a percepção do consumidor após o conhecimento dos conceitos e 

diferenciações e comparar esta fase da pesquisa com a percepção dos 

entrevistados com as duas fases anteriores.  



54 
 

 
 

Ao efetuar a análise dos resultados referentes as respostas da primeira fase, a 

unanimidade dos pesquisados deixou de apontar qualquer questão atinente a 

identificação de publicidade enganosa ou abusiva no conteúdo veiculado, abordando 

apenas a questão da criatividade, informações do produto e humor, como pode ser 

observado no quadro abaixo com os principais comentários . 

1 - Descreva qual é a sua opinião sobre as propagandas que acabou de assistir?  

Consumidor 1 SKOL: “Gostei muito da propaganda da Skol, pois ela traz um 

apelo de humor.” 

Consumidor 2 SANDERO: “Bem bolada, me surpreendeu no final” 

Consumidor 3 DANONINHO: “Se possui todo o valor nutritivo, deve ser bom 

para as crianças “ 

Consumidor 4 DEVASSA: “Gostei, criativa” 

Consumidor 5 SANDERO: “Muito criativa. Depois, dizem que mulher não saber 

dirigir.” 

Consumidor 6 SKOL: “Somente tomando Skol pro argentino ficar bom de 

samba. Engraçada a propaganda.” 

Consumidor 7 DEVASSA: “A Paris Hilton está arrasando.” 

Consumidor 8 DANONINHO: “Produto nutritivo, legal a informação passada no 

comercial”. 

Consumidor 9 DANONINHO: “Mostra o valor nutritivo do produto, informação 

importante para os pais.” 

Consumidor 10 DEVASSA: “Interessante, compararam a propaganda aquele 

filme Janela Indiscreta”. 

Consumidor 11 SKOL: “Muito engraçado o comercial, somente assim pra 

Brasileiro gostar de Argentino”. 

Consumidor 12 SANDERO: “Inteligente o comercial, o final realmente é 

surpreendente.” 

Quadro 1: Opinião livre do consumidor sobre as propagandas veiculadas na pesquisa. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Verificou-se, portanto, que na análise dos comerciais veiculados, por não haver 

qualquer indução ao tema pretendido na pesquisa, e somente por ter sido argüido 
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opinião pessoal dos entrevistados, não houve menção de qualquer irregularidade, o 

que traz o entendimento de que esse grupo, em primeira análise, ao assistir os 

comerciais, apresenta somente uma visão recreativa e informativa da propaganda. 

No tocante ao segundo momento da pesquisa, composto pelo questionamento 

motivando o consumidor a analisar conteúdo abusivo ou enganoso da publicidade 

veiculada, constatou-se que a grande maioria dos entrevistados possui a dificuldade 

quanto à identificação do conceito e, por conseqüência, a diferenciação entre 

publicidade enganosa e publicidade abusiva, o que levou a uma distorção e à 

ausência de homogeneidade no parâmetro das respostas dos entrevistados. 

 Publicidades veiculadas na pesquisa 

Sandero Devassa Skol Danoninho 

Fases da 

Pesquisa 

2° 3° 2° 3° 2° 3° 2° 3° 

Consumidor 01 ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 02 ENGANOSA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA ENGANOSA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA 

 Consumidor 03 ÉTICA ÉTICA ABUSIVA ABUSIVA ABUSIVA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 04 ENGANOSA ABUSIVA ENGANOSA ABUSIVA ENGANOSA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 05 ENGANOSA ABUSIVA E 

ENGANOSA 

ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ENGANOSA ENGANOSA 

Consumidor 06 ABUSIVA ÉTICA ABUSIVA ABUSIVA ÉTICA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 07 ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 08 ABUSIVA E 

ENGANOSA 

ABUSIVA ABUSIVA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 09 ABUSIVA E 

ENGANOSA 

ABUSIVA ENGANOSA ABUSIVA ÉTICA ABUSIVA ENGANOSA ENGANOSA 

Consumidor 10 ENGANOSA ENGANOSA ENGANOSA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 11 ÉTICA ÉTICA ABUSIVA ABUSIVA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

Consumidor 12 ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA 

 

CONAR 

 

ÉTICA 

 

ABUSIVA 

 

ÉTICA 

 

ABUSIVA E ENGANOSA 

Quadro 2: Opinião dos consumidores sobre a publicidade enganosa e abusiva na 2 e 3 fases da 

pesquisa.  Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Pode-se verificar nas respostas dadas pelos consumidores na 2° fase da pesquisa, 

ao analisarem a publicidade do SANDERO. 
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2 - Independente do que as Normas Legais levam em conta para que uma 
propaganda seja considerada abusiva ou enganosa, identifique as propagandas 
que, no seu modo de entender, podem ser consideradas numa ou mais dessas 
possibilidades (abusivas, enganosas).  

Consumidor 1 SANDERO: “Achei criativa e pra mim não demonstra 

irregularidade pois contém aviso orientando e alertando o 

consumidor”. 

Consumidor 2 SANDERO: “Não identifiquei que esta propaganda seja abusiva, 

mas achei mentirosa pois o homem transformou a flor de fogo 

em uma flor de verdade e a mulher conseguiu estacionar o carro 

com o cavalo de pau ” 

Consumidor 3 SANDERO: “Já que a propaganda alerta o telespectador, está 

demonstrando apenas um fato para contextualizar a surpresas. 

Pra mim não tem irregularidade.” 

Consumidor 4 SANDERO: “Achei a propaganda enganosa, pois mostra a 

personagem feminina cometendo infração de transito ao 

estacionar, o que pode por em risco outros motoristas e 

pedestres” 

Consumidor 5 SANDERO: “Muito criativa. Entretanto analisando no contexto 

de ser enganosa ou abusiva, eu achei ela enganosa, pois não 

quer dizer que se você comprar um carro daquele você irá 

conseguir fazer as manobras que a motorista fez.” 

Consumidor 6 SANDERO: “Eu achei a propaganda criativa, mas abusiva por 

estar incentivando a direção perigosa .” 

Consumidor 7 SANDERO: “ A propaganda é normal, criativa e, no meu ponto 

de vista, não acho que ela seja enganosa ou abusiva, pois ela 

contem aviso dizendo para respeitar as leis de transito e que a 

cena foi feita por profissionais e não deverá ser repetida, o que 

alerta o telespectador.” 

Consumidor 8 SANDERO: “Abusivo, enganoso, demonstra infração de transito” 

Consumidor 9 SANDERO: “Achei enganosa e abusiva, por que está 

demonstrando irresponsabilidade no transito.” 

Consumidor 10 SANDERO: “Achei enganosa. Faz a pessoa achar que se 
comprar o carro irá conseguir ser o que não é.”. 

Consumidor 11 SANDERO: “Criativo, não achei nada de mais”. 
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Consumidor 12 SANDERO: “Inteligente o comercial, o final realmente é 

surpreendente. É ficção, não achei que tenha qualquer 

irregularidade” 

Quadro 3: Opinião do consumidor sobre o comercial do Sandero no tocante a publicidade enganosa e 

abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Pôde-se verificar que somente os consumidores 1, 3 e 7 conseguiram identificar em 

sua análise os avisos que o comercial apresenta em tela alertando o consumidor, e 

a grande maioria pelo parâmetro de respostas não consegue sequer diferenciar o 

que vem a ser um comercial abusivo ou enganoso de maneira correta para poder 

fazer a comparação. 

Finalmente, ao analisar os dados do terceiro momento da pesquisa, composto da 

pesquisa contextualizada com a conceituação legal de publicidade enganosa e 

abusiva dada pelo Código de Defesa do Consumidor, pode-se verificar uma 

acentuada mudança de percepção dos entrevistados com os novos dados 

apresentados, o que aumentou consideravelmente o conhecimento desses 

consumidores. 

Analisando as respostas dadas sobre a propaganda do Sandero, pode-se fazer uma 

comparação da acentuada mudança de opinião, principalmente entre os 

entrevistados que consideravam a publicidade enganosa. 

3 - Após uma leitura atenta dos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, identifique novamente no seu entendimento as propagandas 
enganosas, abusivas. Caso haja mudança de opinião entre as respostas da 
questão 02, exponha o que o levou a mudá-la? 

Consumidor 1 SANDERO: Mantenho o mesmo posicionamento anterior: “Achei 

criativa e pra mim não demonstra irregularidade pois contém 

aviso orientando e alertando o consumidor”. 

Consumidor 2 SANDERO: Com a leitura do conceito eu alterei minha opinião 

para considerar a propaganda abusiva. 

Consumidor 3 SANDERO: Não mudo minha opinião :“Já que a propaganda 

alerta o telespectador, está demonstrando apenas um fato para 
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contextualizar a surpresas. Pra mim não tem irregularidade.” 

Consumidor 4 SANDERO: Altero meu ponto de vista para considerá-la abusiva 

e não enganosa, pois mostra a personagem feminina 

cometendo infração de transito ao estacionar, o que pode por 

em risco outros motoristas e pedestres” 

Consumidor 5 SANDERO: “Muito criativa. Entretanto analisando o conceito do 

que vem a ser uma propaganda enganosa ou abusiva, eu corrijo 

minha resposta anterior para considerá-la enganosa e abusiva, 

primeiro pois não quer dizer que se você comprar um carro 

daquele você irá conseguir fazer as manobras que a motorista 

fez e segundo por mostras direção perigosa.” 

Consumidor 6 SANDERO: “Analisando mais criteriosamente, altero minha 

opinião para considerar o comercial ético, pois verifiquei que 

está alertando o consumidor sobre o respeito das regras de 

transito.” 

Consumidor 7 SANDERO: Mantenho minha opinião anterior: “ A propaganda é 

normal, criativa e no meu ponto de vista não acho que ela seja 

enganosa ou abusiva, pois ela contem aviso dizendo para 

respeitar as leis de transito e que a cena foi feita por 

profissionais e não deverá ser repetida, o que alerta o 

telespectador.” 

Consumidor 8 SANDERO: “Apenas abusivo, pois demonstra infração de 

transito” 

Consumidor 9 SANDERO: “Altero minha opinião para somente abusiva, por 

que está demonstrando irresponsabilidade no transito, não seria 

enganosa porque não está trazendo informação mentirosa.” 

Consumidor 10 SANDERO: Mantenho minha opinião: “Achei enganosa. Faz a 
pessoa achar que se comprar o carro irá conseguir ser o que 
não é.”. 

Consumidor 11 SANDERO: Mantenho minha opinião por estar de acordo com 

os conceitos:  “Criativo, não achei nada de mais”. 

Consumidor 12 SANDERO: Somente acrescentaria que não tem qualquer 

irregularidade pois o comercial informa dos riscos e com relação 

ao respeito a lei: “Inteligente o comercial, o final realmente é 
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surpreendente. É ficção, não achei que tenha qualquer 

irregularidade” 

Quadro 4: Opinião do consumidor sobre o comercial do Sandero na pesquisa contextualizada no 

tocante a publicidade enganosa e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Desta forma, verificou-se que os consumidores, ao tomarem conhecimento do 

conceito legal de publicidade enganosa e abusiva, alteraram consideravelmente seu 

entendimento das propagandas veiculadas, haja vista haver a facilitação da 

diferenciação das duas modalidades de publicidade irregular, e, em sua maioria, 

aqueles que haviam identificado a publicidade como enganosa ou enganosa e 

abusiva, adequaram seu ponto de vista para considerá-la apenas abusiva. 

No tocante à publicidade do SANDERO veiculada na pesquisa, ressalta-se que esta 

foi analisada pelo CONAR através da representação n° 130/2011, mediante queixa 

de consumidores que reclamaram do exemplo deseducativo e em desacordo com as 

normas de trânsito, em razão do cavalo de pau executado no final do comercial. Em 

decisão por maioria, o CONAR decidiu por arquivar a representação por entender 

que “Querer extrapolar, a partir desse anúncio, que as pessoas passarão a fazer 

cavalos de pau nas ruas para estacionar seus carros é fazer pouco da inteligência 

delas". 

Na análise feita dos resultados da pesquisa na segunda fase de aplicação do 

questionário, no tocante ao comercial da devassa, verificou-se também uma falta de 

homogeneidade de opiniões. 

2 - Independente do que as Normas Legais levam em conta para que uma 
propaganda seja considerada abusiva ou enganosa, identifique as propagandas 
que, no seu modo de entender, podem ser consideradas numa ou mais dessas 
possibilidades (abusivas, enganosas).  

Consumidor 1 DEVASSA: “Propaganda criativa, compara o nome do produto 

com a fama da atriz”. 

Consumidor 2 DEVASSA: “Não consigo identificar qualquer irregularidade”. 

Consumidor 3 DEVASSA: “Propaganda abusiva, pois abusa da figura feminina 
para vender cerveja”. 

Consumidor 4 DEVASSA: Muito embora a considera criativa, entendo que seja 
também enganosa, pois não consigo identificar qualquer 



60 
 

 
 

semelhança do produto ou sua qualidade com a atitude da 
personagem”. 

Consumidor 5 DEVASSA:”Considero totalmente regular”. 

Consumidor 6 DEVASSA: “Abusiva, pois traz um apelo sexual o comercial que 
passa durante o dia, com crianças assistindo”. 

Consumidor 7 DEVASSA: “Paris Hilton, arrasa no comercial. Não vejo nada de 
mais”. 

Consumidor 8 DEVASSA: “Pouca vergonha! Utiliza a mulher como objeto 
sexual. Abusiva” 

Consumidor 9 DEVASSA: “Interessante e criativa, porém a considero 
enganosa, pois o comercial dá falsa impressão de qualidade do 
produto o comparando a sensualidade de Paris Hilton”. 

Consumidor 10 DEVASSA: “Enganosa, pois não quer dizer que por ser um 
comercial sensual que o produto terá qualidade, tenta manipular 
o consumidor”.  

Consumidor 11 DEVASSA: “Abusiva, por trazer exageradamente o apelo sexual 
e sensual para vender bebida alcoólica, o que constrange 
algumas pessoas”. 

Consumidor 12 DEVASSA: “Não vejo qualquer abusividade ou irregularidade 
com a propaganda.” 

Quadro 5: Opinião do consumidor sobre o comercial da Devassa no tocante a publicidade enganosa 

e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Já ao se fazer uma análise comparativa do comercial da Devassa entre a segunda e 

a terceira fase da pesquisa, assim como no comercial do Sandero, as mudanças de 

opinião foram mais acentuadas no tocante a adequação dada ao conceito de 

publicidade abusiva, onde antes era considerada publicidade enganosa, passou a 

ser considerada abusiva. 

3 - Após uma leitura atenta dos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, identifique novamente no seu entendimento as propagandas 
enganosas ou abusivas. Caso haja mudança de opinião entre as respostas da 
questão 02, exponha o que o levou a mudá-la? 

Consumidor 1 DEVASSA: “Não identifico qualquer irregularidade, pois o apelo 
sexual é de caráter cômico”. 

Consumidor 2 DEVASSA: “Mantenho o mesmo ponto de vista anterior”. 

Consumidor 3 DEVASSA: “Mantenho integralmente minha opinião anterior”. 

Consumidor 4 DEVASSA: “O que antes considerava enganosa, agora 
considero abusiva, por estar abusando da sexualidade”. 

Consumidor 5 DEVASSA: “Não identifico nenhuma irregularidade com a 
propaganda, mantenho minha opinião anterior”. 

Consumidor 6 DEVASSA: “Mantenho minha opinião”. 

Consumidor 7 DEVASSA: “Totalmente regular, Paris Hilton deixa a marca 
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conhecida”. 

Consumidor 8 DEVASSA: “Mesma opinião”. 

Consumidor 9 DEVASSA: “Altero minha opinião, considerando a propaganda 
abusiva por existir um apelo sexual”. 

Consumidor 10 DEVASSA: “Mudo minha opinião para abusiva, pois foca demais 
na sensualidade e não na qualidade do produto”. 

Consumidor 11 DEVASSA: Mantenho meu posicionamento anterior”. 

Consumidor 12 DEVASSA: “Considero regular, não identifico nada abusivo ou 
enganoso”. 

Quadro 6: Opinião do consumidor sobre o comercial da Devassa na pesquisa contextualizada no 

tocante a publicidade enganosa e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Ao analisar os comentário dados na segunda e terceira fases da pesquisa referente 

a propaganda da Skol, assim como o correu na propaganda do Sandero e da 

Devassa, ao efetuar a análise comparativa entre as respostas da segunda e terceira 

fases da pesquisa, a grande alteração de opiniões foi também em decorrência da 

adequação do conceito de publicidade abusiva, pois verificou-se com a fase 

contextualizada uma aprendizagem quanto as definições legais de publicidade 

enganosa e abusiva. 

2 - Independente do que as Normas Legais levam em conta para que uma 
propaganda seja considerada abusiva ou enganosa, identifique as propagandas 
que, no seu modo de entender, podem ser consideradas numa ou mais dessas 
possibilidades (abusivas, enganosas).  

Consumidor 1 SKOL: “Comercial muito legal. Sem irregularidades no meu 
entender”. 

Consumidor 2 SKOL: “Considero a propaganda enganosa, por está 
incentivando a rivalidade entre brasileiros e argentinos”. 

Consumidor 3 SKOL: “Totalmente abusiva, pois incentiva a rivalidade entre 
torcidas, inclusive com apelo a violência”. 

Consumidor 4 SKOL: “ Acho enganosa, pois não quer dizer que um consumo 
de uma bebida irá alterar as pessoas como está demonstrado, e 
traz discriminação aos argentinos”. 

Consumidor 5 SKOL: “Propaganda divertida, traz um apelo cômico. Considero 
normal e sem irregularidade.” 

Consumidor 6 SKOL: “Muito engraçada”. 

Consumidor 7 SKOL: “A propaganda é normal, criativa e no meu ponto de vista 
não acho enganosa ou abusiva”. 

Consumidor 8 SKOL: “Não identifiquei qualquer irregularidade. Propaganda 
muito criativa”. 

Consumidor 9 SKOL: “Muito boa, faz comédia com a rivalidade entre Brasil e 
Argentina”. 
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Consumidor 10 SKOL: “Adorei a propaganda. Não vejo irregularidade”. 

Consumidor 11 SKOL: ” Criativa, não achei nada de mais”. 

Consumidor 12 SKOL: “Não vejo irregularidade, comercial inteligente”. 
Quadro 7: Opinião do consumidor sobre o comercial da Skol no tocante a publicidade enganosa e 

abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Pode-se verificar abaixo as respostas dadas na pesquisa contextualizada referente a 

propaganda da Skol. 

 

3 - Após uma leitura atenta dos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, identifique novamente no seu entendimento as propagandas 
enganosas ou abusivas. Caso haja mudança de opinião entre as respostas da 
questão 02, exponha o que o levou a mudá-la? 

Consumidor 1 SKOL: “Comercial muito legal. Sem irregularidade para mim”. 

Consumidor 2 SKOL: “Analisando o conceito, entendo ser abusiva por estar 
incentivando a rivalidade entre brasileiro e argentinos”. 

Consumidor 3 SKOL: “Totalmente abusiva”. 

Consumidor 4 SKOL: “Analisando melhor o conceito de abusivo, altero minha 
opinião anterior, principalmente em razão da discriminação”. 

Consumidor 5 SKOL: “ Mesma opinião”. 

Consumidor 6 SKOL: “Ao analisar melhor o comercial, levando em 
consideração os conceitos de publicidade enganosa e abusiva, 
entendo esta ser abusiva, por incentivar a rivalidade e 
descriminação”. 

Consumidor 7 SKOL: “Mantenho minha opinião anterior”. 

Consumidor 8 SKOL: “Não identifiquei qualquer irregularidade” 

Consumidor 9 SKOL: “Em razão dos conceitos apresentados, altero minha 
opinião para considerar a propaganda abusiva, por incentivar a 
rivalidade e briga entre torcidas”. 

Consumidor 10 SKOL: “Mantenho a opinião anterior”. 

Consumidor 11 SKOL: “Mantenho minha opinião, por estar de acordo com os 
conceitos. Criativa, não achei nada de mais”. 

Consumidor 12 SKOL: “Comercial inteligente. Mantenho minha opinião”. 
Quadro 8: Opinião do consumidor sobre o comercial da Skol na pesquisa contextualizada no tocante 

a publicidade enganosa e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Importante também ressaltar que os dados obtidos nos comerciais da Devassa, Skol 

mantiveram o mesmo padrão de respostas dadas ao comercial do SANDERO, de 

uma forma geral quando argüidos na pesquisa estimulada, verificou-se a dificuldade 

de diferenciação entre as duas modalidades de publicidade irregular, sendo que, 
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com a fase contextualizada da pesquisa, demonstrou-se um melhor entendimento e 

maior percepção dos consumidores pesquisados. 

Já no tocante à análise realizada do comercial do Danoninho, constatou-se uma 

maior dificuldade de se identificar a publicidade como sendo enganosa, pelo fato de 

haver necessidade de informações técnicas quanto ao valor nutritivo do produto, o 

que somente poderá ser efetuado com a análise do rótulo contendo os dados 

nutricionais. Constatou-se que mesmo os dois consumidores que apontaram ser a 

propaganda enganosa, o fizeram baseados em outros fatores que não eram 

inerentes ao valor nutricional diretamente.  

2 - Independente do que as Normas Legais levam em conta para que uma 
propaganda seja considerada abusiva ou enganosa, identifique as propagandas 
que, no seu modo de entender, podem ser consideradas numa ou mais dessas 
possibilidades (abusivas, enganosas).  

Consumidor 1 DANONINHO: “Considero a propaganda normal, sem qualquer 
irregularidade”. 

Consumidor 2 DANONINHO: “Propaganda educativa, demonstra que o produto 
é nutritivo”. 

Consumidor 3 DANONINHO: “Comercial normal, sem irregularidade”. 

Consumidor 4 DANONINHO: “Está tudo OK no meu entender”. 

Consumidor 5 DANONINHO: “Considero enganosa, por não demonstrar na 
propaganda a quantidade de ferro, cálcio e zinco e quais as 
vitaminas”. 

Consumidor 6 DANONINHO: “Comercial regular” 

Consumidor 7 DANONINHO: “Comercial dentro da legalidade”. 

Consumidor 8 DANONINHO: “Propaganda normal, inclusive demonstra o valor 
nutritivo do produto”. 

Consumidor 9 DANONINHO: “Acho enganosa, pois não acredito que será 
vendido pelo valor anunciado em todos os lugares”. 

Consumidor 10 DANONINHO: “Comercial educativo, considero regular”. 

Consumidor 11 DANONINHO: “Demonstra a qualidade do produto, comercial no 
meu entender é regular”. 

Consumidor 12 DANONINHO: “Não acho que essa propaganda tenha algum 
problema”. 

Quadro 9: Opinião do consumidor sobre o comercial do Danoninho no tocante a publicidade 

enganosa e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

O consumidor 5, em seu modo de entender, considerou a publicidade enganosa por 

não estar demonstrando quais as vitamina e a quantidade de ferro, cálcio e zinco. 
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Já o consumidor 9, em seu modo de entender, considerou a publicidade enganosa 

por não acreditar que o produto estaria ofertado pelo valor de R$ 0,89 em todos os 

estabelecimentos comerciais. 

 

3 - Após uma leitura atenta dos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, identifique novamente no seu entendimento as propagandas 
enganosas ou abusivas. Caso haja mudança de opinião entre as respostas da 
questão 02, exponha o que o levou a mudá-la? 

Consumidor 1 DANONINHO: “Continuo considerando a propaganda regular”. 

Consumidor 2 DANONINHO: “Mantenho minha opinião quanto a regularidade 
da propaganda”. 

Consumidor 3 DANONINHO: “Mesma opinião anterior”. 

Consumidor 4 DANONINHO: “Mantenho a opinião dada anteriormente”. 

Consumidor 5 DANONINHO: “Mantenho a opinião anterior. Enganosa”. 

Consumidor 6 DANONINHO: “Não é nem enganosa e nem abusiva”. 

Consumidor 7 DANONINHO: “Mantenho a mesma opinião”. 

Consumidor 8 DANONINHO: “Mantenho a análise anterior” 

Consumidor 9 DANONINHO: “Continuo achando enganosa, pois não acredito 
que o preço será seguido por todos”. 

Consumidor 10 DANONINHO: “Não acho que seja nem enganoso e nem 
abusivo”. 

Consumidor 11 DANONINHO: “A propaganda demonstra a qualidade do 
produto e seu valor, ela deve ser considerada regular”. 

Consumidor 12 DANONINHO: “Mantenho minha opinião anterior. Não acho que 
seja enganosa ou abusiva”. 

Quadro 10: Opinião do consumidor sobre o comercial do Danoninho na pesquisa contextualizada no 

tocante a publicidade enganosa e abusiva. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Isto posto, constatou-se que, dentre os fatores psicológicos que influem no 

comportamento do consumidor, as percepções são influenciadas pelas 

características do consumidor, como o conhecimento e experiências pessoais 

(CZINKOTA et al., 2001). Desta forma, o resultado da pesquisa ao apontar opiniões 

de entendimento tão divergentes se dá principalmente pelo fato dos pesquisados 

não possuírem uma faixa etária homogênea, o que os distancia em grau de 

experiência pessoal e conhecimento de uma forma geral, influenciando, desta forma, 

na sua percepção.  
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Ao analisar os resultados da 3° fase da pesquisa, que foi a fase contextualizada com 

a definição legal de publicidade enganosa e abusiva, observou-se uma acentuada 

alteração no entendimento e na percepção dos entrevistados em comparação com 

as respostas apresentadas na 2° fase. Entretanto, ao se realizar uma comparação 

entre o entendimento dos consumidores pesquisados, a divergência de opiniões 

continua acentuada, não ocorrendo uma padronização nas opiniões, mesmo tendo 

eles acesso ao conceito legal de publicidade enganosa e abusiva. 

Já ao se fazer uma análise comparativa do entendimento dos entrevistados com a 

interpretação dada pelo CONAR em sua decisões, constatou-se que, em grande 

parte dos posicionamentos dados nas publicidades veiculadas na pesquisa, houve 

um entendimento divergente dos consumidores com o entendimento do CONAR, o 

que se pode constatar que a questão do conhecimento técnico, principalmente do 

Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária influi diretamente nessa 

divergência de entendimento, pois o conhecimento do produto, dos conceitos da 

legislação, de informações técnicas sobre o produto por parte do CONAR faz com 

que seu posicionamento, ao considerar determinada propaganda enganosa e 

abusiva, seja, em sua maioria, divergente à dos pesquisados, que somente 

utilizaram suas experiências pessoais, conhecimento, que, muitas vezes, é 

superficial sobre o produto e baseado em algum conhecimento do que vem a ser 

publicidade enganosa ou abusiva, adquirido de sua experiência de vida ou através 

da contextualização da pesquisa. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo buscou explorar a percepção do consumidor sobre as 

publicidades enganosas e abusivas. O caráter exploratório do estudo possibilitou 

que se fizesse uma análise inicial acercada percepção do consumidor no tocante à 

propaganda enganosa e abusiva, bem como uma análise comparativa de sua 

percepção com relação ao do CONAR. Desta forma, foi utilizado o método de 

entrevistas individuais, possibilitando a análise das semelhanças e diferenças da 

percepção dos consumidores e o CONAR e, até mesmo, entre os próprios 

pesquisados. 
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Verificou-se que os consumidores entrevistados demonstraram não possuir um 

entendimento muito claro acerca da conceituação de publicidade enganosa e 

abusiva, o que por conseqüência, trouxe dificuldade de diferenciação entre as duas 

modalidades de publicidade irregular. 

Outro fator apontado pela pesquisa foi a necessidade de maior conhecimento por 

parte dos consumidores de informações acerca do que vem a ser uma publicidade 

enganosa e abusiva, que servirá de fator embrionário para uma análise melhor e 

mais crítica por parte do consumidor ao assistir um comercial. Para isso, conclui-se 

que existe a necessidade do poder público em fazer um trabalho de divulgação 

desses conceitos, assim como já vem sendo feito através dos dispositivos legais 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. 

Pode-se concluir que o consumidor mais bem informado, tende a ter uma percepção 

melhor, muito embora este não seja o único fator que contribua para uma percepção 

homogênea. 

Comparando o entendimento do CONAR com o dos consumidores pesquisados, 

conclui-se que dificilmente estes terão uma percepção similar ao do órgão regulador, 

haja vista, este possuir conhecimento técnico acerca da legislação e do Código 

Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, o que faz com que seu entendimento 

seja em muitos casos, divergentes do entendimento dos consumidores, que, por sua 

vez, apenas utilizam os fatores culturais, sociais, pessoais e principalmente 

psicológicos. 

Importante abordar que algumas limitações da metodologia escolhida deverão ser 

apontadas. 

Devemos considerar que o presente estudo aborda o comportamento humano, 

buscando respostas a questões relativas a percepções, o que dependerá da 

sinceridade das respostas dos entrevistados, seus conhecimentos e experiência de 

vida. 

Verificou-se o fato da pesquisa ter sido realizada em um grupo reduzido de 

consumidores, mais especificamente 12 pessoas, residentes na cidade de Linhares, 
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Espírito Santo, fazendo com que seus resultados apresentados não sejam utilizados 

como uma base geral da percepção do consumidor brasileiro, e sim, servirão para 

uma reflexão inicial sobre o tema da percepção do consumidor sobre publicidades 

enganosas e abusivas, sendo, portanto, um estudo inicial que poderá servir de fonte 

de suscitação de várias indagações para pesquisas futuras. 

Por se tratar de apenas um estudo embrionário acerca da percepção do consumidor 

em relação à publicidade enganosa e abusiva, este abre oportunidade para futuras 

pesquisas qualitativas acerca da percepção de consumidores da mesma faixa etária, 

já que a experiência pessoal, além do conhecimento são um dos principais fatores 

que influenciam a percepção do indivíduo. 

Por fim, conclui-se que foi possível observar diferenças relevantes quanto à 

percepção de grande parte dos consumidores, principalmente entre eles e o 

CONAR. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA  
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Questionário  
 

Meu nome é Rodrigo Teixeira Coffler (rodrigocoffler@ig.com.br), sou mestrando da 
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo e estou elaborando minha Dissertação de 
Mestrado. Com essa finalidade, estou realizando uma pesquisa e gostaria de sua 
colaboração. 
  
Não é necessária identificação 
 
Gênero: (  ) Masculino (  ) feminino 
 
Faixa etária (  ) 18 até 25 anos;  (   ) de 26 a 30 anos; (   ) de 31 a 40 anos; (  ) de 41 
a 50 anos; (  ) acima de 50 anos. 
 
Formação: ________________________________________      
 
Data___/_____ 
 
Recall: 
 
Serão apresentados 4 vídeos publicitários veiculados na televisão. 
 
Questão 01 – Descreva qual é a sua opinião sobre as propagandas que acabou de 
assistir?  
 
Propaganda 1 - Devassa 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Propaganda 2 - SKOL 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Propaganda 3 - SANDERO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Propaganda 4 - DANONINHO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 



73 
 

 
 

 
Pesquisa Estimulada 
 
Questão 02 - Independente do que as Normas Legais levam em conta para que 
uma propaganda seja considerada abusiva ou enganosa, identifique as propagandas 
que, no seu modo de entender, podem ser consideradas numa ou mais dessas 
possibilidades (abusivas, enganosas). 
 
Propaganda 1 - Devassa 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Propaganda 2 - SKOL 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Propaganda 3 - SANDERO 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Propaganda 4 - DANONINHO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Pesquisa Contextualizada 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990) 
estabelece em seu artigo 37 o conceito de propaganda enganosa e propaganda 
abusiva:  

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

        § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 

        § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança. 

        § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por 
omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto 
ou serviço.” 

 

Questão 03 – Após uma leitura atenta dos conceitos estabelecidos pelo Código de 
Defesa do Consumidor, identifique novamente no seu entendimento as propagandas 
enganosas e abusivas. Caso haja mudança de opinião entre as respostas da 
questão 02, exponha o que o levou a mudá-la? 

Propaganda 1 - Devassa 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Propaganda 2 - SKOL 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Propaganda 3 - SANDERO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
Propaganda 4 - DANONINHO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 
 

DECISÕES DO CONAR E COMERCIAIS VEICULADOS NA PESQUISA 
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"BEM GELADA, BEM LOURA, BEM DEVASSA" E "A DEVASSA NUA E CRUA" 

Mês/Ano Julgamento: MARÇO/2010 

Representação nº: 038/10, 039/10 e 040/10 

Autor(a): Conar, a partir de queixa de consumidores, Conselho Superior do Conar, 
a partir de queixa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República e Cervejaria Petrópolis respectivamente 

Anunciante: Primo Schincariol e Mood 

Relator(a): conselheiro José Francisco Queiroz 

Câmara: Sexta Câmara 

Decisão: 
Sustação para os filmes e peças de mídia impressa e internet e 
arquivamento para os spots de rádio 

Fundamentos: artigos 22 e 50, letra "c" do Código e Anexo "P", item 3, letra "a"(sustação) 
/ Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice (arquivamento) 

Resumo: A Sexta Câmara do Conselho de Ética do Conar manteve, por 
unanimidade, a recomendação de sustação para várias peças da 
campanha da cerveja Devassa, estrelada por Paris Hilton, incluindo os 
filmes para TV e anúncios de mídia impressa e internet, cuja veiculação 
fora interrompida por medida liminar. A denúncia contra os spots de rádio 
teve aceita a proposta de arquivamento. 

A decisão abrange três processos éticos instaurados pelo Conar a partir 
de reclamações de vários consumidores, da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República e da Cervejaria 
Petrópolis. Todas insurgem-se contra o apelo à sensualidade, sexismo, 
desrespeito à figura da mulher e também apelo excessivo de consumo. 
Um dos processos abrange ainda a apresentação de frase de advertência 
fora dos padrões recomendados em anúncio de jornal. 

Anunciante e sua agência enviaram defesa ao Conar em que ponderam 
que não há na campanha desrespeito à figura da mulher, tampouco apelo 
excessivo à sensualidade ou ao consumo da cerveja. Para a Primo 
Schincariol e a Mood, a ênfase da campanha se dá mais no fotógrafo e 
nas pessoas que passam pela rua e menos na modelo. A campanha, 
informam as denunciadas, foi inspirada no filme "Uma Janela Indiscreta", 
apresentando uma celebridade misteriosa, objeto da curiosidade de um 
paparazzo. 

Os conselheiros tomaram conhecimento dos argumentos da defesa, mas 
concordaram com o relator que, desde a liminar, identificou as infrações 
éticas confirmadas. Em seu voto, ele invocou como fundamento o Anexo 
"P", item 3, letra "a" do Código, cujo texto está em vigor desde 2008. 

Escreveu o relator em seu voto: "Os que acompanham mais de perto a 
atuação do Conar sabem do trabalho enorme que tem para defender a 
autorregulamentação como um caminho sadio e possível para a 
publicidade de bebidas alcoólicas. Nesta ampla mesa de negociações, 
tem prevalecido a defesa do direito à publicidade. Com reformas, com 
adaptações, com cessões, mas com determinação. Junto ao Conar, todos 
os diretamente interessados - anunciantes, agências e veículos de 
comunicação - cuidadosamente têm ampliado a autorregulamentação, 
equiparando as normas éticas brasileiras àquelas adotadas em países de 
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economia, cultura e hábitos semelhantes. No texto primitivo de 1978 do 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária existiam cinco 
restrições e com as reformas do conhecimento e aprovadas pelos 
diretamente envolvidos, atualmente existem 32 normas éticas, adotadas 
nos anos 2000, 2004 e 2008, para demonstrar a responsabilidade ética da 
comunicação das cervejas. Isto é uma atitude retrógrada, do „século 
passado‟?”, questiona o relator. 

Ele informou ter revisto várias decisões do Conselho de Ética nos últimos 
cinco anos, em que eram analisadas as possibilidades de sensualidade 
como fator predominante na publicidade de cerveja. Segundo ele, o que 
emergiu desta análise foram alguns casos considerados dentro de um 
contexto aceitável, em que o ambiente ou o humor são elementos mais 
fortes do que a utilização de modelos como objeto sexual ou sua 
sensualidade. Em outros casos, o Conselho de Ética considerou que os 
limites foram ultrapassados. 

Para ele, é claro o dano causado pela campanha ao item 3, letra "a", do 
Anexo "P" do Código: "Eventuais apelos à sensualidade não constituirão o 
principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários jamais serão 
tratados como objeto sexual". Segundo o relator, a expressão "eventuais 
apelos" pode dar margem a interpretações, mas o complemento "não 
constituirão o principal conteúdo da mensagem” condena a campanha. "A 
mesma conclusão valeria para qualquer modelo usada na campanha", 
escreveu. "Mas estamos falando de Paris Hilton! É certo que o Conar e 
qualquer pessoa não tenham a ver com a vida particular da polêmica 
figura, mas isso deve chegar ao ponto de ignorá-la? Por que ela foi 
escolhida para estrelar a campanha?" 

Ele encerrou seu voto dizendo que a decisão "chega após uma profunda 
análise dos processos, com uma serenidade muito grande e convencido 
de que o Conar cumpre mais uma vez seu papel de não enxergar o curto 
prazo, não desejando achar culpados e buscar penalidades indevidas. 
Resta a postura intransigente de defender, da melhor maneira possível, o 
direito dos anunciantes de bebidas alcoólicas promoverem seus produtos 
através de uma publicidade informativa, contributiva, responsável e ética". 

(www.conar.org.br acesso em 15/11/2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conar.org.br/
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http://www.youtube.com/watch?v=hG0Drkb4L38 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hG0Drkb4L38
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"SKOL - ARGENTINOS" E "LATAS FALANTES DA SKOL" 

Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2010 

Representação nº: 148/10, em recurso ordinário 

Autor(a): Conar, a partir de queixa do consumidor (grupo de consumidores) 

Anunciante: Anunciante e agência: AmBev e F/Nazca S&S 

Relator(a): Conselheiros Eduardo Becker e Ricardo Ramos Quirino 

Câmara: Sexta Câmara e Câmara Especial de Recursos 

Decisão: 
Alteração para o filme "Latas falantes" e arquivamento para o filme 
"Argentinos" 

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice (arquivamento), e Artigos 1º, 3º, 6º, 
19, 20 e 50, letra "b" do Código e em seu Anexo "P" 

Resumo: Consumidores de diversos estados brasileiros reclamaram ao Conar 
de dois comerciais da Skol, alegando que instigam a rivalidade e a 
falta de respeito com os argentinos, além de estimular a homofobia. 
 
AmBev e F/Nazca argumentaram que os anúncios simplesmente 
exploram com bom humor o envolvimento que os brasileiros têm com 
o futebol, em especial durante a Copa do Mundo, período de 
veiculação das mensagens. 
 
Em primeira instância, o relator, em voto aprovado por unanimidade, 
sugeriu o arquivamento da representação do comercial "Argentinos" e 
a alteração do filme "Latas falantes", com a retirada da palavra 
"maricon". Em seu parecer, ele observa que o uso do termo pode ser 
entendido como pejorativo. A AmBev interpôs recurso ordinário, 
reiterando que o emprego do termo foi calcado no bom humor. 
 
Essa alegação também não teve respaldo para o relator do recurso 
ordinário. Em seu parecer, ele observa que o uso do termo "maricon" 
é engraçado justamente pela falta de respeito aos argentinos, o que 
não pode ser aceito numa peça publicitária. 
 
A Câmara Especial de Recursos acatou por unanimidade a 
manifestação do relator para o arquivamento da denúncia para 
"Argentinos" e a alteração de "Latas falantes", com a exclusão do 
termo "maricon". 
(www.conar.org.br acesso em 15/11/2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.conar.org.br/
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http://www.youtube.com/watch?v=LzbLUTOUG74 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LzbLUTOUG74
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"NOVO RENAULT SANDERO" 

Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2011 

Representação nº: 130/11 

Autor(a): Conar, mediante queixa de consumidor 

Anunciante: Anunciante e agência: Renault e Neogama 

Relator(a): Conselheiro Marcelo de Salles Gomes 

Câmara: Sexta Câmara 

Decisão: Arquivamento 

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice 

Resumo: Comercial de modelo da Renault termina com a motorista 
dando um cavalo de pau para estacionar o carro. 
Consumidores de Belo Horizonte e Uberlândia (MG), 
Salvador (BA), Rio e Niterói (RJ), Curitiba, Londrina e 
Apucarana (PR), São Paulo, Campinas, São Caetano do 
Sul e Tatuí (SP) e Serra (ES) queixaram-se do exemplo 
deseducativo e em desacordo com as normas de trânsito. 
 
Em sua defesa, anunciante e agência argumentam que é 
impossível não diferenciar no filme que a cena do cavalo de 
pau ocorre "com claro intuito de exagerar uma situação, e 
não sugerir uso do veículo de maneira a colocar em risco o 
motorista e terceiros". Frisa que do anúncio faz parte 
lettering esclarecendo que a cena foi gravada por 
profissionais, acrescido da frase: "Não tente fazer isso nas 
ruas". 
 
O relator concordou com a manifestação da Renault e 
Neogama. "Querer extrapolar, a partir desse anúncio, que 
as pessoas passarão a fazer cavalos de pau nas ruas para 
estacionar seus carros é fazer pouco da inteligência delas". 
Para ele, o filme não contém sugestão de uso do veículo 
que possa pôr em risco a segurança. Sua recomendação 
pelo arquivamento foi acolhida por maioria de votos. 
(www.conar.org.br acesso em 15/11/2011) 
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http://www.youtube.com/watch?v=ntjd-MTdCyk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ntjd-MTdCyk


90 
 

 
 



91 
 

 
 



92 
 

 
 

 
 

  



93 
 

 
 

" DANONINHO PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL" 

Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2007 

Representação nº: 22/07, em recurso ordinário 

Autor(a): Conar, a partir de queixa de consumidor 

Anunciante: Anunciante e agência: Danone e Young & Rubicam 

Relator(a): Renata Garrido e Pedro Kassab 

Câmara: Câmara Especial de Recursos 

Decisão: Alteração 

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 27, parágrafos 1º e 2º, 37, 50, letra 

"b" do Código e seu Anexo "H" 

Resumo: Consumidora enviou e-mail ao Conar reclamando 

sobre a comparação entre um copo de leite e uma 

embalagem de Danoninho em comercial do 

produto, o que poderia levar a erro quanto às suas 

características nutricionais. O diretor executivo do 

Conar também lembrou que o Código de Ética 

condena sugestões de substituição de refeições por 

um único produto e observou que, ao final da 

mensagem, a criança diz "compra mais, mãe", frase 

que cria constrangimento aos pais com o propósito 

de impingir o consumo, conduta reprovada pelo 

Código. 

 

A defesa alegou que o comercial em questão não 

está mais sendo veiculado e, portanto, a 

representação teria perdido seu objeto. Não 

apresentou nenhum dado relativo ao mérito da 

questão, como tabela nutricional do produto, por 

exemplo. 

 

A relatora consultou o site da empresa para obter 

informações e concluiu que o comercial é 

inadequado, pois dá a entender que um pote do 

Danoninho, de 45g, tem valor nutricional 

equivalente a um copo de leite, quando, na 

realidade, equivale a meio copo. Recomendou, 

portanto, a alteração da peça para adequar a 

comparação, assim como para eliminar a expressão 

"compra mais". Seu voto foi aceito por unanimidade 

pelos membros do Conselho de Ética. 
(www.conar.org.br acesso em 15/11/2011) 
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