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Com o slogan “O mundo 
aprendeu a confiar no Brasil e 
o Brasil confia nos brasileiros”, 
o governo federal intensificará 
sua ação de combate à crise eco-
nômica. Em fase de finalização 
das peças, que deverão circular 
e ir ao ar em emissoras de rádio 
e televisão por volta de 15 de 
dezembro, o Planalto trabalha 
para construir um conceito que 
faça o brasileiro acreditar que, 
ao manter a economia interna 
em funcionamento, o País difi-
cilmente enfrentará problemas 
como desemprego e inflação. 

A idéia de criar a campanha 
foi manifestada pelo presidente 
da República aos seus assessores 
e ministros das áreas correlatas 
ao tema. A partir daí, a Secre-
taria de Comunicação Social 
(Secom) da Presidência da 
República começou a trabalhar. 
Na reunião ministerial reali-

zada em 24 de novembro, em 
Brasília, o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, apresentou um 
balanço da crise e das medidas. 
Nessa mesma reunião, foi apre-
sentado o slogan da campanha, 
que se configura como mais um 
instrumento de enfrentamento 
em relação à crise mundial.

A informação sobre a campa-
nha foi dada pelo próprio minis-
tro da Secom, Franklin Martins, 
que ressaltou apenas que a idéia 
é manter a economia brasileira 
em movimento.

Mas as ações publicitárias do 
governo não param por aí, confor-
me o Meio & Mensagem já havia 
antecipado. Em março, o presi-
dente lançará em Nova York um 
kit de divulgação do Brasil, já que 
a campanha está estruturada na 
promoção do País no exterior. O 
desenvolvimento da marca Brasil 
será feito por uma das três agên-
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Governo lançará campanha para 
estimular o consumo interno

cias de publicidade que atendem o 
governo — Propeg, Matisse e 141 
Brasil — e a divulgação e os meios 
de inserção do Brasil como notícia 
serão tarefas da CDN, vencedora 
da licitação para a comunicação 
externa do Brasil.

Enquanto a campanha in-
terna tem foco no consumidor 
brasileiro, a ação externa visa 
mostrar aos investidores que a 
economia nacional cresce com 
sustentação e que o País é um 
bom lugar para se investir nestes 
tempos de crise. 

A política de incentivo ao 
consumo por meio da publicida-
de foi criticada na semana pas-
sada pelo deputado de oposição 
José Carlos Aleluia (DEM/BA). 
Aleluia participou de audiência 
na qual o presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles, 
apresentou o balanço quadri-
mestral do banco ao Congresso. 
O deputado declarou que as 
ações de enfrentamento da 
crise devem ser econômicas, 
e não publicitárias. Afirmou 
que se coloca contra as ações, 
que só significam aumento do 
bolo publicitário.

Mas a iniciativa não ficará 
restrita ao incentivo do consu-
mo por meio da propaganda: 
medidas como a redução das 
taxas de juros praticadas pelos 
bancos estatais também fazem 
parte da estratégia. Dessa forma 
o governo acredita que, com 
crédito fácil e a juros menores e 
confiança do consumidor garan-
tida, será mais fácil atravessar a 
turbulência até que as econo-
mias com maiores perdas se aco-
modem e voltem a consumir.

Uma série de medidas, como 
a liberação de compulsórios 
pelo Banco Central para que as 
instituições bancárias tenham 
dinheiro para oferecer ao mer-
cado, vêm sendo tomadas, além 
da oferta de capital para crédito 
de exportação. Todas as ações 
são voltadas ao mercado. Agora 
o governo dirige seu foco ao 
público interno: a Caixa Econô-
mica Federal anunciou recursos 
de mais de R$ 2 bilhões em 
crédito para aquisição de bens 
de consumo; já o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva tem se 
encarregado pessoalmente de 
fazer de qualquer evento públi-
co uma grande peça publicitária 
de incentivo ao consumo.

Alexandra Bicca

Consumidores frustrados, lojas 
fechando as portas e delegacias de 
polícia. Esse pode ser o resultado 
de um descuido na impressão de 
anúncios. Foi o que aconteceu na 
segunda-feira, 24, no Rio de Janeiro, 
quando as Casas Bahia publicaram 
um encarte ofertando TVs LCD de 
26” por apenas R$ 119, quando o 
verdadeiro preço seria R$ 1.399. 
Confusão para os lojistas e ir-
ritação para quem correu 
atrás do produto. 

No mesmo dia, a rede 
fixou uma errata na fachada 
das lojas para informar o 
equívoco, além de publicar, 
no dia seguinte, um anúncio de 
esclarecimento em todos os 35 
veículos que receberam o encar-
te. Em nota, a rede afirma que 
“O impresso intitulado ‘Caderno 
Especial–Multipage, toda a loja 
sem entrada’, com intervalo de 23 
a 29/11/2008, menciona equivoca-
damente à vista no valor da parcela 
(R$ 119) do produto TV LCD de 
26 polegadas, item de capa. As Ca-
sas Bahia pedem desculpas pelos 
possíveis transtornos causados e 
reafirmam sempre o compromisso 
de dedicação total a você”.

Vez ou outra, anúncios errados 
causam algum tipo de mal-estar. 
Equívocos em valores, indução ao 
erro do consumidor — a chamada 

propaganda enganosa —, falta do 
produto ofertado e até mesmo 
conteúdo impróprio são alguns 
problemas recorrentes nessa forma 
de anúncio. Para Priscila Martins 
Cardozo, advogada do escritório 
Biazzo Simon, as Casas Bahia não 
tiveram má-fé no ocorrido. “É muito 

difícil alguém ganhar alguma coisa 
nesse caso. O valor é totalmente dis-
crepante do real, e a empresa não é 
obrigada a vender o produto. A ação 
do consumidor pode até existir, mas 
é muito difícil ele ganhar.”

O oportunismo acabou sobran-
do até para o concorrente Ricardo 
Eletro, que anunciava cobrir 
qualquer oferta dos concorrentes. 
Muitos consumidores levaram o 
anúncio em questão para, sem 

sucesso, cobrar a promessa.
As Casas Bahia já passaram por 

uma confusão em relação a preços 
por causa do antigo bordão “Quer 
pagar quanto?” Um consumidor 
entrou na Justiça e, baseado no 
Código de Defesa do Consumidor, 
conseguiu levar produtos pagando 
somente o que queria. É claro que 
a campanha foi cancelada logo em 
seguida. “O consumidor é muito 
protegido e acaba se beneficiando 
de algumas coisas que não deveria. 
Os argumentos das empresas são 
poucas vezes levados em conside-
ração”, diz Priscila.

A Y&R, que atende a rede vare-
jista, preferiu não se pronunciar. Um 
diretor de agência que já atendeu o 
concorrente Ponto Frio comentou 
que esse tipo de erro é resultado 
direto do volume e da velocidade 
demandada pelo anunciante. “Ainda 
que estatisticamente irrelevante e 
aceitável do ponto de visto da falibi-
lidade humana, quando há esse tipo 
de repercussão num erro dificilmen-
te não rolam cabeças. Mas a melhor 
solução é uma revisão do sistema 
de produção e dos anúncios”, co-
menta o executivo, também crítico 
do oportunismo dos consumidores. 
“Imagina se fosse uma empresa que 
resolvesse se aproveitar de um erro 
do consumidor?”, questiona.

Carla Said Lima

Varejo

Anúncio errado fecha lojas 
das Casas Bahia no Rio

Ministro Franklin Martins, da Secom:  
para manter a economia em movimento
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Diversas redes de fast-
food estão buscando jovens 
consumidores via Facebook 
ou iPhone. Com isso, con-
seguem também construir 
bases de dados valorosas. A 
Pizza Hut, que recentemente 
passou a faixa de US$ 1 bi-
lhão em vendas online, está 
lançando um aplicativo para 
o Facebook que permite às 
pessoas fazer pedidos sem 
sair de seus perfis. Embora 
os pedidos online não se-
jam uma novidade — já que 
têm existido em diferentes 
formas desde 2001 — Bob 
Kraut, diretor de marketing 
do anunciante, diz que a 
maior parte desse total de 
US$ 1 bi nas vendas foi alcan-
çada nos últimos 18 meses. A 
rede está lançando também 
ferramentas de pedido por 
mensagem de texto.

A Pizza Hut não está só: di-
versas redes norte-americanas 
de fast-food estão começando 
a abraçar programas de pe-
didos por texto enviado por 
internet ou iPhone, ao menos 
em testes.

O  p o r t a - v o z  d a  r e d e 
Subway, Les Winograd, diz 
que alguns franqueados co-
meçaram a oferecer aplica-
tivos para pedidos via texto 

ou iPhone. A rede possui 
uma política que dá liberdade 
aos parceiros de negócios 
para experimentar novas 
tendências.

O McDonald’s experimen-
tou pedidos por mensagens 
de texto em Chicago há alguns 
meses, encorajando consumi-
dores a fazê-los principalmente 
de madrugada. 

As companhias de ali-
mentos embalados não estão 
alheias ao movimento. A di-
retora de marketing da Kraft, 
Mary Beth West, diz que a 
companhia criou um aplica-
tivo para iPhone para que os 
consumidores possam baixar 
receitas e listas de compras em 
supermercados. 

De acordo com Kraut, 
da Pizza Hut, compradores 
online  gastam mais. Para 
atrair esses consumidores, 
essa rede está lançando uma 
promoção com o site eMusic.
com, que fornece às pessoas 
75 downloads gratuitos para 
quem comprar uma pizza 
online. A Pizza Hut quer au-
mentar a lembrança sobre seu 
sistema de pedidos online, 
além de construir uma inte-
ressante base de dados dos 
consumidores.
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Pedir pizza pelo 
Facebook? Já é possível
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