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Inteligência dá resultado, mesmo quando diminui a audiência. É o que está demonstrando a 
campanha Desligue a TV e vá ler um livro, da MTV. De acordo com dados do Ibope, 1.259.491 
pessoas assistiram à vinheta entre 1.º e 8 de novembro,  quando entrou no ar a segunda fase da 
campanha. Nela, após estampar a frase na tela, a emissora tira sua programação de cena e 
mantém o áudio de um zumbido durante 15 minutos. Cerca de 8% desse total (100.346) 
desligaram a TV - não mudaram de canal, mas desligaram, segundo o Ibope. 
 
Considerando apenas o público-alvo do canal (classes A/B, entre 15 e 29 anos), essa 
porcentagem aumenta para 14%, ou seja, das 289.819 pessoas neste perfil, 41.586 desligaram o 
aparelho. O objetivo da campanha é levar o jovem a ler mais e conseqüentemente melhorar a 
escrita, a forma de se expressar e de construir opiniões. 
 
Seria ótimo se mais empresas seguissem o exemplo e adotassem uma comunicação menos 
comoditie, pra usar um termo em moda, com apelos que envolvessem problemas sociais e 
culturais e não apenas de mercado. Ou então fazendo a conexão entre esses mundos na busca de 
soluções e benefícios para um público maior. 
 
Com as empresas e os veículos de comunicação ajudando a educar e instigar as pessoas, talvez a 
gente já tivesse evitado alguns absurdos que insistem em fazer o nosso mundo altamente 
modernizado numa era medieval high tech. 
 
Mas há quem prefira o lucro imediato e as trevas perenes. A Casa Cor no Pão dos Pobres é uma 
exceção muito bem-vinda. Merece parágrafo único. Outro aspecto desconcertante é que um 
público mais bem informado e bem pensante também é muito mais exigente e isso desagrada a 
maioria dos empresários, que costumam utilizar o argumento da inteligência de forma retórica, 
sem desdobramentos práticos e visíveis a olho nu. 
 
Preferem, ainda, o consumidor malinformado, achando que assim podem enganá-lo melhor. Até 
podem, com certeza, mas não deixa de ser um auto-engano, como diz aquele outro. Nós já 
estamos sentindo os efeitos desse pensamento único do imediatismo, basta olhar o termômetro e 
o sumiço das românticas 4 estações do ano, para desespero de Vivaldi. Mas o pensamento único é 
um monolito frio enraizado na alma dos competidores modernos, que correm desesperadamente 
em direção ao que mesmo? Bom, mas vamos lá que estou com pressa. E você, também. E não 
esqueça: de vez em quando, siga o exemplo da MTV. Desligue. 
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