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Gente

Acontece no meio

Filho de um comerciante que adora-
va histórias, João Carrascoza absorveu 
bem os ensinamentos do pai. Quando 
criança, viajava com ele para vender ce-
reais e, à noite, ouvia as narrativas que o 
pai contava para os irmãos. A intenção 
era fazê-los dormir, mas o pequeno Car-
rascoza não fechava os olhos até ouvir 
todas as histórias, e assim tomou gosto 
por elas. Esses momentos da infância o 
ajudaram indiretamente a pavimentar 
seu caminho na vida adulta. Hoje ele 
atua como redator na JWT, dá aula de 
redação e estratégias publicitárias na 
ESPM e na ECA/USP e está lançando 
seu 18o livro, O Volume do Silêncio, que 
traz uma seleção de contos publicados 
em cinco outras obras.

O gosto de Carrascoza pelas narrati-
vas fez com que aos 16 anos começasse 
a escrever com disciplina a respeito de 
suas inquietações sobre o mundo, sem 
mostrar seus textos para ninguém. Aos 
17, decidiu cursar comunicação na Uni-
versidade de São Paulo (USP) Os primeiros dois anos do 
curso eram mais abrangentes e em um segundo momento 
viu-se diante de três opções profi ssionais: jornalismo, 
publicidade e audiovisual. Para surpresa dos amigos, ele 
optou pela publicidade. Por seu gosto pela escrita, todos 
imaginavam que escolheria o jornalismo. 

“Percebi que a publicidade unia o lado comerciante 
que sempre gostei, inspirado pelo meu pai, à narrativa, 
pois todo redator é também um fi ccionista”, explica. Ele 
estava ainda no segundo ano da faculdade quando resolveu 
se inscrever em um concurso de contos da Universidade 
de Ouro Preto. Para ele, essa era uma maneira de saber se 
o que escrevia tinha algum valor para as outras pessoas. 
E tinha: ganhou o prêmio e, a partir daí, teve aulas na ofi -
cina literária Três Rios, em São Paulo. Ao mesmo tempo, 
estagiava em agências pequenas como redator, posto que 
desde o início percebeu que era o que queria ocupar.

■ Eduardo Moreira Giestas (ex-
Claro) assume a presidência da 
Equifax do Brasil, empresa de 
informação e inteligência para 
decisão e gestão de negócios.

■ Daniel Freixo deixa a gerên-
cia de trade marketing da 
The Walt Disney Brasil para 
assumir o posto de gerente 
de eventos e ativação pro-

mocional da Disney & ESPN 
Media Networks, reportando-
se diretamente a Paulo Leal, 
diretor comercial da divisão. 
Jeicimara Pareja (ex-SBT) 
assume como secretária exe-
cutiva das áreas de marketing 
e vendas da Disney & ESPN 
Media Networks.

■ O SBT contrata Fernando Fio-

rese (ex-QG Propaganda) como 
executivo de contas da área de 
vendas da diretoria comercial.

■ A Pande – Agência de Solu-
ções em Design, contratou três 
profissionais: Maria Regina de 
Gobbi (ex-Real Seguros) e Ulli
Ferrari (ex-Contém 1g) são 
as novas gerentes de atendi-
mento e Eduardo Rodriguez

(ex-Muller Camacho) ocupará 
o cargo de designer.

■ A Group1 Software, companhia 
norte-americana subsidiária da 
Pitney Bowes, contrata Ronaldo
Oliveira (ex-NCR) como diretor 
de desenvolvimento de negócios 
da empresa no Brasil.

■ A JWT anuncia a contratação 

do redator Luiz Filipin e do dire-
tor de arte Paulo Lemos, ambos 
egressos da Leo Burnett.

■ Patrice Lamiral é o novo geren-
te de planejamento estratégico 
da RMG Connect. O profi ssional 
retorna ao Brasil depois de um 
ano na França, onde foi gerente 
de operações de marketing dire-
to da CNET Networks.

magistério. Segundo Carrascoza, 
não havia livros sobre as técnicas 
da publicidade. “Você percebia as 
regras vendo os outros fazerem. 
Não havia nada sistematizado 
sobre o exercício da propagan-
da”, diz. Hoje, suas obras são 
adotadas como material de apoio 
em diversas instituições.

Carrascoza já passou por 
agências como Adag, Y&R e 
Itapeva (house do Banco Real) e 
está na JWT há cinco anos. Ape-
sar de o trabalho na publicidade 
ser sua prioridade, ele nunca 
deixou de lado a escrita. Com o 
passar dos anos, foi se tornando 
conhecido entre as editoras 
e publicou seis coletâneas de 
contos, cinco livros infantis e 
quatro juvenis. Ele nunca ti-
nha pensado em escrever para 
crianças. A proposta da Editora 
Melhoramentos para publicar 

seu primeiro livro desse segmento, As Flores do Lado de 
Baixo, veio após ter ido a uma escola contar histórias que 
ele mesmo havia inventado. 

“O que sempre quis foi viver da palavra, não importa 
se na publicidade, com livros ou dando aula”, explica 
Carrascoza, ressaltando que a propaganda ajudou para 
que tivesse repertório para escrever sobre qualquer tema 
e para qualquer pessoa. Ele garante que todas as suas 
atividades estão bem amarradas e que a prática da ioga 
por muito tempo o ajudou a administrar tantos afaze-
res. Mas ele se dá um descanso por ano, quando deixa 
de escrever durante um mês, tarefa que normalmente 
pratica diariamente, uma hora antes de ir ao trabalho. 
“Afi nal, uma história sempre está nascendo em mim, 
independentemente da minha vontade”, afi rma, sem 
idéia sobre o que será do futuro e deixando que a vida 
escreva sua própria história.

Nascido em Cravinhos, no interior de São Paulo, Car-
rascoza diz que, por não ter dinheiro para comprar livros 
durante sua adolescência, sempre freqüentou bibliote-
cas. Quando chegou à capital, em 1980, fi cou maravilhado 
com o tamanho dos arquivos de livros que encontrara. 
Lia todos com prazer. Ao fi nal do seu curso na USP, em 
1983, fez uma monografi a sobre o falso valor de uso da 
propaganda. Ele gostou da linguagem acadêmica e foi 
se aproximando mais dela. Após ter publicado versões 
reduzidas de sua tese em revistas do meio, foi chamado 
para dar aula. Daí para a frente, vieram mestrado e dou-
torado em ciências da comunicação pela ECA/USP e as 
aulas ministradas nessa faculdade, além de Cásper Líbero 
e ESPM, nas disciplinas de redação e criação publicitária 
e histórias das estratégias publicitárias.

Os livros Redação Publicitária e Razão e Sensibilidade 
no Texto Publicitário são frutos de sua interação com o 

A história do redator que virou escritor
Rebeca de Moraes

Carrascoza:professor e redator da JWT lança seu 18o livro, O Volume do Silêncio, uma seleção de contos publicados em cinco outras obras
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A LongPlay Comunicação 360º recebe dois 
novos diretores de arte: Eduardo Basque
(ex-Touché) e Gustavo Eri (ex-Leo Burnett).

A CC&M Comunicação e Marketing anuncia a che-
gada do gerente de operações e logística Dirceu 
Batista, que anteriormente vinha atuando como 
produtor de shows, e do criativo Bruno Rovarotto
(ex-M/Com Brasil), como programador visual no 
departamento de criação da agência. 

Flávio Gabriel Pereira da Silva (ex-Ogilvy) e 
Pedro Byung Monson (ex-Euro RSCG 4D) são 
os novos contratados da Datamidia,FCBi. 
Eles ocuparão, respectivamente, os cargos 
de programador e analista de sistemas.

Marcelo Epstejn (ex-Folha de S. 
Paulo) é o novo diretor de mar-
keting e vendas do Uol.
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