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Testemunha
de meio
século

Propaganda e Printer Ink em 1956:
o mesmo padrão visual. Na capa,
anúncio da Standard ocupando
2/3 da mancha gráfica
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No final de 1955, o Brasil tinha um

presidente eleito, dois presidentes

reclamando o cargo e um outro tra-

mando uma insurreição a bordo de um

cruzador, um quadro de instabilidade

política que fez adiar os planos de se

lançar de imediato a revista Propa-

ganda, conforme sugerido por Jorge

Medauar no almoço de desagravo a

Francisco Teixeira Orlandi, realizado

no Hotel Esplanada. Naquele evento,

um grupo de publicitários protestara

contra a revista PN-Publicidade e

Negócios em razão de um artigo as-

sinado por Auricélio Penteado, ofen-

sivo a Orlandi e a outros profissionais

de São Paulo. A política e o recesso

das festas de fim de ano aconselharam

adiar o lançamento para mais tarde,

março do ano seguinte.

O episódio envolvendo Penteado

tinha sido apenas um pretexto. O sur-

gimento da nova revista era mais um

capítulo da eterna rivalidade Rio-São

Paulo, agravada em 1953, quando Ma-

noel Vasconcelos assumiu a presidên-

cia da ABP, no que foi sucedido dois

anos depois por Genival Rabelo, am-

bos proprietários e diretores da revista

PN. A mídia especializada, portanto,

comandava a política da entidade,

que, naquele momento, se arvorava

como a mais representativa; não de-

vemos esquecer que o Rio de Janeiro



Em 1958 campanha de incentivo à
venda de assinaturas da revista

era a capital da República, sede do

governo. Mas a APP, em São Paulo,

queria exercer papel semelhante, res-

paldada na força do maior mercado do

país. A entidade era presidida por Na-

poleão de Carvalho, um dos ofendidos

pelo artigo de Penteado.

Se a PN era o órgão, digamos, ofi-

cial da ABP, a Propaganda o seria

da APP. Nenhuma das publicações

admitiria essa ligação; o discurso de

independência editorial pautava os

redatores, mas essa era a realidade,

evidente, se nos debruçarmos sobre

seus noticiários. A PN nada informava

sobre a APP, enquanto a Propaganda

desconhecia a ABP. Rivalidade levada

ao extremo, a ponto de a Propaganda

ter ignorado os preparativos do I Con-

gresso Brasileiro de Propaganda, me-

ses a fio, enquanto iniciativa exclusiva

da ABP e encampado a causa a partir

de junho 1957, quando a APP já fazia

parte da comissão organizadora e ítalo

Eboli, não por coincidência, assumia

a presidência da editora e um lugar na

comissão do congresso como repre-

sentante da entidade.

Padrão gráfico
Políticas à parte, a Propaganda sur-

giu em alto estilo, com um diferencial

marcante em relação a sua concor-

rente: o visual. Veio em papel couché,

com diagramação moderna, direção

de arte comandada por Eric Nice e al-

guns meses depois também por Gerard

Wilda, num trabalho conjunto a quatro

mãos que reuniu na publicação espe-

cializada os papas da direção de arte

no Brasil. A revista investiria muito na

imagem. Anos depois (1962) era Fritz

Lessin, notável diretor de arte francês,

quem assumia a função, auxiliado por

Júlio Negreiros e Francisco Nicola

Pesce, e ainda pelo cartunista Jaguar,

então, colaborador da revista Cigarra,

mais tarde notabilizado no Cruzeiro e

no Pasquim, chargista de Propaganda.

Nos anos 60, dentro da mesma filoso-

fia, as capas da revista seriam criadas

por alguns dos melhores profissionais

de arte do país: François Petit, Hector

Tortolano, Jarbas J. de Souza, Licínio

de Almeida, Michelini e Dogliotti,

dentre outros.

A Propaganda nasceu com um pa-

drão gráfico inspirado na Printers Ink,

A editora faz RP com a foto de um jornaleiro anunciando a revista. Nas mãos,
uma capa que não existiu, seguramente um leiaute para fotodivulgação
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Eric Nice na prancheta, diagramando o número l da revista

publicação americana editada desde

1888; não fez segredo disso. Era a

Printers brasileira; provavelmente esse

tenha sido o objetivo explícito. Em

1959 obteve os direitos de reprodução

da revista com exclusividade para o

Brasil e nesse mesmo ano acompanhou

o novo padrão gráfico da revista ameri-

cana, em face de mudanças, recém-

adquirida pelo grupo Vision Ink, que,

então, editava 27 revistas. A Printers

Ink circulava no Brasil nas mesas das

agências multinacionais e também en-

tre os anunciantes. Tinha a influência

que tem hoje a Advertising Age, dife-

rente da Impetu, argentina, ou da Ven-

dre, francesa, de exposição limitada

na época, portanto uma publicação de

prestígio, parceria que renderia à Pro-

paganda bons dividendos de imagem.

A influência da escola
Outro diferencial que marcou a Pro-

paganda, nos primórdios, foi o seu

quadro de colaboradores, os "rapazes

da Thompson", na maledicência do

mercado, mas que na verdade eram os

rapazes da Escola de Propaganda: Ro-

dolfo Lima Martensen, Francisco Gra-

cioso, Edmur de Castro Cotti, Saulo

Guimarães, Gerard Wilda, ítalo Ebo-

li, Caio Domingues e outros nomes

que lhe conferiam o caráter "técnico-

doutrinário" exposto na sua declaração

de princípios, objeto de comentário

ferino da concorrência: "A outra re-

vista que confina conosco é a revista

Propaganda, mas a diferença entre as

duas publicações é marcante. A Pro-

paganda é uma revista de formação;

a PN é uma revista de informação. A

primeira se dirige ao técnico de publi-

cidade; a nossa, ao prático, ao homem

que faz e que usa (vale dizer, que paga)

a publicidade."

Já no seu primeiro ano de vida a revista

promovia o Prêmio Souza Ramos, ini-

ciativa da escola desde 1954, e insti-

tuía um troféu da publicação conferido

ao melhor aluno - Jure Serpa Martins

nesse exercício e Sérgio Arapuá de An-

drade no ano seguinte. Também lançava

o Prêmio Publicitário Modelo da APP,

contraponto do prêmio Publicitário do

Ano da ABP, na primeira versão elege-

ndo Geraldo Alonso. Anos mais tarde,

em 1965, lançava o concurso Melhor

Campanha do Ano e em 1970 o Prêmio

Propaganda, no mesmo formato de
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O jovem Roberto Duailibi, na festa da Escola de Propaganda e da revista
Propaganda, recebendo o troféu conferido ao aluno com melhor freqüência (1956)

categorias de mídia do Prêmio Colunis-

tas, que Armando Ferrentini instituíra

com Eloy Simões e Cícero Silveira em

1967. A partir de 1972, o próprio Colu-

nistas é que passa a ser promovido pela

revista, junto com o Diário Popular,

onde Ferrentini era diretor comercial e

titular da coluna "Asteriscos".

Os colaboradores
Francisco Gracioso, hoje presidente

da ESPM, foi colaborador de primeira

hora, à frente da coluna Revista das

Revistas, escrevendo com regularidade Estrangeiro, Jorge Martins Rodrigues, era o mais lido cronista do setor, arti-

durante três anos. idealizador da APP, autor de Perspec- gos que publicava também na Gazeta

Com ele, Edmur de Castro Cotti, titu- tivas. Também Rodolfo Lima Marten- Esportiva, Diário da Noite, Diário

lar da coluna O Bilhete do Anunciante, sen, com Na pele de quem paga, anos de São Paulo, DC1 e Jornal do Com-

Julio Cosi (filho), assinando O Anúncio depois titular de A Porta dos Fundos, o mercio. Foi pioneiro do colunismo

artigo da última página. Cícero especializado na TV com o programa

Silveira também aportou em "Opinião Pública", exibido pela Tupi.

1956. Foi a sua primeira ex- A Propaganda era um título cedido

periência como colunista de por Júlio Cosi, que em 1937 editara

propaganda e nos anos 60 já revista do mesmo nome, apenas 12

edições. O próprio Cosi se dis-

tinguia com seus artigos entre

os colaboradores da nova re-

vista, onde também pontuavam

os nomes de Pierre Weill (hoje

paladino da paz com mais de

50 livros publicados), Orígenes

Lessa, Jorge Medauar, Oswaldo

Mendes, Mario de Souza Leão,

Nelson Porto, Rodrigo Frederico

Frank e mais Hans Dannman,

Roberto Menna Barreto (autor

de dois clássicos sobre criação

publicitária) e Hernani Donato

(cronista da Revolução de 32, au-
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Os rapazes sentados à mesa, na foto registrada pela Propaganda em fevereiro de
1957, fundariam, seis meses após, a MPM, maior agência do país nos anos 70/80

tor de excelente livro sobre o as-

sunto). Os três últimos ingressariam

efetivamente no corpo de redatores

da Propaganda, com Donato como

editor-chefe, a partir de 1963, suce-

dendo Juracy Orlandi Artacho, que

sucedera ítalo Eboli, redator respon-

sável desde os primórdios da publi-

cação.

José Salles Neto e Rafael Sampaio,

hoje editores dos semanários es-

pecializados Meio & Mensagem e

About, concorrentes do jornal Pro-

paganda & Marketing, da Editora

Referência, aportaram na revista em

épocas diferentes. Salles Neto ingres-

sou na gestão de Mauro Salles, em

1969. Era contratado da Publiform,

de Bias de Farias, que administrava

editorial e comercialmente a publica-

ção, surpreendendo o mercado com a

contratação da primeira mulher (Lu-

zia Roxo Pimentel) como editora.

Sampaio, por sua vez, ingressava

como redator-chefe em 1982, já com

a revista Propaganda sob o controle da

Editora Referência, presidida por Ar-

mando Ferrentini; o título era proprie-

dade da Abap, que adquirira as cotas

da Editora Propaganda, arrematado por

Armando em definitivo nesse ano.

O golpe de 64
A Propaganda saudou a dita "revo-

lução" em nome do fortalecimento do

mercado contra "idéias estatizantes"

que "pairavam no ar", seguindo a car-

tilha da APP, que publicara o anúncio

"À beira do abismo" para exaltar os

novos rumos da política brasileira.

Mas errou no tom e lá estava, meses

após o golpe, justificando a censura:

"Não aplaudimos a intervenção esta-

tal. Mas, força é reconhecer, o domínio

do rádio, seja em matéria cultural, seja

em matéria publicitária, fez por mere-

cer que o ponto de vista oficial seja no

sentido de uma disciplinação." Mais

tarde, revelada a verdadeira cara da

ditadura, a revista lamentava o veto

presidencial ao artigo da Lei 4.680,

que bania as "houses agencies", com

isso oficializando a prática. Teria no-

vos motivos para duvidar do regime a

partir de 1968.

A PN não se manifestara nesse pro-

cesso, calara. Desaparecera do mer-

cado após mais de duas décadas de

publicação regular. Revista mensal

de 1940 a 1950, quinzenal de 1950 a

1958, semanal por um curto período

de tempo, quando tentou ser revista

de negócios, mensal novamente, já na

luta pela sobrevivência. A PN deixara

como legado a cultura da publicação

de anuários de publicidade, imprensa,

rádio e, principalmente, o empenho

em torno da realização do I Congres-

so de Propaganda. Nas suas páginas

registrou o parecer de 55 profissionais

do mercado, de certo modo, contri-

buindo para a formatação das teses.

Mas se a PN desaparecia, nascia a

Marketing, revista da ADVB lançada

em 1967 com a proposta de divulgar

práticas que a Propaganda mal tra-

tava nas suas páginas, assuntos como

pesquisa de mercado, mercadologia

ou promoção de vendas, tópicos que

logo faria questão de encampar.

Em 1966, a Propaganda inicia a publi-
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cação em capítulos do livro "Confissões

de um homem de propaganda", de David

Ogilvy, matéria de grande interesse que

gerava um tráfego de leitura excepcional

para a revista, iniciativa bem-sucedida

sob a gestão de Carlos Cavalcanti tendo

como editor Geraldo Tassinari, e Alfredo

Leite como redator. A distribuição da

Propaganda, então, era gratuita, dife-

rentemente dos primórdios, quando era

vendida em banca e distribuída pelo cor-

reio aos 320 acionistas da editora, gente

do mercado que adquirira cotas para via-

bilizar a idéia de uma nova publicação.

Em 1967, já na gestão de Mauro Salles,

Fernando Almada passa a comandar a

redação, ao lado de Alfredo Leite. Am-

bos conduzem o dia-a-dia da revista até

final de 1972, quando Armando Ferren-

tini assume como diretor responsável,

tendo Fernando Reis e Eloy Simões

como editores.

Novos tempos
Quando Armando Ferrentini assumiu

a Propaganda, a influência da APP

sobre a publicação já era coisa do pas-

sado, a começar pelo fato de o título

da revista pertencer à Abap, que não

demonstrava o mesmo "gosto" pela

mídia especializada. Por outro lado, a

APP tinha perdido influência, sobrepu-

jada pelo fortalecimento da Abap nos

governos militares e por conta de sua

participação ativa no 2° Congresso

Brasileiro de Propaganda. Em 1975,

Fernando Reis deixava a direção, sen-

do substituído por Amadeu Gonçalves

A N U N C I E A Q U I

Geraldo Alonso, presidente da APP, recebe em primeira mão a edição
extra da revista por ocasião do 1° Congresso Brasileiro de Propaganda

Text Box
Anúncio
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Dias. Assume mais tarde José Roberto

Berni; em seguida, Antoninho Rossini,

José Cláudio Maluf, Rafael Sampaio

e, logo depois, Roberto Simões, que

respondeu pela redação durante sete

anos. Nos anos 90 a redação é coman-

dada por Adonis Alonso, Manoel Dor-

neles, Felipe Pugliesi e, desde o ano

2000, por Pedro Yves, atual diretor.

José Roberto Whitaker Penteado Filho,

o mais antigo colaborador da revista

ainda em atividade, titular de Ponde-

rações, aportou em 1973 com artigos

e reportagens eventuais, depois assu-

mindo um espaço fixo. Em 1975, é a

vez do cartunista Dorinho, que passa

a criar charges, vez por outra, para

mais tarde conquistar o espaço nobre

A arte de Hector Tortolano em
capa da revista (janeiro de 1971)

da última página, aquele

que um dia pertencera a

Gerard Wilda e Rodolfo

de Lima Martensen.

Testemunha
A revista Propaganda

viu nascer 4048 das

4052 agências hoje cer-

tificadas pelo Cenp. Ape-

nas a McCann, Thomp-

son, Almap (herdeira da

Alcântara Machado) e

Ogilvy (que sucedeu à

Standard) atuavam no

mercado naquele mês

de março de 1956, quan- federações, entidades com força de

do a revista veio a lume. Viu nascer, lei, incluindo a Fenapro. Registrou

também, 1734 das 1738 revistas em edições especiais os três Con-

que hoje disputam leitores nas gressos Brasileiros de Propaganda

bancas especializadas (exceção (a edição do 2° Congresso, 1969, é a

de Seleções, Capricho e as infan- única memória do evento, já que não

tis Pato Donald e Mickey). Viu houve anais), e o Congresso Mun-

surgir 398 das 399 emissoras de dial da IAA, realizado no Brasil em

TV que hoje operam no país; a início dos anos 80. Registrou as lutas

Record (SP) já era sua contem- institucionais por um ensino profis-

porânea. Viu o nascer de mais de sional, por uma legislação específica

3.500 emissoras de rádio AM e para o setor e liderou a campanha

FM, mais de 500 jornais diários, por um código de ética. Viu nascer

centenas de empresas de mídia todos os prêmios de propaganda do

exterior e assistiu ao surgimento mercado publicitário hoje existentes

de todos os portais da internet ex- e noticiou regularmente os bastidores

istentes. do Festival de Cannes desde 1972.

A revista Propaganda assistiu Registrou, em 659 edições, mais de

ao nascer do Clube de Cria- 40 mil páginas impressas, testemu-

ção e do Grupo de Mídia e de nhais para a história de meio século

suas publicações, os sindicatos, de propaganda no Brasil. •
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Text Box
Fonte: Propaganda, ano 50, n. 660, p. 12-24, mar. 2006.




