
A propaganda de mão em mão 
 
Ainda não existe nenhum levantamento científico, nem é objeto de estudos pelos institutos 
especializados, mas existe um meio de comunicação nas grandes cidades brasileiras que deve 
alcançar cifras de atingimento fenomenais. Com um custo por milheiro realmente pequeno, e com 
algum tipo de resultado, uma vez que aumenta cada vez mais o número de anunciantes que se 
utiliza dele. Estou falando desses minúsculos papelzinhos com propaganda que se distribuem a 
cada esquina, vendendo um número enorme de produtos e serviços que vão desde a informática 
até massagens eróticas, sem contar o crescente segmento dos místicos, capazes de trazer a 
pessoa amada em tempo cada vez mais curto, por força da concorrência.  
 
Não há o que não se venda ou se ofereça nas ruas das grandes cidades. Compram-se jóias, 
relógios, antigüidades, livros e discos. Não se pergunta a procedência nem se discute qual seria a 
origem de um Rolex, de um Omega ou de um colar de pérolas. Ou, simplesmente, compra-se 
qualquer tipo de metal precioso, com total discrição. No terreno dos males da alma, não há 
qualquer tarefa impossível, desde a busca e apreensão do bem amado até as curas do cansaço, 
desânimo, tristeza e impotência de origem mental.  
 
Empresta-se dinheiro, muito, facilmente e a juros baixos, verdadeiros negócios de pai para filho, 
assim como as mais bonitas mulheres estão em permanente disposição para proporcionar 
momentos do mais puro prazer. E tem mais: ensina-se quase tudo, de informática a fazer doces, 
costura, corte e inglês. Este último pelos métodos mais enlouquecidos. Podemos escolher 
aprender durante o sono, através de discos, livros, fitas cassetes e internet. Em prazos 
curtíssimos viramos poliglotas, sem qualquer tipo de dificuldade.  
 
Há negócios que eu não consigo entender como prosperam, mas deve dar um razoável lucro, não 
fosse o grande número de "players" em atividade. São os compradores de cartuchos usados, 
abundantes em todas galerias e edifícios comerciais de aluguel barato. Um negócio de altíssima 
competitividade é o da compra de vale-refeição, vale-transporte, cartão-alimentação e outros, 
com deságios em torno de 10%. Para atrair vendedores, alguns operadores fazem sorteios, dão 
brindes e oferecem facilidades como compras em domicílio. Um comerciante oferece um negócio 
que eu não entendi direito, pois compra vale-refeições pagando "a melhor taxa" e oferece, como 
atração extra, sorteios de cestas básicas. Ou seja, pelo que pude perceber, o sujeito não come 
direito, pois vende seu ticket-alimentação, mas em compensação se candidata a ganhar por 
sorteio uma cesta básica, para tirar a barriga da miséria.  
 
Conserta-se praticamente de tudo: celulares, automóveis, computadores, roupas, pés e mãos. Um 
místico garante ter a cura imediata para inveja, olho-grande, dor de cabeça, visão de vultos, 
doenças e desemprego. A única coisa que me parece estranha é que quem tem doença, 
desemprego, dor de cabeça, depressão e ainda por cima tem visão de vultos, não devia temer a 
inveja alheia, nem ao menos perder tempo com a possibilidade de ter algum problema com olho-
grande. Mas, enfim, tem sempre alguém pior do que a gente, não é mesmo? Há uma sex shop 
com várias filiais que utiliza como título de seu folheto a mimosa expressão "complete-se 
conosco" e oferece todo tipo de material auxiliar para o sexo.  
 
Outro ponto a destacar nesta mídia é a evolução dos entregadores, que no início eram recrutados 
entre a população de baixíssima renda e que distribuiam os folhetos com suas (pobres) roupas e 
que já começa a sofisticar. Já podemos encontrar meninas de shortezinho sensual, palhaços, 
pernas-de-pau e até mesmo um cidadão de fraque e cartola. Uma demonstração evidente do 
desemprego e da falta de oportunidades em nosso mercado de trabalho. Muito longe do mundo de 
fantasia das revistas, a anos-luz de distância da sofisticação do horário nobre da televisão, o 
marketing e a propaganda contribuem também para estabelecer diferenciais para atividades 
muito modestas, quase marginais. Mas o princípio do marketing pode ser encontrado até mesmo 
no folheto de Madame Aparecida, vidente espiritualista e mentalizadora, seja lá o que isso 
significa.  



 
Madame promete devolver o dinheiro da sessão caso a pessoa amada não volte no prazo previsto. 
Imagino que o consumidor que não receber seu dinheiro de volta deva dirigir-se prontamente ao 
Procon, devidamente munido das provas necessárias para constatar que Madame Aparecida não 
tem os poderes que anuncia.  
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