
Consumo só com propaganda 
 
Toda crise tem seu lado positivo. Às vezes, ela serve para clarear as consciências e promover 
uma providencial revisão de conceitos.  
 
É curioso observar que no mesmo governo, em cujas entranhas estava sendo articulado um 
plano de demonização da publicidade, agora vê-se uma necessidade urgente de se valer das 
qualidades de “pregoeiros” dos publicitários para convencer os brasileiros a comprar e, assim, 
não deixarmos a economia fazer água. 
 
O próprio presidente Lula deu a largada para essa importante reposição nos trilhos do 
significado da publicidade, como atividade insubstituível na ativação dos mercados, quando 
recomendou que não deixássemos de beber a nossa cervejinha por causa da crise, nem de 
comprar uma geladeira nova para manter a cervejinha gelada. Melhor garoto-propaganda 
impossível.  
 
Lula fez mais: anunciou na semana passada que o governo federal prepara uma campanha 
publicitária voltada ao estímulo do consumo. A decisão é de extrema oportunidade e devolve 
racionalidade ao jeito de encarar a propaganda, um dos pilares da democracia e de uma 
economia saudável.  
 
Mas em certos setores do governo nem sempre foi assim o pensamento reinante.. Os 
publicitários que acompanharam as diversas audiências públicas promovidas pela Anvisa, por 
exemplo – ocasiões em que a propaganda foi tratada como inimiga –, saíam delas sempre 
com a sensação de que ganhavam o pão de cada dia numa atividade a caminho da 
clandestinidade.  
 
Sim, pois a publicidade era acusada de corromper a inocência das crianças, promover desejos 
de comer incontroláveis nos gordos, estimular o comprometimento dos salários com 
prestações infinitas, fazer com que pessoas sãs procurassem farmácias para adoecerem 
tomando medicamentos e sabe-se quantas outras mais mazelas provocar em seu afã de 
vender, vender, vender!  
 
Eis que, com a crise, abate-se sobre as cabeças governantes uma ameaça ainda mais terrível 
do que aquela apregoada pelos inimigos dos anúncios: os pais deixarem de atender (em 
pleno Natal) a vontade dos filhos de ganhar esse ou aquele brinquedo, os gordos (e magros) 
perderem o apetite e entrarem em dieta econômica, os sonhadores abrirem mão de seus 
sonhos e transferirem para o dia de São Nunca a compra do carro novo, os gripados 
renunciarem às marcas e procurarem nos chazinhos dos avôs o combate aos sintomas da 
gripe... 
 
Esse melhor dos mundos, sonhado por certos burocratas pouco afeitos à realidade e sempre 
antipáticos à publicidade, significa, de fato, o enterro dos programas de desenvolvimento.  
 
Lula não é bobo. Sabe que está enfrentando uma crise de enormes proporções e que, por 
isso, carrega sobre si a imensa responsabilidade de manter o maior número possível de 
empregos por aqui e sabe também que esses empregos dependem da continuidade dos 
ritmos de produção e de comercialização.  
 
Dependem, portanto, de uma sociedade determinada a manter o consumo em padrões 
interessantes aos investimentos das empresas. Fora disso, é recessão, é desemprego, é 
quebra e é atraso.  
 
O presidente Lula, em sua simplicidade muitas vezes criticada, decretou, sabiamente, que 
para evitar conseqüências maiores da crise global sobre o Brasil, só tem um jeito: fazer 
propaganda.  
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