




campanhas

Corrupção S.A.
Campanha mostra como a roubalheira que
contaminou o país destrói a sociedade

Na luta contra a corrupção que assola o Brasil, a Associação

Brasileira das Agências de Publicidade (Abap) entrou na briga

com a campanha "Corrupção SA.". Criada para divulgação

do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção*

é uma iniciativa do Instituto Ethos, Patri Relações Governa-

mentais & Políticas Públicas, Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (Pnud), Escritório das Nações Unidas

Contra a Droga e o Crime (UNODC) e Comitê Brasileiro do

Pacto Global, cujo objetivo é mobilizar a sociedade contra a

corrupção e mostrar seus custos para o país. Prejuízo que chega

a pelo menos R$ 380 bilhões por ano em negociações ilícitas.

Criada pelos publicitários Flávio Medeiros, Alexandre Mot-

ta e José Luiz Vaz, presidente e diretores do Clube de Criação

do Rio de Janeiro (CCRJ), respectivamente, a campanha inclui

um filme que será veiculado em TV aberta, spot, outdoors,

anúncios para mídia impressa e online, além do website www.

empresalimpa.org.br. A assinatura é: "Ou o Brasil acaba com a

corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil".

Os anúncios e outdoors exibem os resultados dos negócios

da "empresa" Corrupção S.A.: leitos de hospitais lotados, fave-

las e desabrigados. Outras peças - filme e spot de rádio - con-

vidam os espectadores para ver o site da "empresa", onde um

"A corrupção é um dos principais entraves para o desen-

volvimento econômico e social do Brasil", salienta o presiden-

te da Abap, Dalton Pastore, acrescentando que a decisão pela

campanha foi unânime entre a diretoria nacional e os presiden-

tes dos 18 capítulos da entidade.

Pastore afirma que houve quem questionasse a realização da

campanha, já que agências de publicidade estiveram envolvidas

recentemente em escândalos de corrupção. "Mas corrupção

não tem nada a ver com publicidade", diz ele, ressaltando que o

problema está no comportamento e em políticas equivocadas de

profissionais e organizações, sejam elas de publicidade, governa-

mentais ou de qualquer outro segmento.' As agências têm lastro,

direito e autoridade para contribuírem com essa campanha."

"corruptômetro" - uma espécie de calculadora - mostra, se-

gundo a segundo, o que poderia ser feito com esses recursos.

"Queremos o maior tempo de veiculação possível, mas de-

pendemos de mídia doada", afirma Pastore. Tendo em vista a

importância do tema para o Brasil, ele acredita que a campanha

fique no ar pelo menos até o fim do ano.

* Lançado em junho de 2006, o Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção conta com
o compromisso de 204 empresas signatárias e com
a participação de 71 entidades em seu Conselho de
Mobilização. Ele estabelece diretrizes e procedimentos
que deverão ser adotados pela iniciativa privada no
relacionamento com os poderes públicos
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