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Bons tempos já teve a publicidade brasileira! A função era dividida pelos grandes centros urbanos. 
Mas, sabe-se bem por quê, a tarefa foi dirigida às magníficas inteligências paulistas. Daí o 
fabuloso esvaziamento da criatividade publicitária. 
 
Já houve tempo em que os intervalos dos programas até nos davam satisfação, ao vermos alguns 
reclames que nos eram apregoados. Mas, no presente momento, estamos sendo massacrados 
com o garoto-propaganda das Casas Bahia. Cabeça a cabeça com os anúncios das Lojas 
Americanas e das Havaianas. E, acompanhando os mesmos gritos, de perto, vem a Casa & Vídeo. 
Não nos é dada a chance de saborear os anúncios geniais do passado. Tudo bem, no momento 
tudo é descartável, mas é necessário ferir nossos ouvidos com tamanha gritaria? 
 
Tempos atrás era imprescindível ser um superatleta para fumar um Hollywood. Não sendo mais 
possível, compremos um armário vagabundo, em 15 prestações mensais, sem juros, e, ao final, o 
dito já desmoronou. 
 
Uma brahminha gelada só pode ser consumida por uma fêmea mais que saborosa. Um carrinho, 
por pior que seja, é tão glamouroso que nós, pobres mortais, não ousamos chegar perto. E 
quando anunciam um carro legal a um preço quase acessível, chegamos na loja para descobrir 
que o mesmo não tem ar, nem frete, que a cor metálica é mais cara e que não tem quatro portas. 
Cheguei a sonhar com um Citroen. Mas, na loja, descobri que o carro, com os pequenos 
acessórios para sobreviver no calor do Rio de Janeiro, saía pelo menos 20% mais caro. Grandes 
publicitários! Escondendo as informações importantes em letrinhas que nem com lupa 
conseguimos ler. Que falácia! Tenho medo de um dia chegar na loja e me dizerem: 'Ah, mas o 
volante não está incluído!'. 
 
E quando a inventividade tende a uma gag, a um gracejo, o melhor é desligar a televisão. Volto a 
minha memória aos Mutantes, propagandeando a Shell, ao primeiro sutiã do Olivetto, à menina 
ou menino, não me recordo, da Seagrams, assinada pela DPZ, e a outros tantos exemplos dos 
áureos tempos da publicidade brasileira. 
 
Tenho horror àquele comercial da Angélica de uma companhia de celular, nem sei qual. Mas fica 
minha esperança no comercial da Honda de peitos inflados, dirigido por René Sampaio, que 
finaliza com um dono de Honda entrando num elevador com uma peituda e perguntando se ela 
tem um Honda. Ao que ela responde que tem dois. Muito bem dirigido. 
 
Uma homenagem às primeiras campanhas de fim de ano da Globo - ainda sob o comando do 
carinhoso João Carlos Magaldi, quando brilharam no vídeo 'Essa gente que você não vê faz a TV 
que você vê', e sobre o nosso deslumbrante Brasil, focando nossa agricultura, em praias até então 
desconhecidas -, realizadas por um dos nossos mais talentosos publicitários, Leopoldo Câmara. 
 
Dele, na minha memória, existem na área escrita propagandas memoráveis da Skol, com as irmãs 
de caridade passando em frente a um outdoor da cerveja e, de cabeça baixa, dizendo: 'Não 
devemos cair em tentação, não devemos cair em tentação'. E o singelo anúncio, num jornal em 
Nova York, com uma garrafa da Brahma em primeiro plano e os dizeres logo abaixo: 'Em caso de 
saudade, abra a tampinha'. Mas o tempo passa e nos damos por felizes em sair num domingo 
para comprar uma geladeira, uma TV, um congelado, um carro, uma lingüiça, na próxima 
esquina, que nos infligem, na mais fiel cópia americana: 'Time is money'. 
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