
A PUBLICIDADE
OFICIAL ESTÁ NO
CENTRO DA CRISE
A centralização das verbas públicas de
propaganda acabou por transformar-se
numa espetacular matriz de corrupção
J,R. Guzzo

DUAS PERGUNTAS QUE PODEM AJU-
dar este governo — ou o próxi-
mo, se já for tarde demais para
o atual — a livrar-se de um mon-

te de problemas em matéria de corrupção.
Primeira: para que centralizar todas as

decisões sobre as verbas que o governo
gasta em publicidade num órgão só, di-
retamente ligado à Presidência da Repú-
blica — no caso do governo Lula, a Se-
cretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica (Secom)? Adendo:
qual seria a razão de dar ao funcionário
encarregado de cuidar disso os poderes
de ministro de Estado?

Segunda: para que, pensando bem, o
governo deveria gastar dinheiro do contri-
buinte em publicidade?

As respostas, para quem estiver real-
mente interessado num governo mais lim-
po, são muito simples. Não. não existe ne-
nhum motivo válido para centralizar as
verbas oficiais de publicidade, e muito me-
nos inventar um cargo de ministro para o
cidadão encarregado de distribuí-las. Não,
não existe nenhum motivo válido para o
Erário gastar em publicidade. Nem o l ,5
bilhão de reais que gastou em 2003 e 2004,
os dois primeiros anos do governo Lula,
nem metade disso — nem, na verdade,
l real que seja, salvo, obviamente, na co-
municação de interesse público. A centra-
lização da publicidade acabou por trans-
formar-se, como todo mundo está vendo
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diariamente e com absoluta clareza, numa
espetacular matriz de corrupção, assumin-
do o lugar ocupado tradicionalmente pe-
las empreiteiras de obras públicas. E o gas-
to público com publicidade, em si, não re-
sulta em benefício algum para o público
— serve, apenas, para fazer propaganda
do próprio governo. Por que diabos o bra-
sileiro deveria pagar por isso?

Para quem não quer enrolar as coisas
nem ser enrolado, a verdade primária é a
seguinte: o governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e seu partido não es-
tariam passando pelo pavoroso desman-
che que vivem no momento se não tives-
sem se metido com verbas de publicida-
de. Sem Secom não há Marcos Valé-
rio, e sem Marcos Valério — bem,
dá para imaginar como a vida, a obra
e a reputação de Lula estariam me-
lhores hoje em dia se o seu gover-
no e o PT nunca tivessem cruzado
com esse Marcos Valério, Por sua
natureza, uma Secom, nos moldes
adotados pelo governo Lula, é um
barril de pólvora à espera de
um fósforo. O cacique pe-
tista escalado para seu
comando, o compa-
nheiro Luiz Gushi-

Luiz Dulci: novo
responsável
pela publicidade

ken, perdeu primeiro a carteirinha de mi-
nistro (por que teve, então?) e depois o car-
go — foi substituído por outro companhei-
ro, Luiz Dulci —, mas o pecado está na
idéia de montar um guichê único para fa-
zer publicidade com verbas públicas. Tra-
ta-se de uma atividade de alto risco para

a moral de qualquer governo. Há
margem para firmar contratos

sem licitação, é inevitável
a utilização de critérios
subjetivos na escolha de
quem será o prestador
dos serviços, abre-se um

campo minado para o su-
perfaturamento, fica difí-

cil controlar descontos, bo-
nificações e outros compo-

nentes de remuneração
— enfim, é
um perigo.

Como se
verifica no
caso de Mar-
cos Valério e
suas rela-
ções com o



PT, o governo Lula e a "base de apoio",
é muito fácil instalar um processo de roe-
tástase na corrupção originada pela pu-
blicidade oficial. A coisa começa com
verbas publicitárias e depois vai se espa-
lhando: contratos servem como garantia

para certos bancos levantarem emprésti-
mos na casa das dezenas de milhões de
reais, dinheiro esse que acaba repassado
para o PT e daí vai para políticos faze-
rem retiradas na boca do caixa, e assim
por diante. Pode acabar, também, nos bol-

sos da mulher do ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados, ajudar gente do PT nas
despesas que tiveram para assumir seus
cargos em Brasília ou, ainda, aliviar pro-
blemas financeiros do ex-ministro dos
Transportes. Enfim, e para ficar num ca-
so de compreensão imediata: a Secom
tem uma diretoria de eventos; a mulher
do diretor de eventos trabalha numa em-
presa de promoção de eventos; essa em-
presa pertence ao publicitário Marcos Va-
lério, que recebe dinheiro da Secom. O
que mais seria preciso para mostrar por
que um esquema desses não pode dar cer-
to nunca?

A publicidade oficial tem um vasto CO-
TO de defensores, que vai muito além do
PT. "Ou o governo utiliza os meios de co-
municação ou não faz nada", dizia, em
2002. o ex-presidente Fernando Henri-
que Cardoso em defesa dos gastos publi-
citários do governo que então chefiava.
"Não adianta criticar, todo ano, que o go-
verno vai gastar 500 milhões. Deve gas-
tar mais. Só precisa perguntar se está gas-
tando bem ou mal." A questão real não
está aí. Está no fato de que não é possí-
vel, simplesmente, "gastar bem" com pro-
paganda de governo. Isso não tem nada
a ver com a necessidade de divulgar cam-
panhas de vacinação ou publicar editais
de concorrência; pode-se gastar nisso to-
do o dinheiro que for preciso. Também
não tem nada a ver com a publicidade que
empresas estatais precisam fazer para dis-
putar clientes no mercado; que gastem
cada uma com o próprio caixa, e não com
um cofre que está na ante-sala do presi-
dente da República — e depois prestem
contas aos acionistas sobre os resultados
que obtiveram. O resto é torrar dinheiro
para falar bem de quem está no governo,
e confusão em estado puro.

A questão não se esgota no amplo le-
que de facilidades que as verbas de pu-
blicidade oferecem para gerar propinas.
Por trás disso também está a visão que a
esquerda brasileira em geral, e o PT em
particular, tem da imprensa. Segundo o
entendimento do ex-ministro Gushiken e
de diversos outros formuladores da estra-
tégia de comunicação do governo Lula.
jornais, revistas, emissoras de televisão
e rádios têm como única função publicar
material que sirva aos interesses comer-
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O publicitário Marcos Valério: verbas de propaganda oferecem amplo espaço para corrupção

ciais de seus proprietários. Como a recei-
ta obtida por meio das verbas de publici-
dade é uma peça-chave desses interesses,
reservam uma montanha de dinheiro pa-
ra gastar em "comunicação", imaginan-
do que isso lhes dá um poder decisivo so-
bre a imprensa — o poder de conquistar
seu apoio e controlar seu conteúdo em
troca de anúncios do governo e de em-
presas estatais.

A idéia é ao mesmo tempo falsa e inú-
til. Sem dúvida, há casos de veículos que
aceitam apoiar governos porque recebem
publicidade ou outros favores — mas a
credibilidade desse apoio, em geral, é nu-
la. Quanto aos principais órgãos de im-
prensa, o que ocorre é muito simples: acei-
tam os anúncios do governo, recebem o
pagamento devido e depois publicam e
transmitem o que bem entendem, como
mostra, aliás, a cobertura so-
bre a onda atual de corrup-
ção. Fazem isso porque po-
dem, perfeitamente, viver
sem verbas publicitárias do
governo, mesmo porque elas
formam apenas uma fração
de seu faturamento total, mas
não podem viver sem leito-
res e sem audiência — e a
única maneira de manter o
interesse do público, num
ambiente de livre concorrên-
cia entre os veículos, é for-
necer o que ele procura (e
paga para receber) num ór-
gão de imprensa: informa-
ções. O governo federal gas-

tou bilhões em publicidade de 2002 para
cá. Está colhendo o que se lê. vê e ouve
todos os dias nos meios de comunicação.

Os governos, do PT ou de qualquer ou-
tra natureza, deveriam se
lembrar de algo muito sim-
ples: a única forma compro-
vadamente eficaz de contro-
lar o que a imprensa publi-
ca é a censura prévia, e es-
se é um instrumento que só
está disponível para as dita-
duras. Deveriam observar,
também, que há poucos paí-
ses no mundo, hoje em dia,
com uma imprensa tão inde-
pendente do governo como o Brasil. Se
prestassem atenção nessas duas realida-
des, os homens que estão no governo ve-
riam quanto é tolo o seu sonho de mandar

no noticiário — e talvez
passassem a utilizar a Se-
com e outros órgãos do gê-
nero para prestar serviços
reais ao público. Isso, hoje,
é exatamente o que não fa-
zem, porque seu objetivo
não é servir ao interesse pú-
blico facilitando o acesso
às informações oficiais, e
sim fazer propaganda do
governo. Desde o início da
presente crise, a Secom e
os demais órgãos de comu-
nicação do governo federal
não comunicaram uma úni-
ca informação que prestas-
se para esclarecer o que
quer que seja. Em dois anos

e meio de governo Lula, conseguiram or-
ganizar apenas uma entrevista coletiva do
presidente da República. Jamais foi pos-
sível, para a imprensa, obter uma informa-

ção séria da Secom sobre o epi-
sódio Waldomiro Diniz, os gas-
tos dos ocupantes do Palácio do
Planalto com cartões de crédi-
to ou fatos nos quais a secreta-
ria tinha de cumprir sua obri-
gação de prestar contas ao pú-
blico. O coroamento da obra foi
a grotesca "entrevista" que Lu-
la deu a uma cinegrafista que
presta serviços eventuais a uma
emissora francesa de televisão

— monólogo sem perguntas, sem respos-
tas e, sobretudo, sem pé nem cabeça.

Não existe o menor sinal de que Lula
ou o seu governo estejam percebendo que

possa haver alguma coisa
errada nisso tudo. Nem
com a funesta queima de
dinheiro público em pro-
paganda do governo, nem
com os Marcos Valérios,
nem com os companheiros
da máquina de comunica-
ção oficial. No máximo há
algum probleminha bobo
com "gastos eleitorais",
coisa pouca que não deve
tirar o sono de ninguém,
mesmo porque todo mun-
do faz igual. Breve aqui.
portanto, mais do mesmo
— pelo menos enquanto o
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ibope não mudar.

Fonte: Exame, a. 39, n. 15, p. 42-44, 3 ago. 2005.




