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Um dos grandes problemas que afetam o Brasil, para o governo, parece ser a propaganda. 
 
As campanhas são severamente criticadas não só pela qualidade, como pelos ferimentos da 
ética. As normas éticas são duras e inflexíveis se comparadas com aquelas que ordenam, na 
comunicação, as demais manifestações, em especial, a televisiva. Filmes "pornôs", pode. 
Violência, também. 
 
Taxas e impostos recaem implacáveis sobre a criação de um modo geral, sem se falar nas 
obrigações clássicas com o direito autoral, sindicatos, associações. 
 
O maior cliente das agências é o governo com milhões de "investimentos". 
 
Ah! Tente vencer uma concorrência, tente competir. Há que curvar-se às regras, às pesquisas, 
ao montante de seu capital social, ao pessoal, ao espaço e equipamentos de que disponha. E 
muita coisa mais... 
 
Até aí, tudo bem. As campanhas, às vésperas de eleições, cheiram muito mais a movimentos 
"eleiçoeiros". 
 
De uns tempos para cá, vê-se o governo, como "nunca dantes neste País", envolver-se com a 
censura disfarçada, tipo este produto sim, aquele maléfico não... 
 
Também a publicidade, há uma dezena de tempo, deparou-se com o "leilão da paróquia", uma 
briga interna de preço, de honorários. Quando foi alterado o Dec. 57690/66, entendemos 
lamentável, a atividade iniciou uma disputa triste, trabalhando no teatro de guerra do quem dá 
mais, mesmo que seja migalha. Não satisfeito, o governo investe contra a publicidade de 
determinados produtos como o tabaco. Álcool, doces, sal, gorduras, frituras etc. A vez, agora, 
é das cervejas. 
 
A Anvisa, por prepostos de qualquer naipe, vem à mídia dizer que "é preciso mover ações 
firmes contra a publicidade". Cuidasse dos remédios de péssima qualidade, dos hospitais ruins, 
do combate aos agrotóxicos, dos poluentes automotivos, da miséria sanitária que é enorme no 
Brasil. 
 
Atribuir à publicidade os males que afligem o cidadão é o mesmo que atribuir à Anvisa, ao 
governo, os problemas que assolam o Oriente Médio, o Egito. 
 
O fumo e seu malefício são culpa da publicidade. 
 
As gorduras, frituras e doces são culpa da publicidade. 
 
O açúcar, o mel e as frutoses também são culpa da publicidade. 
 
O iodo, o sal, a carne suína, o leite e as massas que engordam são culpa da publicidade, da 
propaganda. 
 
Agora, a cerveja. 
 
A desgraçada loira suada é o grande mal que assola "como nunca antes neste País"; promove 
caos. 
 
Há necessidade de combates, não à "loira suada" e sim à propaganda. 
 
Não temos interesses ou ligações com qualquer fabricante. Conheci, há anos, o filho do alemão 
que "inventou" a Antártica, lá na Bahia, e sua genitora em Itapecerica da Serra. 
 



Ambos estatutariamente com regalos vitalícios, ele um relações públicas lá na fábrica. 
 
Ligado, intelectualmente, à publicidade e com profissionais inserções advocatícias na área, 
procuro, vez por outra, falar aquilo que vejo ou sinto. O que vejo: uma interferência do 
governo, da Anvisa, colocando a propaganda como a rainha dos vícios, dos males, das 
influências maléficas. Propaganda de cerveja? 
 
Não há crime maior, diz a Anvisa. Entretanto o Sr. ministro, político, "quer conversar com os 
fabricantes". 
 
Conversar o quê? Dialogar sobre o quê? Hábito saudável? Pura demagogia, escassez do que 
fazer é o que se acredita. 
 
País com milhares de problemas na área farmacêutica, de drogas violentas na agricultura, de 
leite com soda cáustica, de hospitais sujos, sem remédios, sem médicos, sem "gase", sem 
algodão e lá vem governo e Anvisa a apontar a publicidade como um grande mal. 
 
Se o produto causa tanto mal, fechem-se as fábricas de tabaco, cerveja, indústrias de 
alimentos, automóveis poluidores, enfim, tudo que faz mal ao ser humano. 
 
Que tal combater-se o crime, a impunidade, a miséria, a corrupção? 
 
Condenar-se as agências é cômodo e dá visibilidade na mídia. É falta do que fazer. Deixem a 
publicidade em paz. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 fev. 2011, p. 2.  


