
"Politicamente correto, economicamente nem tanto" 
Victor Vicente - redator da Scalla Comunicação  
 
Se os ventos não andam soprando muito para o lado dos publicitários, o mesmo não se pode dizer 
dos advogados. Chego a pensar que o direito é a carreira mais promissora do momento. Hoje em 
dia se processa por qualquer coisa. Pelo que você fala. Pelo que você escreve. Se bobear, até pelo 
que você pensa. Experimente só emitir uma opinião sicera. Vai chover oportunista querendo tirar 
uma casquinha. Tem sindicato de tudo que você imagina. Uns chatos de plantão que 
definitivamente resolveram voltar as baterias contra a publicidade. Para entender o que estou 
falando nem precisa ler os os sites especializados. Basta dar uma olhadinha rápida na coluna do 
Alcelmo Góis. Um dia reclamam do slogan de Axe. Aquele do suor de homem. No outro condenam 
o uso de uma música clássica no comercial da Ilha Quadrada de Skol. Sem falar na recente 
história do Dia das Secretárias. Aqui mesmo já aconteceram casos estapafúrdios.  
 
Depois da agência colocar na rua uma campanha contra as ligações clandestinas da Light, passei 
uma semana respondendo a cartas de protesto, argumentando o óbvio: que gato era só uma 
expressão popular. Que a gente não tinha absolutamente nada contra a classe dos bic hanos. Haja 
saco. Mais o pior não é isso: o mais grave é o que vem acontecendo no congresso. De uma hora 
pra outra os políticos foram tomados de um senso de ética admirável. A publicidade se 
transformou na maior vilã do Brasil, colocando em segundo plano as mazelas do país e ajudando 
a varrer para debaixo do tapete uma série de CPIs. A cada dia acham um novo bode expiatório 
para perseguir. É propaganda de cigarro, cerveja. Nem papinha de criança escapa.  
 
Às vezes parece até que estamos voltando aos tempos da censura. O problema é que toda vez 
que tiram um anúncio de circulação, também tiram dinheiro da economia. Daqui pra frente, na via 
das dúvidas, siga a lei dos americanos: permaneça calado. Porque tudo que você disser será 
usado contra você. Inclusive é melhor eu parar por aqui, antes que alguém resolva me processar.  
 
PS. Assim que acabei de escrever o texto, deparei-me com essa notícia: "um advogado paulista 
acaba de entrar na justiça para proibir de passar no Brasil o filme Paixão de Cristo". Agora ainda 
querem decidir o que a gente pode ou não pode assistir. Era só o que faltava.  
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