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Brasília sempre viveu entre o nacional 
e o local. Na verdade, uma grande parte da 
cidade prefere viver os assuntos nacionais, 
pouco se importando com o que acontece 
na política local. E a grande responsável pela 
péssima fama que possuímos é o que essa 
pequena região da cidade, conhecida nacio-
nalmente como Esplanada dos Ministérios, 
onde estão a sede dos Três Poderes e os 
ministérios, “produz”.

Essa é uma característica única das ca-
pitais de qualquer País. E temos um outro 
problema. As pessoas confundem Brasília 
com Distrito Federal. A mídia tem por hábito 
ainda perpetuar essa confusão. A Brasília 
que o País conhece é a da Esplanada dos 
Ministérios. Ninguém quase fala nada das 
22 cidades que constituem o Distrito Federal. 
Outra questão é a quantidade de habitantes. 
Lúcio Costa, um gênio que ficou menos co-
nhecido do que Oscar Niemeyer, não errou 
nas contas da população (em tempo, Lúcio 
projetou a cidade. Oscar projetou os seus 
principais edifícios. Não foi Oscar que pro-
jetou a cidade). Ele previu que Brasília teria 
500 mil habitantes no ano 2000. Acertou. 
O Distrito Federal é que tem uma população 
2,6 milhões.

É fácil culpar Brasília. Afinal, qualquer 
cidadão brasileiro pode dizer que não tem res-
ponsabilidade pelo que acontece por aqui. Mas 
tem, sim. Afinal, no Congresso Nacional 
estão 513 deputados e 81 senado-
res. Todos os Estados brasileiros 
estão lá representados. Nós, do 
Distrito Federal, temos só três 
senadores e oito deputados 
federais. Se puxarmos pela 
memória, não há Estado 
que escape de algum “rolo” 
proporcionado pelos seus par-

lamentares. Absolutamente nenhum.
Tudo bem — mas somos agora o centro 

das atenções do País em matéria de corrup-
ção, pelas investigações da Operação Caixa de 
Pandora. O nosso governador, em quem votei 
e nossa entidade apoiou, está preso.

Infelizmente, contudo, descobrimos que o 
que acontece aqui, localmente, acontece em 
todos os Estados do Brasil. A única diferença 
é que aqui se produziu uma longa e farta lista 
de provas. Pode ter certeza que em seu Estado 
está acontecendo a mesma coisa. Mas nos 
acreditamos que vamos sair dessa mais fortes 
e melhores no final. 

A culpa é da publicidade?
Falando do nacional, a Fenapro tem tra-

balhado muito nos órgãos federais. E tem se 
preocupado e atuado bastante nos últimos 
meses. O setor da propaganda tem sido 
apontado como o principal responsável por 
uma série de coisas: ora porque os pais não 
conseguem proporcionar aos seus filhos uma 
alimentação saudável, ora porque as pessoas 
se automedicam, ora porque as pessoas se 
embebedam, a propaganda é apontada como 
a responsável. 

E para tudo isso é apresentada uma 
solução singela: vamos proibir ou limitar a 
propaganda, e todos esses problemas estão 
resolvidos. Simples assim. 

O que preocupa a Fenapro tam-
bém é que os setores da pro-

paganda e das indústrias 
relacionadas aos temas 

descobriram que a análi-
se sobre essas questões 

não são técnicas. São ideológicas e estão em 
permanente conflito com a Constituição.

Hoje os impressos voltam a ser polêmica. 
Alguns setores alegam que a produção de 
papel destrói os recursos naturais da terra, 
desmatando florestas. Para quem ainda 
não sabe, 99,5% de toda a matéria-prima 
utilizada na fabricação do papel é extraída 
de áreas reflorestadas. Sei também que o 
setor vem desempenhando um importante 
papel na preservação dos recursos ambien-
tais, protegendo e recuperando áreas de 
florestas nativas ou degradadas pela ação 
do homem. 

A comunicação sempre preocupou gover-
nos e autoridades. Sem dúvida, constitui-se 
uma tradição o fluxo de informações seguir 
o do comércio. Antigamente, mercadores 
operando por mar ou terra traziam novida-
des juntamente com a mercadoria. Hoje nos 
preocupamos com a influência negativa da 
televisão, da internet e de publicações sobre 
valores e comportamentos. 

Seja qual for o ponto de vista adotado, 
essas discussões põem em evidência a 
importância do contexto social e cultural em 
que os meios de comunicação aparecem e 
se desenvolvem. Mas a propaganda tam-
bém dissemina, e cada vez mais, produtos 
considerados produtivos ou benéficos. Esse 
movimento na propaganda é decorrência de 
um fenômeno: é por meio da competição 
entre as empresas e do apregoamento das 
qualidades e condições de suas marcas que 
os produtos recebem um extraordinário 
impulso para evoluir, uma vez que aqueles 
que seguem essa trilha inovadora conquis-
tam parcelas maiores de mercado, criam 
novos hábitos de consumo e incentivam a 
concorrência a caminhar na mesma direção 
evolutiva.

Noroeste. “A renda local não varia muito porque boa 
parte dela vem do funcionalismo público, que não é 
afetado pela crise”, enfatiza.

A Fields, que atende o Ministério do Esporte, 
cresceu 25% em 2009 e almeja pelo menos igualar 
a performance neste ano. “O marketing esportivo vai 
se transformar em um terreno fértil para o desenvol-
vimento de vários negócios e pretendemos investir 
seriamente nessa área”, acentua Sidney Campos, 
diretor-presidente da agência. O executivo considera 
que o maior prejuízo verificado em Brasília, por conta 
da política, foi o que a cidade deixou de ganhar com 

o cinquentenário. “Todo o mercado reviu para baixo 
seus investimentos na data. Anunciantes, veículos, 
agências e governo recuaram para não associar sua 
imagem ao escândalo”, analisa.

Gui Pacheco, diretor da Agnelo Pacheco, agência que 
detém as contas de publicidade do governo do Distrito 
Federal (GDF) e da Assembleia Legislativa, argumenta 
que essa crise está bem mais restrita ao universo da 
política, sem comprometer a veiculação dos trabalhos 
de utilidade pública dos dois anunciantes do poder 
público local da agência. Segundo o executivo, a verba 
do GDF para 2010 é de cerca de R$ 120 milhões; e da 

assembleia, de R$ 80 milhões. “Até o fim do ano passa-
do as campanhas de prestação de serviços, como ações 
de combate à dengue, mantiveram seu ritmo normal 
de produção e veiculação. No começo deste ano, com 
a complicação do cenário político local, os projetos fica-
ram mais difíceis de serem aprovados, mas o que vale 
destacar é que essa situação provou que em Brasília há 
uma iniciativa privada grande o suficiente para garantir 
o funcionamento do mercado em níveis satisfatórios”, 
ressalta Pacheco. O executivo afirma que o resultado 
da agência foi excelente em 2009, porque ganhou 
a conta do Ministério das Cidades.        (WM)

A publicidade livre — e responsável, eviden-
temente — é fator essencial para a evolução 
dos negócios, da qualidade e do acesso aos 
produtos, com redução de seu custo. São dos 
recursos advindos da publicidade que os meios 
de comunicação — televisão, rádio, revistas, 
sites, jornais e gráficas — podem dedicar tanto 
espaço e esforço editorial para fazer matérias 
que terminam por retroalimentar esse processo 
de transformação dos hábitos de consumo.

A publicidade é uma das principais estimu-
ladoras tanto da melhoria dos produtos como 
de seu consumo consciente. A indústria da 
propaganda, que faz a publicidade de produtos 
e serviços. É uma indústria do bem, uma ati-
vidade responsável e que sabe que seu futuro 
está diretamente conectado a uma nação mais 
rica, mais justa e mais saudável — pois são 
esses fatores que aumentarão significativa-
mente sua base de consumidores, o poder de 
consumo de cada um deles e sua longevidade 
como clientes. A indústria da propaganda é, 
portanto, a maior interessada em que haja 
mais e mais pessoas capazes de melhorar e 
de estender sua existência adotando práticas 
de consumo e vida saudável.
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Regional Centro Oeste, São Paulo, p. 24, 26 abr. 2010.
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