
Quais os personagens mais

significativos já criados

pela publicidade brasileira?

Não há publicitário que não tenha seus
prediletos, afinal, esta é uma questão

que mobiliza até mesmo o público, que
não esquece os personagens que inter-

mediaram seu relacionamento com a
propaganda e, muitas vezes, guarda
deles lembranças engraçadas, emocio-
nantes ou mesmo afetivas.

Mantendo sua missão de conhecer a

preferência do conjunto do mercado,
representado por seus líderes, quanto a
temas propostos pela redação de About,

neste mês a seção 7+ aponta os melho-
res personagens já criados pela publici-
dade brasileira.

Para chegar à lista de vencedores, ouvi-
mos 81 diretores de criação, executivos de
agências e diretores de comerciais e trilhas

— visto que é a televisão o meio que mais
ajuda a imortalizar a maioria dos nossos
garotos-propaganda. Cada um deles pôde
fazer até sete indicações. Para conhecer a
lista completa de "eleitores", digite o códi-

go seteoóoó na BUSCA do www.portalda-
propaganda.com e se delicie com a sele-

ção de sete figuras inesquecíveis criadas
pela publicidade brasileira — você, com

certeza, irá se lembrar de muitas outras,
como ocorreu com o nosso júri, que somou
menções a quase roo personagens.

GAROTO BOMBRIL

Primeiro lugar, disparado na frente,
na pesquisa de About, o Garoto Bombril

aparece no Guinness Book of Records

como o garoto-propaganda que mais fez
filmes para uma mesma marca em todo
o mundo.

Criado em 1978 por Francesc Petit

e Washington Olivetto, quando a
conta era atendida pela DPZ, o
Garoto Bombril ganhou vida pelas
mãos do diretor Andrés Bukowinski,

da ABA Filmes, que esteve atrás das
lentes de todos os quase 350 filmes do
personagem e foi o responsável, com

seu sócio Oscar Caporale, pela esco-
lha de Cadinhos Moreno como prota-

gonista da série. O ator encarnou com
perfeição o script que previa diferen-
ciação total dos garotos-propaganda da

época, que eram muito impositivos e

até machistas.
Naquela época, o desafio era renovar

o slogan "Mil e uma utilidades", criado
pelo redator Edmur de Castro Cotti, da
McCann Erickson, ainda nos anos 50.

O Garoto Bombril não só inaugurou

uma fase na comunicação da empresa
como representou as mudanças com-

portamentais ocorridas nos anos 8o,
quando o gosto feminino passou a valo-
rizar o homem mais sensível, delicado e

bem-humorado.

Em julho de 1986, a Bombril e, conse-
qüentemente, seu garoto-propaganda
mudaram-se com Washington Olivetto da
DPZ para a W/GGK (atual W/Brasil).
Em 1997, o personagem, que aparecia

somente na telinha, ganhou também a
mídia impressa, incluindo uma série
antológica na qual Cadinhos-Moreno

aparecia caracterizado como os mais
variados personagens fictícios e históricos,
como Che Guevara.

Em agosto de 2004, diante dos pro-
blemas enfrentados pela empresa no
Brasil, o Garoto Bombril despediu-se
das donas-de-casa brasileiras, depois de

26 anos divulgando a marca. Em feve-
reiro de 2005, Cadinhos Moreno passou

a ser o "Garoto Fininvest", após assinar
contrato de dois anos para atuar como

garoto-propaganda da empresa de
financiamento ao consumo do Uniban-
co, atendida pela QG.

Mas, a partir deste mês, retornou ao
vídeo o personagem mais carismático
da propaganda brasileira, em nova cam-

panha da W/Brasil para Bombril.



inesquecíveis
BAIXINHO DA
KAISER

José Valien Royo, que imortali-
zou o "baixinho da Kaiser", se tor-

nou garoto-propaganda da marca
por acaso. Ele era, na verdade,

motorista da produtora Nova Filmes, do
diretor Cláudio Meyer, que o chamou
para completar um casting piloto. A

dupla de criação José Zaragoza e Neil
Ferreira achou o desempenho de Royo

engraçado, e um tanto atrapalhado, e
resolveu mantê-lo como protagonista do
comercial com o qual a DPZ ganhou a

conta, em 1986.
Na época, o desafio da agência não

era pequeno. A novata Kaiser, lançada

três anos antes pelos engarrafadores bra-
sileiros de Coca-Cola, precisava enfren-

tar as então gigantes Brahma e
Antarctica. O slogan "A Kaiser é uma
grande cerveja, ninguém pode negar",
embalado ao ritmo da tradicional canção

"Jolly Good Fellow",.contribuiu para a

empatia popular imediata da campanha.

Pouco mais de dez anos depois, no
fim da década de 90, a Kaiser já respon-
dia por mais de 15% do mercado brasi-
leiro de cervejas, tendo, inclusive, ultra-
passado a secular Antarctica.

Royo jamais conseguiu se desvincu-
lar do personagem que o celebrizou nos
16 anos em que esteve no ar, tanto que

em 2005 estreou como Zé da Colônia,
garoto-propaganda da cervejaria Colô-
nia, mesmo assim continua — e, pelo

visto, continuará sempre — sendo co-
nhecido como o Baixinho da Kaiser.

FERNANDINHO
DA US TOP

Criar personalidade para as cami-

sas US Top, mostrando que a marca
transcendia aos conhecidos jeans. Esta
foi a missão passada pela Alpargatas
para a Talent, em 1984.

Na agência, a dupla Ruy Lindenberg e
Marco Túlio Fagim desenvolveu um per-

sonagem de forte empatia com o homem
comum, sem atributo físico ou intelectual
excepcional, mas que sabia escolher ade-
quadamente suas roupas e, assim, con-
quistava reconhecimento social superior.

O slogan resumia a idéia: "O mundo trata
melhor quem se veste bem".

Para levar tal enredo ao vídeo, o pro-
tagonista Fernandinho foi encarnado
pelo ator Damy Roland, integrante da
banda de rocie Metrô, que fez sucesso

nacional na década de 8o. O chefe que
elogiava a elegância do subordinado

("Bonita camisa, Fernandinho!") era
interpretado pelo ator e diretor italiano,
radicado no Brasil, Nello de Rossi (que

atualmente comanda uma cantina, que
leva seu nome, no bairro paulistano de
Pinheiros). A magia se completou com a

tarimba de Dorian Taterka, que dirigiu o
antológico primeiro filme, que deu ori-

gem a uma série de outros sete, sempre
com o mesmo approach vitorioso.



CACHORRINHO
DA COFAP

Provavelmente, se você perguntar a
algum brasileiro sobre uma raça de
cachorros chamada Teckel ou Da-

chshund, pouquíssimas pessoas
saberão de qual se trata. Entre-

tanto, se a referência for o
cachorrinho Cofap, a maio-

ria logo se lembrará do cão

compridinho e de pernas
curtas que, a partir de 1989,
passou a desfilar serelepe
pela publicidade da marca
de amortecedores, fazendo

qualquer coisa para garantir a

segurança de seus donos.
A idéia de usar o cachorro

como garoto-propaganda da mar-
ca foi do presidente da Cofap na
época, Roberto Kasinsky; execu-
tada pelo trio Washington Oli-

vetto, Gabriel Zellmeister e Ruy
Lindenberg; e filmada por Júlio
Xavier.

A primeira fase da campanha,
mais racional, aproveitava a seme-
lhança entre o formato dos amorte-
cedores e o do animalzinho. En-
tretanto, o cachorrinho Cofap caiu

mesmo no gosto popular quando as

mensagens adotaram um ar mais
emocional, e o protagonista pôde
ser visto, por exemplo, disfarçado

de cego, pedindo esmola na rua para
levantar uma grana para trocar os amor-
tecedores do carro da família.

Apesar do sucesso da campanha, a
transformação da indústria de autope-
ças fez com que a Magneti Marelli,

controladora da Cofap a partir de 1997,
descontinuasse o esforço de comunica-

ção, retomado alguns anos depois,
entretanto sem a mesma freqüência da
carga inicial. Atualmente, o cachor-

rinho Cofap anda meio desaparecido,
embora continue sendo usado pela
marca, inclusive no exterior.

GORDO BARBUDO
DO BAMERINDUS

Após conhecê-lo pela fi-
guração de um comercial

que havia dirigido para
Mesbla, o diretor Andrés
Bukowinski, da ABA Fil-
mes, sugeriu o ator Toni Lo-
pes para protagonizar um

filme do Bamerindus veicula-

do no mercado paranaense,
em 1987. Aprovado pela dire-

toria do banco e pelo publicitário
Sérgio Reis, que, na época, co-
mandava a Umuarama, agência

curitibana que atendia o Bame-
rindus, o gordo barbudo com ar

bonachão iniciou carreira nacio-
nal com a campanha de lança-
mento da Conta Remunerada,
produto revolucionário no setor finan-
ceiro da época. A partir daí, foram 11

anos como protagonista de cerca de 70
comerciais da marca, criados também

pelas outras agências que vieram a aten-
der o cliente nesse período: Colucci,
Talent e Standard. O ator transformou-
se em uma espécie de porta-voz do

banco, linkando todas as campanhas de
seus produtos e serviços, criando forte
empatia com os consumidores.

Falecido há dois anos, Toni Lopes
ficou tão identificado com o exigente
segmento financeiro que, após o desa-
parecimento da marca Bamerindus,

encampada pela britânica HSBC, che-
gou a protagonizar filmes do Banco do

Brasil por alguns anos.



BOND BOCA DA
CEPACOL

Nascido em 1984, a partir da

encomenda de uma campanha
feita pela Merrell/Lepetit à agência

Caio Domingues, com o objetivo
de expandir as vendas e a rentabili-

dade do Cepacol, o Bond Boca
foi criado pelo diretor de arte
Cláudio Sendin. O personagem

de desenho animado ganhou vida

pelas mãos do ilustrador João
Spacca e do animador Luiz Briquet,
que, na sua Briquet Filmes, produziu
toda a série de comerciais protagonizada
pelo Bond Boca, em parceria com inú-

meros ilustradores, até o início dos anos
2000, quando o personagem se afastou

da televisão, embora a marca o continue

usando em menor escala, nas embala-
gens e em ações promocionais.

Em suas aventuras, o Bond Boca foi
promovido como o maior inimigo dos

vilões da boca, encarnados por figuras
como Zé Cariado, Bafo-Bafo e Gar-
gantão — approach que permitiu tratar
de questões delicadas, como cáries e

mau hálito, com leveza e simpatia.
Elevado ao posto de personalidade da
publicidade nacional, Bond Boca con-
tracenou em comerciais de Cepacol
com Xuxa e o Garoto Bombril, entre

outros. E, assim, também se revelou
bom de negócios, já que, após seu sur-

gimento, Cepacol passou a vender
duas vezes mais (em litros) e a rentabi-
lidade do produto aumentou quatro

vezes (em dólares).

CASAL
UNIBANCO

Inspirada pelas sitcom norte-

americanas, a dupla Washington
Olivetto e Gabriel Zellmeis-

ter criou o Casal Unibanco em 1992,
quando o marido "Paulo Roberto" era
vivido pelo ator Felipe Pinheiro e a
esposa "Maria Célia", pela atriz Kátia
Bronstein. Um ano depois, no auge do

sucesso da campanha, Pinheiro mor-
reu de infarto, aos 32 anos de idade.

Diante da dificuldade de substi-

tuí-lo, a W/Brasil resolveu deixar
que o público escolhesse quais ato-
res deveriam encarnar o Casal
Unibanco a partir do primeiro

semestre de 1994. Dois casais con-
correntes foram mostrados na TV,
e uma pesquisa do Instituto
Gallup apontou como preferido

o formado por "José Pedro"

(Cláudio Gonzaga) e "Ana Lú-
cia" (Thereza Freire). Apesar da
iniciativa interativa, Cardoso e
Byington sofreram com a falta de
empatia e foram substituídos em

abril de 1995 por uma nova dupla:
"Renata" (Drica Moraes) e
"André Luis" (João Camargo) — o mais

duradouro Casal Unibanco, que perma-
neceu no ar por seis anos, recuperando o
sucesso inicial dos personagens.

Em março de 2001, estrearam como

protagonistas da série Deborah Bloch e

Luís Fernando Guimarães, sendo que o
marido foi trocado um ano depois, por
Miguel Falabella. Em seus r2 anos de
vida, os cinco casais encenaram mais de

100 comerciais, criados pela W/Brasil e
pela AlmapBBDO, e foram definitiva-
mente aposentados no início de 2005,

quando o Unibanco entregou sua conta
para a F/Nazca S&S, dando início a
uma nova fase em sua comunicação.
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