
Pronto para mais mil e umas
Em peças criadas pela W/Brasil, o ator Carlos Moreno volta a encarnar
o Garoto Bombril após um ano e nove meses de ausência na mídia
ARNALDO COMIN

As donas de casa já podem
respirar aliviadas: o ator Carlos
Moreno está de volta em seu mais
marcante papel, o do Garoto Bom-
bril, um dos maiores ícones da
propaganda nacional. A campanha
está de volta ao ar, mais uma vez
pelas mãos da W/Brasil, depois da
"quarentena" de um ano e nove
meses. O personagem ficou no
ar quase ininterruptamente por
26 anos, desde o seu lançamento,
pela DPZ, em 1978 (ver maté-
ria abaixo'). Os investimentos
declarados para a marca Bombril
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serão de R$ 15 milhões até o fim
do ano. Averba total de marketing
não é revelada pela companhia.

Para celebrar o retorno de
Moreno, Washington Olivetto,
presidente da W/, criou uma espé-
cie de manifesto de dois minutos,
no qual o ator expõe toda a sua
paixão pela marca. Entre as curio-
sidades da ação estão as versões
de um minuto e 30 segundos que
não foram uma redução do origi-
nal, como de praxe, mas interpre-
tações distintas do artista.

"O grande poder dessa cam-
panha sempre foi a capacidade
de aliar a sedução da propaganda
com a urgência do jornalismo, por
isso foi constantemente renovada
e continua tão atual quanto em
1978", afirma Olivetto.

Os comerciais são embalados
pela canção Outra Vez, de Isolda,
imortalizada pela gravação de
Roberto Carlos, em 1977. Para
a iniciativa a cantora Cássia Cas-
silati gravou uma versão com o
objetivo de "representar a con-
sumidora", segundo Olivetto. A

Primeiro filme da nova fase apresenta o ator Carlos Moreno embalado pela música Outra
Vez, de Isolda, assim como ocorreu no passado com Pense em Mim, de Leandro e Leonardo

investida entrou em veiculação
neste domingo, 4.

No segundo semestre, a W/
pretende reeditar a celebre
campanha de mídia impressa,
na qual Moreno interpretava
diversos personagens. O mote
dos anúncios será o mesmo:
aproveitar situações da vida
brasileira que são temas de con-
versa na rua para criar peças de
oportunidade.

MOMENTO DE RECUPERAÇÃO
As negociações para trazer

Moreno de volta à Bombril ti-
veram início em outubro. A última
aparição do ator ocorreu em
agosto de 2004. A companhia, que
atravessava sérias dificuldades
financeiras, não pôde arcar com
a manutenção do contrato com o
garoto-propaganda. Em fevereiro
de 2005, Moreno acertou com
a QG para estrelar a comunica-

ção da Fininvest. O conceito da
campanha não teve vida longa e
o ator encerrou todos os vínculos
com a empresa em março. "A
marca Fininvest tem necessidades
muito diferentes da Bombril, e
eu não tinha a mesma liberdade
para brincar. Mas acho também
que faltou um pouquinho mais
de ousadia", analisa Moreno. Com
sua notória timidez, o ator não
esconde o prazer em voltar a inter-
pretar seu papel mais famoso. "Sei
que vai parecer demagogia, mas
estou realmente muito feliz com
essa volta, provando que eu estava
errado há três anos, quando achei
que era hora de parar", admite.

O presidente da Bombril,
Cláudio Del Valle, acredita que,
apesar da incrível força da marca,
a companhia sentiu a ausência na
mídia. "O mercado de lã de aço
está bastante consolidado, mas é
claro que perdemos espaço para
a concorrência por estarmos fora
do ar. Sentimos mais essa dife-
rença no ano passado, quando
voltamos a anunciar Limpol e
Mon Bijou, que tiveram uma
recuperação muito rápida de
vendas", diz Del Valle.

A ordem agora é seguir na
recuperação da Bombril, que está
sob administração judicial desde
2003. Para este ano, a empresa
prevê faturar R$ 950 milhões e
atingir lucro operacional de R$
128 milhões. Lucro líquido, nada
por enquanto, mas a companhia
parece ter estancado o ciclo de
prejuízos sucessivos.



Personagem mudou abordagem do público feminino
No final da década de 70,

a liberação feminina, iniciada
nos anos 60, seguia a pleno
vapor no Brasil, quando as
mulheres já começavam a
participar de fato do mer-
cado de trabalho. Isso não
valia, porém, para a indústria
publicitária, que continuava
a enxergar a consumidora
como uma mera dona de casa,
responsável pelo zelo do lar e
da família.

O lançamento da campa-
nha do Garoto Bombril, em
abril de 1978, além apresentar
um divertido comercial, teve
grande significado no trata-
mento dado às mulheres na
propaganda, embora ainda
hoje se veja filmes na TV dig-
nos de passar no intervalo do
seriado A Feiticeira, estreado
há 40 anos.

O contexto em que nasceu
a iniciativa, porém, não tinha
tanto conteúdo sociológico.
O briefing passado pela Bom-
bril para a DPZ, que estava
há menos de um ano com a

Lançamento do filme de estréia da série, iniciada em 1978, foi noticiado na edição na 2 de
Meio & Mensagem e serviu de mola propulsora para a criação de outros 337 comerciais

conta, era renovar o slogan "Mil
e uma utilidades", criado pelo
redator Edmur de Castro Cotti,
da McCann-Erickson, na década
de 50. O primeiro filme deveria
divulgar uma nova linha de pro-
dutos, batizada de Limpol. Em
vez de seguir os clichês da época,,
Francesc Petit, sócio e diretor
de criação da DPZ, imaginou um
personagem que não se pareces-
se com os garotos-propaganda
de então, muito impositivos.
"Pensei em um sujeito da classe
C, com jeito de caixa do Bra-
desco naquele tempo: o tipo do
balconista simples, tímido e edu-

cado", recorda Petit. Washington
Olivetto encarregou-se de criar
o monólogo "cheio de dedos"
que virou marca registrada do
personagem.

Na escolha do casting, esta-
va entre os candidatos Carlos
Moreno, descoberto por Oscar
Caporalli, então sócio de Andres
Bukowinski, da produtora ABA
Filmes, que dirigiu todos os
filmes da ação até hoje. Com 24
anos e começando a se profissio-
nalizar, Moreno participava na
época da peça Folias Bíblicas. A
identificação entre ator e perso-
nagem foi imediata, e o primeiro

filme foi produzido. A aprovação
da campanha, por sua vez, não
foi tão fácil assim. A diretoria
da Bombril não gostou nada do
conceito e achou o ator um tanto
afeminado. Ronaldo Sampaio
Ferreira, um dos herdeiros da
companhia, foi quem bancou a
idéia e mandou veicular.

Como era possível imaginar,
não se esperava do lançamento
de uma linha de produtos de lim-
peza um efeito bombástico. A in-
vestida chegou até a merecer um
discreto registro na penúltima
página da edição de nº 2 de Meio
& Mensagem, cujos fotogramas
utilizados como ilustração estão
reproduzidos nesta matéria.

Superando as expectativas,
houve uma repercussão imensa
e o resto é história. A campanha
ficou 26 anos consecutivos no ar.
Nesse período, Moreno interpre-
tou os mais diferentes persona-
gens, do presidenciável Enéas
Carneiro a Che Guevara, estre-
lando um total de 337 filmes. A
conta chega agora aos 350, com
os três novos comerciais criados
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para a marca pela W/Brasil,
que arrebatou o cliente após
sua saída da DPZ, em 1986.

De volta ao ar, o Garo-
to Bombril continua com a
mesma fórmula de 28 anos
atrás, cuja renovação Olivetto
garante ser possível. "Um dos
grandes méritos desta campa-
nha foi o fato de ter sempre
acompanhado a realidade
brasileira, e agora isso não vai
ser diferente. O nosso desafio
é sair das soluções fáceis e
encontrar novos ângulos",
define.
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