
Os limites do diabo 
Stalimir Vieira 
 
Outro dia, em tom de blague (vocês ainda lembram o que é blague? Pois acreditem: o revisor 
do Word não sabia o que era), um amigo, a quem eu não via há muito tempo, me acusou: 
“Você vendeu a sua alma para o diabo”. De onde você tirou isso, perguntei. E ele: “Ué, eu li 
no Estadão.” Só então associei o comentário a uma matéria extremamente tendenciosa 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre um evento focado em publicidade infantil, 
promovido pelo Instituto Alana, do qual participei. Mas não me furtei ao debate. 
 
Disse ao meu amigo: “Pois saiba que não vendi, aluguei”. “Que diferença isso faz?”. “Toda: 
quando você vende sua alma ao diabo, você perde o direito sobre ela, pois o diabo passa a 
ser o seu proprietário; diferentemente, no aluguel são estabelecidas condições que, não 
cumpridas, tiram, automaticamente, o direito do diabo à posse da sua alma”. “Mas como é 
isso na prática?”.  
 
É simples: eu defendo, como tenho defendido, a liberdade de se fazer publicidade, seja de 
sabonetes, seja de brinquedos, seja de alimentos, seja de medicamentos isentos de 
prescrição, entre outros produtos legalmente fabricados e socialmente aceitos. Defendo que 
se anuncie para crianças, jovens e velhos, sem distinção. Tenho participado de audiências 
públicas sobre restrições e regulamentações da publicidade, de debates na academia, na 
televisão, enfim, para onde seja convidado não deixo de ir e expressar minha opinião, em 
defesa da liberdade de expressão comercial e do Conar, como instrumento legítimo da 
regulamentação da atividade publicitária. 
 
Tenho vivido algumas situações mais confortáveis, mas também me confrontado com outras 
mais hostis; às vezes, sou aplaudido calorosamente, mas já ocorreu de ficar a ponto de 
vaiado; já debati com gente civilizada e com gente mal-educada, bem como já encarei cenas 
patéticas, como num debate na TV Câmara, ocasião em que um pai estranhíssimo vociferava, 
de punhos cerrados: “Eu odeio a Barbi!”. 
 
Já fui elogiado por uma mestra da USP pela qualidade das minhas intervenções em debate 
realizado naquela universidade, mas já aguentei a insinuação pública de que sou um joão-
ninguém por parte de um acadêmico da Escola Paulista de Medicina. Ou seja, viva a 
democracia! 
 
Toda essa disposição em defender do intervencionismo injustificado o negócio do qual eu 
sobrevivo, não significa, no entanto, que eu me proponha a defendê-lo, incondicionalmente. 
Há ocasiões, inclusive, em que me sinto traído na honestidade dos meus propósitos. 
 
Por exemplo: estou de malas prontas para mais um enfrentamento com o pessoal “do bem” e 
eis que “presenteiam” com a imagem de um atleta, ídolo de milhões de crianças, declarando, 
na televisão aberta, sua preferência etílica. Assim não dá! Eu sou criativo, mas nem tanto! 
 
O que querem que eu responda, quando indagado sobre essa coisa? Que as preferências 
etílicas do fulano não são problema nosso? Briguei e apanhei bastante pelo Mauricio de 
Sousa, na defesa do seu direito de usar a Mônica e o Cebolinha como garotos-propaganda, 
mas, com todos os diabos!, não vou brigar e apanhar por um jogador de futebol barrigudo 
vendendo cerveja! Pelo contrário, vou brigar contra ele! 
 
Esse comercial é um tiro no pé! Nem o Instituto Alana, com toda a sua pregação obstinada, é 
mais eficiente no combate à publicidade! Nem a Anvisa, com todo o seu aparelhamento, 
causa tanto estrago! O que estamos querendo? Acabar com o negócio de dentro para fora? 
Implodir a propaganda? Que prato cheio para os inimigos, que colher de chá, quanta 
munição! 
 
Eu gosto de publicidade, eu respeito a publicidade, eu tenho orgulho de ser publicitário; eu 
escrevi e escrevo livros que fazem jovens optarem por estudar e orgulhar-se de exercer a 
profissão de publicitários. Recebo centenas de e-mails de meninas e meninos emocionados 



com a leitura de “Raciocínio Criativo na Publicidade” e declarando sua decisão de ingressar 
numa faculdade de comunicação porque leram o livro. Portanto, em respeito a essas pessoas, 
da mesma forma com que não aceito que ideias e práticas sectárias tentem acabar com a 
profissão, tampouco aceito que o exercício irresponsável dessa mesma profissão tente 
também acabar com ela.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 8.   


