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Por muitos, nas ruas de São Paulo, ele é carinhosamente chamado de "Bahia". Para 
muitos outros, ninguém no Brasil é mais insuportável do que ele. Exposição demais dá 
nisso. A verdade é que Fabiano Augusto, de 28 anos, é hoje um dos salários mais 
gordos entre os atores brasileiros e uma das caras mais vistas na TV, no papel de 
garoto-propaganda das Casas Bahia - uma das gigantes do varejo nacional, com 
faturamento que deve superar os R$ 5 bilhões em 2003. Com olhar vivo, gestos 
frenéticos e bordões como "Quer pagar quanto?" e "Olhou, levou", o personagem tenta 
convencer o consumidor, em sua maioria de baixo poder aquisitivo, a realizar o sonho 
de comprar um sofá ou uma geladeira, mesmo sem dinheiro nesses tempos de crise.  
 
A estratégia da agência de publicidade Bates Brasil, dona da conta das Casas Bahia, de 
apostar em um anônimo num tipo de campanha normalmente estrelada por famosos 
deu certo. "Sou a zebra da vez", reconhece, sorrindo, o “Bahia”. "No início, havia uma 
desconfiança muito grande de todos quanto ao meu desempenho e à minha 
credibilidade. Eu mesmo não acreditava que poderia me transformar num grande 
sucesso." Para Fabiano, que fora da televisão também é agitado e dinâmico, além de 
bem-humorado, o fato de ser uma pessoa comum, daquelas que você encontra 
facilmente na feira ou no metrô, foi fundamental para conquistar a intimidade do 
público.  
 
"Eu tenho cara de gente normal, sempre fiz este tipo em comerciais, sou o funcionário 
de lanchonete, o office-boy", conta. Aliás, seu primeiro trabalho publicitário na 
televisão foi aos 15 anos, justamente como um atendente do McDonald's que serve o 
sanduíche. "Prontinhos, dois quarteirões com queijo" foi sua primeira fala. Além disso, 
Fabiano garante que sabe se relacionar com seu público - o taxista, o porteiro, a dona 
de casa. "Na televisão, eu falo a linguagem que o povo entende e tento ser o mais 
agradável possível.” Ele sente que está funcionando quando encontra as pessoas nas 
ruas. O estilo um tanto espalhafatoso já ganha imitadores no dia-a-dia. Quando entra 
num restaurante, o garçom lhe pergunta com a mesma entonação do comercial de TV: 
"Quer pagar quanto?". E não é só, segundo ele: "Fiquei sabendo também que o 'Olhou, 
levou' virou bordão para a paquera".  
 
Da Mooca para o Brasil  
 
Aos 17 anos, este paulistano do tradicional bairro da Mooca já tinha formação de ator 
profissional, seu grande sonho desde criança. Mas como os pais queriam que também 
tivesse um curso superior, resolveu estudar publicidade. Odiou e desistiu no meio do 
curso. Decidiu, então, apostar no curso de rádio e TV e, para pagar a faculdade, tinha 
várias ocupações, como vender livros e animar festas infantis. Chegou a fazer 
telegramas animados. Foi ainda apresentador do programa “Turma da Cultura” e 
repórter de programa comandado pela apresentadora Soninha na TV Cultura de São 
Paulo.  
 
Em outubro de 2001, durante um dia de folga na TV Cultura e em busca de dinheiro 
("tava precisando de grana"), foi fazer um teste e acabou ganhando uma vaga em um 
comercial das Casas Bahia, em que interpretava uma geladeira. "Paguei o maior mico 
fantasiado de geladeira, pedi carona de verdade nas ruas, parecia uma pegadinha de 
televisão, mas o pessoal adorou", lembra. Pouco tempo depois, deixou a TV Cultura 
("minha grande escola") e, a partir de então, a carreira como ator de publicidade 



começou a decolar. Gravou pilotos para novos comerciais, superou a desconfiança 
inicial e foi ganhando espaço até que as Casas Bahia patrocinaram a Copa do Mundo 
de 2002 . Com tanta exposição na telinha de TV, Fabiano Augusto começou a conhecer 
o sucesso. "Como as tartarugas e outros bichinhos, minha imagem também passou a 
ter uma grande aceitação", brinca.  
 
Nem só do carinho de muitos fãs vive o garoto-propaganda. Muitos outros detestam o 
ator - ou talvez o personagem. Até mesmo um blog foi criado como forma de protesto 
(www.odeiooidiotadascasasbahia.blogger.com.br). "Não me incomodo com essas 
coisas, mas, na primeira vez que vi o blog, fiquei um pouco assustado”, admite. E 
garante que não fica preocupado com o deboche: “Afinal, não fiz mal a ninguém, pago 
meus impostos corretamente". O ator acha natural desagradar certas pessoas. Não 
entende, porém, “o que leva alguém a ocupar seu tempo apenas atualizando um blog 
com ofensas a outra pessoa”. Jura que eventuais críticas não o aborrecem. "Há dias, li 
um artigo que falava que eu era até meio louco, com jeito histérico", lembra, dizendo 
que achou engraçado.  
 
A superexposição de sua imagem é um ponto que gera preocupação tanto de Fabiano 
como da agência de publicidade. Às vezes, o personagem chega a ficar uma ou duas 
semanas afastado da mídia para evitar que a excessiva repetição vire mera chatice. 
Nos pequenos intervalos de folga, sente que a repercussão na rua diminui. "É muito 
curiosa a cultura do instantâneo que temos: se eu ficar seis meses sem aparecer na 
televisão, ninguém mais vai lembrar de mim", reconhece.  
 
Clones pelo país afora  
 
Por enquanto, longe de ser esquecido, Fabiano garante que conhece vários casos de 
cópia do seu estilo em comerciais de varejo pelo Brasil afora, principalmente fora de 
São Paulo. "Podem copiar à vontade que vou me sentir honrado", diz, em meio a uma 
pequena folga na cansativa rotina de trabalho. Vive 24 horas por dia de plantão, com o 
celular ligado, sempre à disposição da agência de publicidade. Pode ser chamado a 
qualquer momento para gravar um novo comercial. Já se privou de festas de família 
importantes para trabalhar e chega a passar madrugadas inteiras no estúdio. O horário 
maluco de trabalho, segundo ele, é o único inconveniente do atual emprego. 
Recentemente, teve, por esse motivo, de se afastar por um tempo das atividades no 
teatro, sua paixão nas horas vagas, e também deixou de ser o apresentador do 
“Intimação”, um programa de auditório voltado ao público jovem na católica Rede 
Vida.  
 
Fabiano confessa que não entende muito de negócios e mercado, mas sabe que a rede 
de varejo está com uma imagem cada vez mais forte entre os consumidores e um 
faturamento cada vez maior. Conta que só teve um contato com o dono das Casas 
Bahia, Samuel Klein, “um empresário carismático como a marca”, segundo seu 
depoimento nada insuspeito. "Quando ele me viu, disse: 'Nossa, esse menino é igual 
ao da tevê'", relembra Fabiano, imitando o sotaque do homem que, em última 
instância, paga as suas contas.  
 
Dinheiro, aliás, é um assunto sobre o qual Fabiano evita falar. O colunista Ancelmo 
Gois, de “O Globo”, publicou que ele recebe R$ 100 mil por mês, mas o felizardo 
desconversa. "Gostaria de receber um salário proporcional à minha fama”, limita-se a 
dizer. E apregoa: “Sou um cara simples, pego ônibus, ando com a minha Vespa preta, 
que acabou de sair da oficina, e um Ford Ka". O mais recente sonho de consumo 
realizado foi uma caixa de CDs da cantora Elza Soares, de quem é fã. Acabou de 



vender a casa em que morava e vive provisoriamente com a mãe em Mirandópolis, um 
bairro de classe média na Zona Sul de São Paulo. "Não me iludo com dinheiro e sei 
que a fama vai acabar uma hora."  
 
O jovem que sonhava interpretar clássicos da dramaturgia nos palcos jamais imaginou 
fazer uma carreira na publicidade, mas adora o que faz. Reconforta-se com a idéia de 
que, para passar uma mensagem em 30 segundos de comercial, tem de ser bom ator. 
Antes das Casas Bahia, fez trabalhos para o McDonald's, a Gradiente e a Volkswagen - 
ele era aquele rapaz que chamava o punk João Gordo de mauricinho em um comercial 
do Gol. "Muitos atores sérios não admitem fazer publicidade, ainda mais de varejão, 
mas não me envergonho do que faço e sei que estou ajudando a acabar com um 
preconceito de muitos amigos de profissão". Atualmente, é comum receber ligações 
telefônicas de outros atores pedindo dicas de como entrar nesse mercado de 
publicidade.  
 
Mas Fabiano não quer ficar marcado para sempre como o garoto-propaganda das 
Casas Bahia. Não consegue se imaginar como o ator Carlos Moreno, que, há mais de 
duas décadas, interpreta o garoto-propaganda da Bombril. Fabiano, na verdade, não 
consegue sequer imaginar o que estará fazendo nos próximos cinco ou dez anos, mas 
gostaria muito de se dedicar mais ao teatro, experimentar o cinema e voltar a 
apresentar um programa para jovens na televisão. Pensa também em estudar 
psicologia. Por mais que queira, contudo, é difícil deixar de ser o "Bahia". Há pouco 
tempo, por exemplo, interpretava o papel de Mercúcio numa montagem de Romeu e 
Julieta, de Shakespeare, no Teatro Popular do Sesi, em São Paulo. Achava-se quase 
irreconhecível até ouvir o comentário pouco discreto de um rapaz da platéia: “Olha lá o 
cara das Casas Bahia!". 
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