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É comum vermos e ouvirmos mensagens publicitárias dos Governos Federal, Estadual e 
Municipal sobre os programas sociais e ambientais que supostamente desenvolvem. A questão 
é que, muitas vezes, a propaganda e a publicidade estão concentradas no programa, no 
próprio governo, e pouco sobra para as causas e comportamentos sócio-ambientais. Proponho 
um exercício breve, para que possamos vislumbrar este cenário: fechem os olhos por um 
minuto e pensem em todas as campanhas sociais e ambientais que tenham conhecido, através 
da televisão, das revistas, jornais e rádio. Quantas delas promoviam, de fato, atitudes e 
práticas coletivas, como a doação de sangue, a reciclagem de lixo ou a direção sem bedida? E 
quantas buscavam disseminar ações ou organizações de Governo, como o viaduto tal, a tal 
companhia energética ou determinado programa de combate a algum problema público? 
 
É fato que a propaganda institucional consome mais recursos que a direcionada para causas 
sociais e ambientais. Nossos entes eleitos não parecem tão preocupados em disseminar 
direitos, comportamentos e idéias que, quando adotadas em escala, produzem ganho para 
toda a sociedade. Imaginem que, exponencialmente, alcoólatras tornem-se abstêmios, o 
quanto não irão crescer afetiva e produtivamente e o quanto essa nova postura não irá 
melhorar a vida de toda a família e do sistema público de saúde, que terá muitos menos 
pacientes com doenças relacionadas ao álcool. Pensem no crescimento massivo de jovens 
dirigindo de modo mais seguro e sem beber ao dirigir. Ganhará o jovem que terá uma 
expectativa de vida maior; ganham seus pais e irmãos e também os governos, que menos 
terão de gastar com indivíduos sofredores de seqüelas originadas pelos acidentes de trânsito. 
 
Os erros do nosso Executivo, Legislativo e Judiciário são vários, gritantes e por vezes 
propositais. Como dito acima, a comunicação institucional e de programas governamentais 
consome mais recursos que a direcionada para a transformação de comportamentos sociais. 
As campanhas sociais, conhecidas como estratégias de Informação, Educação e Comunicação 
(IECs), em várias oportunidades, são veiculadas sem ações de Comportamento, Assistência e 
Prevenção (CAPs) paralelas, junto a comunidades específicas. Outra barreira claramente 
exposta é a forma como nossos Poderes permitem, em intensidade absurda, a veiculação de 
campanhas de comportamentos anti-sociais. Observem como o apelo dos comerciais de carros, 
raramente fogem à relação juventude e velocidade; como as campanhas de drogas lícitas, 
como bebidas e cigarros, estão focadas na vinculação entre o status e o jovem; entre o 
consumo e o hedonismo, o narcisimo, o egoísmo e outros “ismos” nada agradáveis.  
 
De nada adianta investir em mensagens massivas sazonais, como as de carnaval para o uso do 
preservativo, ou para a paz no trânsito, se é permitido às empresas exporem o que quiserem, 
quando quiserem, a depender apenas dos recursos disponíveis para tanto. Os mecanismos de 
coibição do abuso na propaganda e a ação do Executivo, Legislativo e Judiciário ainda são 
insossos. Especialmente nos dois primeiros, os lobbies das grandes companhias ainda 
permeiam de forma invasiva a formulação e implementação de políticas e leis que convirjam 
para a transformação da sociedade. Se agem dessa maneira, somos os culpados maiores, 
porque deixamos de usar nosso potencial de autonomia para a cooperação e participação 
popular. 
 
Por isso, é preciso que tomemos as rédeas de nosso próprio crescimento. Não dependemos do 
novo tênis “ultramegaflash”, assim como não somos escravos da variação negativa ou positiva 
dos indicadores econômicos superficiais que nos fazem engolir, no dia-a-dia. Não somos 
“Hommers”. Comece a treinar sua mente e comportamento, diários, para a reflexão das 
mensagens subliminares, das entrelinhas do que assiste ou lê. Aliás, leia mais! Expanda seu 
conhecimento sobre o todo e sobre as partes, os componentes macro e micro que influenciam 
a sua vida. Esqueça por um dia da semana os jornais televisivos tradicionais. Eles são 
importantes como fonte de informação, mas a repetição te fará engolir só uma linguagem, 
como ração. Tampouco o desejo de consumir um produto pode vir a ser uma necessidade 
absoluta. Cuidado com o comportamento implícito ao produto.  



Não podemos ser simples moldes do que assistimos e do que Governos desejam para nós. 
Fique atento às mensagens e mude sua atitude! 
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