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1. O cerco à liberdade de expressão e de informação prossegue mais ativo do que nunca: os 
chamados representantes do povo, que não receberam mandato para esse fim, o silêncio 
(censura) eterno a determinados assuntos por eles escolhidos, como deuses que se entendem 
melhores que a maioria da população brasileira. 
 
Nesse contexto, pretendem vedar os gastos com a realização da Copa do Mundo no Brasil, 
provocando desde já seguidores mais afoitos que apregoam a não divulgação dos preços nas 
licitações públicas, devendo ganhar o menor deles apresentados em cada obra de governo. 
 
Quem olha de fora, mesmo incluído no povo brasileiro, tem a impressão de que estamos 
inventando uma forma de ditadura dentro do regime democrático, o que para muitos já é 
realidade. 
 
2. Na esteira desses desmandos, não poderia faltar o recrudescimento da censura à 
publicidade, agora (novamente) tendo como foco a que abrange o público infantil. 
 
O projeto original do deputado federal Luiz Carlos Hauly, em tramitação há uma década 
(fonte: Folha), havia sido arquivado em 2010 com o fim da legislatura. Com o seu autor 
reeleito, foi desarquivado e voltou a percorrer os escaninhos do parlamento e encontra-se 
agora na Comissão de Ciência e Tecnologia. 
 
Aproveitando a ocasião, a conhecida entidade Alana, que se autointitula defensora dos direitos 
das crianças relacionados ao consumo (não tendo sido para tal fim eleita pela sociedade 
brasileira), volta à carga a favor da proibição de toda publicidade de produtos e serviços 
destinados ao público infantil, incentivando a censura. 
 
A afirmação da advogada da Alana, Isabella Henriques, não deixa margem a dúvidas: “A 
propaganda infantil transforma as crianças em promotores de venda”. Deixa no ar, porém, 
uma ressalva: “Os comerciais têm que ser direcionados para os pais, não para as crianças.” 
 
A questão é antiga e tanto o jarro vai à fonte que um dia quebra. 
 
Como é mais fácil atacar do que defender, o estímulo causado pelo retorno à discussão em 
torno da publicidade infantil será mais um capítulo a se juntar às forças obscuras do País, que 
não se importam em contrariar o bom senso e a vontade da maioria da população brasileira. 
 
O pior dessa história é que seus protagonistas não fingem acreditar na sua tese. Eles 
realmente acreditam, como se tivessem saído das trevas da História. 
 
3. A restrição ao crédito, pela qual tanto lutam nossas autoridades econômicas, sem se darem 
conta, ou dissimulando o óbvio, que o maior contribuinte é o inchaço estatal, essa restrição, 
dizíamos, tem causado estragos na atividade publicitária. 
 
O ano foi bem até fins de abril. Maio – sempre um mês promissor – acabou “barrigando”, o 
que se repete até aqui em junho, em decorrência do combate à inflação. 
 
Claro que deve ser combatida. Os brasileiros com mais de 50 anos sabem o que representa um 
regime altamente inflacionário. Mas, daí a exagerar na dose, como vem ocorrendo, há uma 
distância enorme que deveria ser evitada. 
 
Depois do próprio povo – e dentro dele – uma das maiores vítimas é a atividade publicitária, 
cuja principal finalidade é estimular o consumo. 
 
Imaginemos então a seguinte situação: de um lado o governo arrochando, do outro a indústria 
e o comércio, através da comunicação do marketing, propondo o contrário. 
 



Vence o mais forte sempre e esse é o governo, cujas armas atingem a todos sem a 
necessidade de toda a expertise que deve ter um bom planejamento publicitário, ainda que 
com execução brilhante. 
 
Quando o presidente do Banco Central, não faz muito, veio a público para dizer o pouco e 
bastante (na sua ótica): “Adiem suas compras e invistam na poupança”, parodiando o ministro 
Delfim Netto 40 anos atrás, ele assoprou para a roda da fortuna desacelerar. Bastaram seus 
áulicos prosseguirem na lição de casa do aumento progressivo dos juros, através da taxa Selic, 
para produzir o quadro que aí está e que promete se inverter no segundo semestre, se eles 
forem bonzinhos. 
 
Enquanto isso, nosso papel continuará sendo o de espectadores sem condições de mudar o 
enredo. Entramos em um filme que não pode ser alterado, a menos que eles – um punhado de 
sábios – determinem o contrário e uma vez mais tirem o bode da sala. 
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