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“Traição com traição se paga”. Do mestre Zeca Pagodinho, in O Estado de São Paulo, 19/03/2004. 
Está lançada a Segunda Lei da Ética Publicitária que já tinha a Lei Gerson (“Gosto de levar 
vantagem em tudo, certo?”) como dístico de conduta. 
 
Pelo menos é isso que o respeitável público deve estar pensando de nós depois desta inominável e 
incompreensível guerra “publicitária”, que de publicitária não tem nada. Nunca soube ou vi coisa 
igual em toda a minha carreira, não me lembro de ter lido nada em nenhum livro. Tenho certeza 
de que entre as centenas de disciplinas ministradas em cursos de propaganda possamos 
encontrar qualquer suporte, científico ou prático, de uma “metodologia” como essa. 
 
Não sou dos que execram a publicidade comparativa, nem me escandalizo com a citação explícita 
do concorrente em peças publicitárias. Pelo contrário, sou defensor e incentivador desta boa 
prática entre meus alunos, pedindo-lhe apenas dois cuidados: respeito ao público (o que supõe 
falar a verdade, ser transparente e beneficiar o consumidor) e ao dinheiro do cliente/anunciante. 
 
A reação do público, dos publicitários, da imprensa, dos estudantes, mesmo sem ser unânime em 
relação à falta de ética, mostra uma perigosa perplexidade. Ouvi de jovens estudantes e 
publicitário que “os fins justificam os meios; o que vale é publicity gratuito; melhor isso que 
perder a conta; se foi bem pago, tudo bem” e outras. É esse o resultado do exemplo da ação 
desses grandes anunciantes (Ambev e Schin) 
 
Não consigo compreender: imagino que a Ambev (bem no inicio do processo de se transformar na 
maior indústria de bebidas do mundo) deve ter coisa mais importante a fazer que defender um 
pagodeiro de terceiro mundo. Não entendo também como o talento dos publicitários envolvidos 
nesta guerra esteja muito mais para a revista Celebridade do que para o Financial Times. Em vez 
de lutar pelas enormes verbas publicitárias  agora disponíveis no mercado mundial de bebidas , 
brigam pela melhor cobertura da revista de fuxicos. 
 
Sairemos todos chamuscados deste episódio. Será difícil explicar aos que iniciam a profissão, aos 
clientes, ao Governo, às nossas famílias, que não é isso que se faz todo dia nas agências de 
propaganda. Como resultado, será muito difícil retornar aos índices de rentabilidade que tínhamos 
quando as agências se envolviam em outras guerras, com outros valores.  
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