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P ensei em falar do
Congresso como
um lixão político.
Mas refleti que es-
taria ofendendo os
coitados que nos

de lixo mesmo trabalham em
condições abjetas e a duras pe-
nas em busca de algo aproveitá-
vel para sua sobrevivência. No
Congresso há trabalho sujo na
fartura, ressalvadas exceções
cada vez mais excepcionais.

Não há maior diferença na
troca de José Sarney por Renan
Calheiros, no Senado, e de Mar-
co Maia por Henrique Alves, na
Câmara. Os substitutos não
mostram credenciais capazes
de reverter a decadência políti-
ca, ética e funcional das institui-
ções que vão presidir. O que se-
gue mal cumulativamente ten-
derá a piorar.

O novo presidente da Câma-
ra começou assim, com a amea-
ça de desrespeitar o Supremo
Tribunal Federal (STF) e dei-
xar à Casa a decisão de cassar o
mandato dos deputados conde-
nados no julgamento do “men-
salão”. O assunto nem deveria
estar em discussão, pois os pró-
prios condenados deveriam
sair por si mesmos. Mas falta
vergonha. Poderiam, também,
seguir a recomendação que tor-
cedores perto de alambrados
costumam fazer aos maus joga-
dores de futebol: “Pede para
sair...”. Nas reticências, nomes
e adjetivos fortes.

No Congresso há torcedores
de outro tipo, a torcer evidên-
cias para lhes dar versões de sua
conveniência. Os dirigentes
eleitos fizeram isso quanto aos
malfeitos apontados em suas
carreiras. A recente e pízzica
CPI do caso Carlinhos Cachoei-
ra também usou e abusou de ar-
tifícios para salvar colegas de
partido e trocar favores. Agora,
em discursos solenes, vem a
conversa fiada de ética e trans-
parência, porque o que se vê são
dissimulações de comporta-
mentos em contrário.

Em questões como essas me-
rece atenção o conhecimento
profundo de Fernando Gabei-
ra, que por 16 anos foi deputado
federal. Neste espaço (300 pica-
retas e uma pá de cal, 1.º/2) tra-
tou do “mensalão” e dos parla-
mentares que pegam carona
nas autoritárias medidas provi-
sórias que passam pelo Con-
gresso, pendurando-lhes emen-
das que fogem ao caminho de-

mocrático e servem a interes-
ses econômicos. E diz que os ne-
gócios são o centro de tudo.
Além de emendas como essas,
sei que há as orçamentárias,
que atendem também a interes-
ses eleitoreiros. E há as vota-
ções secretas, como nas recen-
tes eleições, que escondem vo-
tos inconfessáveis a colegas e
eleitores traídos. Gabeira con-
clui que o Congresso se perdeu
para o ramo dos secos e molha-
dos. Leitura imperdível, o arti-
go está em www.estadao.com.br/
noticias/impresso,300-picaretas--e-
uma-pa-de-cal-,991634,0.htm.

E mais: seu plenário trabalha
em regime de zorra total. A Me-
sa Diretora costuma ser rodea-
da de parlamentares posando
de papagaios de pirata. No ple-
nário, muitos de pé, e o som dos

oradores cai em ouvidos surdos
por desatenção e por tagarelice
em conversas paralelas. Não há
debates profundos de grandes
temas nacionais.

Como economista, vejo tam-
bém o lado nada econômico. O
Congresso é indispensável, mas
não precisava custar tanto, pois
boa parte do muito dinheiro
que absorve poderia ser destina-
da a outras finalidades, mais me-
ritórias em seus benefícios, e de
forma mais eficaz e eficiente.

A maioria dos congressistas
não mostra a preocupação repu-
blicana de buscar o bem co-
mum nem se condói do contri-
buinte que sustenta a festa com
enorme carga tributária, que
destaca o Brasil entre seus pa-
res de renda per capita seme-
lhante. Ao pagar, o brasileiro co-
mo que tosse impostos, porque
o esforço é enorme.

Com o debate sobre os novos
presidentes, absurdas cifras vie-
ram à tona Conforme a Folha de
S.Paulo de 1.º e 4 deste mês, o
orçamento do Congresso para
2013 deve alcançar a elevadíssi-
ma cifra de R$ 8,5 bilhões (!),
superior aos recursos de vários
Estados da Federação. Funcio-
nários: 22 mil (!), com salário
médio de R$ 13,6 mil (!) no Sena-
do. Na Câmara, os de servido-
res efetivos estão entre R$ 4,8
mil e R$ 19,5 mil (!). Salário dos
parlamentares, R$ 26.700 (!)

por mês, mais a gestão de ver-
bas mensais que na Câmara al-
cançam R$ 97.200(!) e no Sena-
do, R$ 52.970 (!). Parte delas vai
para assessores que trabalham
na caça de votos para reeleição,
um financiamento público de
campanha a privilegiados pelo
mandato. E mesmo o salário al-
to não explica casos de enrique-
cimento na política.

E o trabalho na sua produtivi-
dade? Para que 517 deputados e
81 senadores? Dois terços des-
tes e um terço daqueles seriam
mais baratos, produtivos e mais
que suficientes. Entre os sena-
dores há ainda os que vieram do
nada, pois exercem o mandato
como suplentes, “escolhidos”
em eleição casada com a do titu-
lar. Na última contagem que vi,
de outubro de 2012, havia 19 nes-
sa condição, quase um quarto
do total. O leitor sabe quem são
os suplentes dos três senadores
eleitos pelo seu Estado?

O ano de 2012 foi típico do
descaso pelo empenho. O Orça-
mento da União de 2013 segue
sem aprovação. E permaneceu
a omissão quanto a um imenso
orçamento paralelo, o do
BNDES, que escapa ao escrutí-
nio parlamentar. O impasse
dos royalties do petróleo não
foi resolvido e o debate sobre o
assunto revelou uma fila com
perto de 3 mil (!) vetos presi-
denciais que se acumularam
porque o Congresso deixou de
examiná-los. Tampouco foi
cumprida a obrigação de fixar
novas regras para o repasse dos
impostos federais aos Estados,
que tinha prazo “final” em 2012
por “determinação” do STF.

O desenvolvimento econô-
mico de um país depende da
qualidade de suas instituições,
conforme ressaltou Douglass
North, Nobel de Economia. Mi-
chael Porter, um dos maiores
especialistas mundiais em com-
petitividade de empresas e na-
ções, ressalta que a falta de efe-
tividade legislativa também
atrapalha.

E assim segue o Brasil, deva-
gar na corrida mundial da com-
petitividade, amarrado por ins-
tituições como essa que acaba
de dar mais um show do mal
que faz ao País.
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Apublicidade brasi-
leira acaba de to-
mar uma decisão
histórica. Ela vai
tratar com mais
respeito as crian-

ças. Vai ficar mais longe delas. A
notícia é muito boa tanto para a
própria publicidade, que com is-
so ganha mais respeitabilidade,
como, principalmente, para a in-
fância. Em doses exageradas,
inescrupulosas, abusivas, a pro-
paganda faz mal para o público
infantil. Deve ser servida com
moderação.

O Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitá-
ria (Conar), entidade do pró-
prio mercado publicitário,
cujos códigos não têm força de
lei, mas são de adesão voluntá-
ria e criteriosamente cumpri-
dos, distribuiu agora, no início
de fevereiro, uma nota oficial
anunciando novas regras – com
novas restrições – para os co-
merciais destinados às crian-
ças. Entre outras novidades, o
merchandising não será mais
admitido. Não para o público
infantil.

Já era tempo. O merchandi-
sing é um dos artifícios mais
capciosos da indústria da propa-
ganda. Não tem o formato do
anúncio tradicional, aquele que
é veiculado nos espaços comer-
ciais claramente delimitados,
como os intervalos da televi-
são, por exemplo, e assim, dis-
farçado de não anúncio, tenta
ser mais convincente. O mer-
chandising vai ao ar dentro do
programa principal, como se
fosse parte da história. É bastan-
te usado nas novelas. O leitor há
de lembrar. Sem mais nem me-
nos, sem a menor congruência
narrativa, a atriz fala para a ou-
tra que vai ao banco “tal” e que o
banco “tal” é uma beleza, com
um gerente, menina, que é uma
simpatia só.

Marcas de esmalte, de xam-
pu, de macarrão, de carro, de ce-
lular invadem a trama e lá per-
manecem, roubando a cena. A
peso de ouro, por certo. O mer-
chandising custa caro. É uma
operação de mercado com pre-
ços tabelados, preços altos, mas
seu segredo é se disfarçar, é pas-
sar seu apelo de consumo como
se não fosse publicidade paga.

Que isso seja empregado pa-
ra aliciar consumidores adultos
desavisados, vá lá, apesar da de-
selegância constitutiva da coisa
toda. Agora, voltar essa máqui-

na contra olhos infantis chega a
ser covardia. A própria nota do
Conar reconhece “a necessida-
de de ampliar-se a proteção a
públicos vulneráveis, que po-
dem enfrentar maior dificulda-
de para identificar manifesta-
ções publicitárias em conteú-
dos editoriais”. Atenção: o Co-
nar admite, com todas as letras,
que os públicos infantis são
“vulneráveis” e precisam de pro-
teção. Que bom que o próprio
mercado publicitário – repre-
sentado pelo Conar – dê mais
esse passo. Histórico.

A notícia é boa também por
duas outras razões.

A primeira é que os vetos ao
merchandising e outras práti-
cas – como o emprego de “crian-
ças e adolescentes como mode-
los para vocalizar apelo direto,
recomendação ou sugestão de
uso ou consumo” – não chegam
à publicidade brasileira por
meio de uma medida autoritá-
ria. Ao contrário, as novas nor-
mas de proteção da infância bro-
tam do amadurecimento natu-
ral da mentalidade dos pró-
prios agentes de mercado. Des-
de 1978 o Conar vem-se firman-
do como um dos casos mais
bem-sucedidos de autorregula-
ção do mundo. Suas decisões
nunca são contestadas. Embo-
ra não seja um órgão estatal,
tem legitimidade e representati-
vidade para retirar campanhas

do ar, como já fez muitas vezes.
Não é exagero dizer que o Co-
nar é um fator civilizatório na
publicidade brasileira.

A segunda razão para come-
morar as novas regras é que elas
ajudam a esclarecer que a liber-
dade de anunciar produtos não
é exatamente igual à liberdade
de expressão do pensamento.
As duas têm status distinto na
democracia. A liberdade de ma-
nifestação, de externar opi-
niões, assim como a liberdade
de imprensa, compõe um direi-
to fundamental inviolável. Um
cidadão tem o direito pleno de,
digamos, escrever um artigo
em jornal defendendo a legaliza-
ção da maconha e de sugerir um
projeto de lei para legalizá-la.
Com a publicidade é diferente.
Uma agência de publicidade

não tem o direito de fazer uma
campanha enaltecendo o consu-
mo da maconha do tipo A ou do
tipo B. Não porque os publicitá-
rios, que também são cidadãos,
não tenham liberdade de se ma-
nifestar – isso todos temos. Es-
sa agência não pode fazer anún-
cio de maconha de nenhum ti-
po porque a maconha não pode
ser legalmente comercializada
– e a comunicação publicitária
está subordinada às leis que re-
gulam o mercado.

A publicidade comercial é
uma extensão do comércio de-
vidamente legal. Assim, só se
podem anunciar as mercado-
rias e os serviços cuja comercia-
lização não conflite com a legis-
lação vigente. Portanto, a liber-
dade de anunciar não se enqua-
dra no rol das liberdades funda-
mentais de informar e de ser in-
formado. A publicidade veicula
ideias e conceitos, ou algo pró-
ximo a isso, mas não realiza o
direito de expressão do pensa-
mento. Ela é uma atividade
acessória do comércio, subordi-
nando-se, logicamente, às leis
do comércio.

Para sorte do País, a postura
do Conar nesse episódio não se
deixou confundir com o fanatis-
mo dos fundamentalistas, se-
gundo os quais qualquer senão
a um comercial de refrigerante
traz em si a mesma violência
dos atos que censuram a im-
prensa. Ora, são matérias intei-
ramente diversas. Uma não
tem nada que ver com a outra.
O Conar não censura nada nem
coisa nenhuma, apenas zela pe-
la credibilidade do seu ramo de
atuação. Anunciar quinquilha-
rias para crianças de 5, 6 anos
de idade por meio de subterfú-
gios e técnicas de dissimula-
ção, por favor, isso, sim, pode
ser visto como uma violência
inominável. Isso, sim, conspira
contra a credibilidade do mer-
cado anunciante, em seu con-
junto, e corrói a reputação de
todo o setor.

Quanto ao mais, o uso de mer-
chandising e de anúncios teste-
munhais para seduzir o público
infantil – que é, sim, vulnerável
– já não se admitem em diversas
democracias. O Brasil também
não precisa mais desse primiti-
vismo. E vamos em frente, por-
que há mais a fazer.

✽
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A publicidade afasta-se
das crianças. Que ótimo

Fórum dos Leitores

O Congresso Nacional,
de mal a pior

PETROBRÁS
O desmonte

O editorial O desmonte da Petro-
brás (6/2, A3) poupa sua presiden-
te, Maria das Graças Foster. Mas,
escolhida pela aparelhagem dos
quadros das estatais feita pelo
partido dominante e governante,
ela é totalmente responsável pela
situação da empresa, pois aceita
fazer o papel de marionete no car-
go. Nenhum gestor profissional
da iniciativa privada se sujeitaria
a essas ingerências e à total in-
competência empresarial instala-
da na estatal desde a ascensão de
Lula à Presidência. Nem vamos
perder tempo falando das ges-
tões anteriores de Gabrielli e Du-
tra, figuras menores como a atual
presidente, nem sequer relaciona-
dos no rol dos executivos atuan-
tes no mercado nacional. Não po-
demos esquecer que a Vale pas-
sou – e o vive – pelo mesmo pro-
cesso (Roger Agnelli não se sub-
meteu aos caprichos do Lula e foi
demitido), pois os fundos de pre-

vidência estatais, controladores
das principais empresas privadas
com capital aberto e também diri-
gidos por filiados do PT, seguem
as diretivas ditadas pelo governo
Dilma. Os lucros foram reduzi-
dos por incompetências operacio-
nais e por gastos não necessários:
a maior fomentadora de cultura
do Brasil, propaganda na impren-
sa diversificada em várias áreas
de atuação e todo o gasto de em-
presas estatais que não ocorre
em empresas privadas com meri-
tocracia. Será que o estilo de ges-
tão Brahma surtiria lucro? A Pe-
trobrás e sua distribuidora de
combustíveis, a BR, não precisam
de propaganda, pois não têm con-
corrência. E os investimentos na
América do Sul, eles foram ou
são lucrativos? Os analistas e a
imprensa têm receio do efeito de-
vassa promovido pelos órgãos do
governo em represália aos fatos
elucidados ou informados. Maté-
ria do Estado mostra o governa-
dor do Ceará buscando investido-
res com know-how em refinarias
de petróleo porque a Petrobrás

não detém essa tecnologia e faz
40 anos que não se constroem re-
finarias no Brasil. Mas o ex-presi-
dente inaugurou a pedra funda-
mental das refinarias que deve-
riam estar prontas... Quem gere
ou responde como presidente
tem responsabilidade. Existe um
descompromisso da Petrobrás
com o País. É só mais um meio
de propaganda do PT e do gover-
no. A empresa está defasada em
tudo em relação às grandes em-
presas de energia. O governo se-
gue estratégia diferente dos negó-
cios mundiais e concentra na Pe-
trobrás toda a sua política de
energia. Além de estatal, ela é pa-
quidérmica. E citando Roberto
Campos: Petrossauro, o retorno!
O ministro da economia do Bra-
sil, filiado ao PT, é o presidente
do Conselho da Petrobrás. Como
podemos classificar essa nomea-
ção? Num exemplo, o tesoureiro
audita suas próprias operações!
E as regras de governança corpo-
rativa vigentes e seus respectivos
órgãos de controle? Os resulta-
dos da Petrobrás vêm da falta de

um CEO profissional e habilita-
do. Isso não é coisa para princi-
piante nem prêmio para amigos
de partido brincarem de jogo de
empresas. Nossos ativos estão na
mãos de estagiários políticos e os
investidores, destruindo valor
com suas aplicações em ações da
Petro. Acorda, mercado!
LUIZ FERNANDO DE B. SCHOLZ
lufe@netway.com.br
São Paulo

A grande jogada econômica do
PT é acreditar que o crescimento
do Brasil vai na esteira do cresci-
mento do resto do mundo, como
um carretão arrastado.
ARIOVALDO BATISTA
arioba06@hotmail.com
São Bernardo do Campo

Ainda a respeito do editorial O
desmonte da Petrobrás, caberiam
ainda, a meu ver, algumas pergun-
tas: 1) O uso descarado e conti-

nuado da empresa pelos gover-
nos Lula e Dilma, do PT, para
fins políticos/eleiçoeiros não ca-
racterizaria crime eleitoral? O Mi-
nistério Público Eleitoral existe
para quê? Não é para, entre ou-
tras coisas, verificar o abuso do
poder econômico para se benefi-
ciar nas eleições? O que fez Lula
e o que continua fazendo a dona
Dilma não é utilizar-se de uma
empresa da qual o governo de-
tém o controle para benefício na
futura campanha desta última à
reeleição em 2014? 2) Os dirigen-
tes da Petrobrás que se manco-
munaram com os governos Lula
e Dilma, do sr. Sérgio Gabrielli à
atual presidente, sra. Graça Fos-
ter, não podem ser acusados pe-
los acionistas privados de prevari-
cação por aceitarem a ingerência
do governo nos assuntos inter-
nos da empresa, o que lhe tem
causado prejuízos bilionários? 3)
O que faz a oposição, principal-
mente o seu maior partido, o
PSDB, a esse respeito? Absoluta-
mente nada! É, desse jeito o
PSDB só voltará a vencer as elei-

ções presidenciais quando o Bra-
sil fincar a sua bandeira na Lua!
RUBENS S. VALNEIROS
rvalneir@gmail.com
Barueri

Na eleição de 2010, a Petrobrás já
era um reduto do PT. Lá o exce-
lentíssimo então presidente da
República, durante o seu expe-
diente, achincalhava o candidato
tucano. Hoje começamos a rece-
ber a conta do escruncho: como
um meteoro, a nossa petroleira
despenca.
HELENA RODARTE C. VALENTE
helenacv@uol.com.br
Rio de Janeiro

Parodiando o “cara”, podemos
afirmar que nunca antes neste
país um governo havia consegui-
do quebrar a Petrobrás e deixá-la
de joelhos. A ex-maior empresa
da América Latina agoniza graças
ao desgoverno incompetente do
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EUGÊNIO
BUCCI

Não é exagero dizer
que o Conar é um
fator civilizatório na
publicidade brasileira

Indispensável também
para a economia do País,
ele não está à altura de
suas responsabilidades
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




