
Quando o bom exemplo não vem de cima
Escândalos políticos irrompem em meio a campanhas em busca de ética, mas ainda não abalam a economia
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Apesar do susto inicial, a crise
política deflagrada na segunda-
feira, dia 6, não deve ter grandes
repercussões no desempenho da
economia. A confusão, deflagrada
por uma entrevista do deputado
federal Roberto Jefferson (PTB)
- que acusou o PT de ter, até o

começo deste ano, apoio do PP e
do PL garantido na Câmara ao
custo de R$ 30 mil por mês pagos
a cada um dos deputados —, che-
gou a contaminar a Bolsa de Valo-
res de São Paulo, que nos primei-
ros dias fechou em queda, e a pro-
vocar uma ligeira alta do dólar.

No final da semana, entretan-
to, já havia indícios de recupera-
ção e o mercado não acredita que,
a princípio, a situação política vá
comprometer o crescimento eco-
nômico no segundo semestre. A
ironia é que o imbróglio veio à tona
praticamente ao mesmo tempo em
que estreavam duas campanhas,
diametralmente opostas em sua
abordagem, mas com o mesmo
conteúdo voltado à postura ética
no cotidiano — uma do Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial
(Etco) em conjunto com a Rede
Globo e outra promovida por enti-
dades ligadas à propaganda

A despeito da péssima reper-
cussão e da paralisia em que jo-
gou o Congresso Nacional, o es-
cândalo terá pouco efeito sobre
o mercado — muito mais preo-
cupado em saber o que o Comitê
de Política Monetária (Copom)
pretende fazer com a taxa de ju-
ros. "Os condicionantes princi-
pais dos investimentos são os ju-
ros reais e, relacionados a eles, o
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crédito e o consumo. Como esta-
mos com juros reais muito altos
(13% ao ano) e a tendência é de
que eles sejam reduzidos paula-
tinamente até o fim do ano, o ce-
nário mais provável é de manu-
tenção ou mesmo de alguma re-
cuperação no atual nível de ativi-
dade, que é relativamente eleva-
do", opina Luiz Guilherme Piva,
diretor de finanças e controlado-
ria da consultoria BDO Trevisan.

"Tudo depende de até onde a
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) vai 'cavar"' avalia Dalton
Pastore, presidente da Associação
Brasileira de Agências de Publici-
dade (Abap). Para o publicitário,
sócio-presidente da Carillo Pasto-
re Euro RSCG, as empresas têm
uma missão a cumprir e vão tentar
tocar seus negócios normalmente.

Diretor-presidente do Grupo

RBS, Nelson Sirotsky acredita que
o País precisa de 'trabalho e inves-
timento" e que a economia tem
todas as condições de seguir seu
curso normal. "Quem pretende in-
vestir não mudará seus planos",
afirma. José Inácio Pizani, presi-
dente da Associação Brasileira das
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert), concorda: "Não existe ne-
nhuma razão que justifique uma
anomalia no ambiente econômico".

VALORES
Ao mesmo tempo em que as-

siste à ampla cobertura da impren-
sa sobre os casos de corrupção, a
população brasileira é brindada
nos intervalos comerciais por duas
campanhas que procuram promo-
ver a cidadania. Lançada no dia 2
com o nome de "Valores éticos", a
iniciativa do Etco e da Globo mos-

tra cinco personagens dando
exemplos do pior do jeitinho bra-
sileiro — casos de sonegação de
impostos, pagamento de propina
a fiscais, descaso do cidadão co-
mum com a política e desvio de
recursos públicos.

A outra ação foi lançada na
terça-feira, dia 7, com o slogan
"Bom exemplo. Essa moda
pega", promovida pela Federa-
ção Nacional das Agências de
Propaganda (Fenapro), Associa-
ção Brasileira de Propaganda
(ABP) e Abap. Os comerciais
focam atitudes cotidianas nas
quais as pessoas mostram o que
têm de melhor, transformando a
realidade em que vivem. A dúvi-
da é se, em meio ao escândalo
político, a reação da população
não tenderia ao ceticismo.

"A democracia não deve ser
praticada só no Congresso Na-
cional, mas também no dia-a-dia",
diz Luiz Lara, sócio-diretor de
atendimento e planejamento da

Lew,Lara — agência que partici-
pa do movimento "O melhor do
Brasil é o brasileiro", lançado há
um ano pela Associação Brasilei-
ra de Anunciantes (ABA). "Cada
um de nós deveria se perguntar
o que pode fazer pelo País com
atitudes concretas, enraizadas
em valores éticos, que são o úni-
co modo de ajudar a sociedade a
avançar", diz o publicitário.

Para Nelson Sirotsky, que tam-
bém preside a Associação Nacio-
nal de Jornais (ANJ), ambas as
iniciativas não serão neutralizadas
por escândalos políticos: "Muito
pelo contrário: é exatamente nes-
ses momentos que precisamos
chamar a atenção para os melho-
res padrões éticos". Pizani, da
Abert, acredita que aos poucos,
com o amadurecimento da demo-
cracia, as instituições se tornam
cada vez mais sólidas e as pessoas,
mais conscientes: "As ações refor-
çam, neste momento, o sentimen-
to de cidadania e o valor da liber-
dade de expressão — seja para
criticar os maus exemplos ou para
incentivar os bons".

"O cenário político não pode ser
justificativa para paralisar esforços
em beneficio da própria sociedade
que já estavam ocorrendo muito
antes de toda essa questão vir à
tona", diz Caio Barsotti, subsecre-
tário de publicidade da Secretaria
de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica (Secom), refe-
rindo-se às denúncias de corrup-
ção no Congresso. "Em qualquer
tempo e país do mundo, valorizar
a auto-estima a partir de uma mu-
dança de comportamento é funda-
mental", complementa.

Piva, da Trevisan acha que a
reação a essas campanhas é sem-
pre positiva: "A população valori-
za e cobra esses princípios éticos.
No quadro atual, essa valorização
só tende a crescer, uma vez que a
rejeição a práticas escusas aumen-
ta com a exposição no noticiário".
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