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A Editora Meio & Mensa-

gem vai lançar em abril um livro 
que reunirá todos os cases pu-
blicados na coluna Campanhas 
Inesquecíveis, que fi gurou nas 
suas páginas entre abril de 2005 
e dezembro de 2006. A obra, 
com prefácio de Alex Perisci-
noto (sócio-diretor da SPGA 
Consultoria de Comunicação), 
capa de Francesc Petit (sócio-
diretor da DPZ) e apresentação 
de Regina Augusto (editora-
chefe de M&M), faz parte 
das ações pela comemoração 
em abril do 29o aniversário do 
jornal. No livro, as campanhas 
serão apresentadas em ordem 
cronológica, a partir dos anos 
60 até a primeira metade da 
década de 90 (ver quadro). Um 
DVD, contendo os fi lmes que as 
transformaram em inesquecí-
veis, integra o projeto. Os dois 
produtos serão distribuídos aos 
assinantes do periódico.

“A idéia de esse material 
virar um livro foi pensada 
desde o início, e a proposta é 
justamente fazer um resgate 
histórico do que foi produzido 
de mais marcante na propa-
ganda brasileira nas últimas 
três décadas e meia. Entrar em 

A notícia sobre o lança-
mento do livro, previsto para 
abril, foi bem recebida pelo 
mercado publicitário. Meio 

& Mensagem ouviu pro-
fissionais que participaram 
diretamente da criação e da 
produção de algumas das 
campanhas incluídas na obra. 
Saiba o que eles disseram: 

Agnelo Pacheco, pre-

sidente da Agnelo Pache-

co: “O Meio & Mensagem 

chega aos 29 anos cada vez 
mais renovado — e sempre 
surpreendendo o mercado 
publicitário. A iniciativa de 
reunir em livro as campanhas 
que marcaram estas (quase) 
quatro décadas é, sem dúvida, 
uma grande contribuição para 
a preservação da memória da 
propaganda brasileira, uma 
vez que registra o que se fez 
de melhor, de mais criativo, 

M&M resgata campanhas inesque
Com lançamento marcado para abril, publicação tem prefácio de Alex Periscinoto e capa de Francesc Petit

Profi ssionais acham que obra é oportuna
nesse período. Parabenizo toda a 
equipe do M&M não só pelo ani-
versário, mas também pela garra 
e a busca constante de grandes 
idéias. Afi nal, é disso que o nosso 
mercado precisa”.

Alexandre Gama, pre-

sidente da Neogama/BBH:

“Resgatar o que deu certo e 
marcou no passado pode ter 
um lado bom se o objetivo for 
aprender com o case. É útil para 
os estudantes de comunicação 
e serve também para medir a 
evolução da própria propagan-
da. É interessante também para 
avaliar como os profi ssionais e 
as empresas envolvidos com as 
campanhas se desenvolveram; se 
evoluíram ou não e se conti nuam 
produzindo cases. Um livro que 
resgata essas coisas é útil e gos-
toso também, porque o verbo 
que as pessoas mais gostam de 
conjugar é ‘lembrar’. Em suma, 

é bom para a memória — já que 
a minha trai mais do que amante 
de velho milionário”.

Celso Loducca, presiden-

te da Loducca: “Resgatar as 
campanhas que influenciaram 
a trajetória dos produtos e mar-
caram a vida do consumidor é 
uma contribuição inestimável 
aos novos profissionais e para 
realçar o valor histórico de uma 
atividade que é medida quase 
exclusivamente pelo sucesso 
presente”.

Chico Abréia, diretor de 

criação da DM9DDB Rio: 

“Fico feliz com a iniciativa de 
Meio & Mensagem em resga-
tar as campanhas que marcaram 
uma época e documentá-las 
para que fiquem eternizadas 
em uma obra que certamente 
deixará nossos fi lhos e netos 
muitos orgulhosos”.

Christina Carvalho Pinto, 

presidente da Full Jazz: “Que 
belo serviço nos presta Meio & 

Mensagem, na comemoração 
de seu 29o aniversário, através 
deste livro que celebra campanhas 
inesquecíveis. Que bom esquecer 
a eterna síndrome de jurados 
da propaganda e simplesmente 
desfrutar! Lembrar as delícias da 
criatividade de diferentes momen-
tos da nossa profi ssão. Napoleão, 
que era conduzido por visões e 
sentimentos mais complexos do 
que uma campanha publicitária, 
afirmava que a humanidade é 
conduzida pela imaginação. Ima-
gine o que seria de todos nós, 
em qualquer profi ssão, sem esse 
contínuo exercício”.

Ercílio Tranjan: “Na ver-
dade, Meio & Mensagem está 
fazendo um livro-escola, daque-
les que vamos precisar abrir todo 
dia. Não li e já gostei: será uma 

obra fundamental, referência, 
inesquecível. Tem lugar certo na 
minha estante”.

João Daniel Tikhomiroff, 

diretor de fi lmes e presiden-

te da Mixer: “Trata-se de um 
importante lançamento para 
o mundo da comunicação, tão 
carente de registros positivos de 
nossa história. E, sem história, 
não se pode escrever o futuro. É 
uma maneira de ajudar a formar 
bases sólidas em busca de um fu-
turo promissor e inspirador para 
a atual e as próximas gerações”.

Julio Xavier, diretor de 

fi lmes da Bossa Nova Films:

“O lançamento deste livro, além 
de louvável por estarmos em um 
país sem memória, como todos 
sabemos, é inteligente e oportu-
no. Ocorre em um momento em 
que a propaganda vem priori-
zando truquinhos e frescuras em 

contato com esses trabalhos faz 
um contraponto também com 
o momento atual da criação 
brasileira”, declara Regina. 
Infelizmente, nem todas as 
campanhas inicialmente pre-
vistas para fi gurar na coluna 
— pautadas a partir de consul-
tas a profi ssionais do mercado 
— foram publicadas. O motivo 
foi a falta de informações e de 
documentos/ilustrações por 
parte de agências, anuncian-
tes e profi ssionais envolvidos. 
Ações memoráveis, como a que 
consagrou a assinatura “Avon 
chama”, da Avon, “Algo mais”, 
estrelada pelo grupo Os Mu-
tantes para a Shell, e “A minha 
voz continua a mesma, mas os 
meus cabelos... quanta diferen-
ça!”, do xampu Colorama, entre 
outras, estão nessa lista.

Além disso, fi lmes como o 
do Café Seleto, famoso pela tri-
lha “Depois de um sono bom, a 
gente levanta, toma aquele ba-
nho, escova os dentinhos...”, e 
das Duchas Corona, que popu-
larizou o conceito “Um banho 
de alegria num mundo de água 
quente”, não foram localizados 
até o momento pela equipe de 
reportagem e pela Memória da 

Propaganda — apoiadora de 
M&M na coluna — para incluir 
no DVD, apesar de fi gurarem 
no livro.

Mesmo assim, a obra resgata 
trabalhos que atravessaram 
gerações e fizeram história, 
como os fi lmes de Cobertores 
Parahyba (“Já é hora de dormir, 
não espere mamãe mandar...”), 
Valisère (“O primeiro sutiã”), 
US Top (“Bonita camisa, Fer-
nandinho”), Antarctica (“Nóis 
viemos aqui pra bebê ou pra 
conversá?”) e Casas Pernam-
bucanas (“Não adianta bater, 
eu não deixo você entrar...”), 
entre tantos outros.

“Sinto-me honrado em po-
der fazer a capa deste livro, que 
consagra uma iniciativa belíssi-
ma de Meio & Mensagem. É 
bom para mostrar às gerações 
atuais como era a criação em 
tempos em que não havia as 
ferramentas tecnológicas de 
hoje”, declara Petit. Nessa mes-
ma linha de raciocínio, Perisci-
noto destaca a importância do 
título: “Esse projeto consegue 
reunir trabalhos importantes 
que acompanham a evolução 
da propaganda brasileira desde 
os anos 60. 

Livro resgata campanhas publicitárias que marcaram gerações de consumidores, como as do 
lançamento do Garoto Bombril, dos Cobertores Parahyba e do personagem Baixinho da Kaiser
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CASES PRESENTES NA OBRA
Campanha Anunciante/Produto Agência

“Tudo anda bem com Bardahl” Bardahl/Óleo lubrifi cante Alcântara Machado

“O Gosto da vitória – Ahhhh” Kolynos/Creme dental

“Cobertores Parahyba” Tecelagem Parahyba/Cobertores Parahyba Multi Propaganda

“Natal Varig” Varig/Institucional Bel, Boni, Edmilson, Laerte

“Quem bate? É o frio” Casas Pernambucanas/Institucional

“Groselha Milani” Milani/Xarope de groselha Ética Propaganda

“Calças de Tergal” Sudamex/Nycron Alcântara Machado

“Sempre cabe mais um” Gessy Lever/Rexona Lintas

“Seu Cabral” Varig/Vôos para Lisboa

“Tomou Doril, a dor sumiu!” Dm Industria Farmacêutica/Doril My Agência

“Não esqueça da minha Caloi” Caloi/Institucional Integral de Propaganda

“Elefante” Cica/ Extrato de tomate Proeme

“Sujismundo” Governo Federal/Limpeza Pública

“Um novo tempo” TV Globo/Institucional Central Globo de Produção

“Transamazônica” Volkswagen/Fusca Alcântara Machado

“Natal do Banco Nacional” Banco Nacional/Institucional JMM

“Energia que dá gosto” Nestlé/Nescau J. Walter Thompson

“Nóis viemos aqui pra quê?” Cervejaria Antarctica/Cerveja Alcântara Machado Periscinoto

“Teatrinho” Gessy Lever/Omo Total Lintas

“Um banho de alegria” Duchas Corona/Institucional Marcel’s

“Modess” Johnson & Johnson/Modess Lintas e MPM Lintas

“Só tem amor quem tem amor pra dar” Pepsi-Cola/Institucional Salles Interamericana

“Das lágrimas ao sorriso” Seagram do Brasil/Institucional DPZ

“O bifi nho” Danone/Danoninho Almap

“Lei de Gerson” R. J. Reynolds/Vila Rica Caio Domingues

“Café Seleto” Café Seleto/Institucional

“Doriana” Gessy Lever/Doriana Lintas

“Homenzinho azul” Johnson & Johnson/Cotonete Lintas

“Ponte” Fiat/Fiat 147 MPM

“Impulse” Gessy Lever/Desodorante Impulse Lintas

“Descobrimos que Pelé toma Vitassay” Dorsay Monange/Vitassay House DM

“O fi no que satisfaz” Reynolds/Chanceller Caio Domingues

“Uma boa idéia” Companhia Müller de Bebidas/Cachaça 51 Lage, Stabel & Guerreiro

“Põe na Cônsul” Multibras/Cônsul Alcântara Machado Periscinoto

“Garoto Bombril” Bombril/Limpol DPZ

“Gôndola” Gelatto/Cornetto McCann Erickson

“Chama o Velho que vem coisa boa”
Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 

3 Fazendas/Velho Barreiro
House Agency

“Pai e fi lho” Gillette do Brasil/Prestobarba Squire e Alcântara Machado

“Orelhão” Telesp/Preservação de orelhões DPZ

“Sufl air” Nestlé/Sufl air Norton Publicidade

“Calvin Klein” Portland Modas/Kelvin Klein Fischer & Justus

“Bic Chama fósforo” Bic/Bic Chama Rino Publicidade

“Segredo de Tostines” Tostines/Biscoito Enio Mainardi Associados Propaganda

“Esquimó” Prosdócimo/Institucional Exclam Comunicação

“Família Graciotti” Fiat/Fiat 147 MPM/Casabranca

“Shell responde” Shell Responde/Institucional Standard, Ogilvy & Mather

“Não basta ser pai” DM Farmacêutica/Gelol DM9

“Coca-Cola é isso aí” Coca-Cola/Coca-Cola McCann Erickson

“Aquarela” Faber Castell/Institucional FCB/Siboney

“Bond Boca” Merrill Lepetit/Cepacol Caio Domingues

“Melissinha” Grendene/Melissinha DPZ e W/GGK

“Free” Souza Cruz/Free Standard & Ogilvy

“Fernandinho” Alpargatas/US Top Talent Comunicação

“Eu sou você amanhã” Seagram/Orloff Standard, Ogilvy & Mather

“Repórter” Caixa Econômica Federal/Institucional Artplan

“Malt 90 – Corrida” Cervejaria Brahma/Malt 90 Artplan

“Sensível diferença” Gessy Lever/Vinólia Standard, Ogilvy & Mather

“Baixinho da Kaiser” Cervejaria Kaiser/Institucional DPZ

“Mash que eu gosto” Valerin/Cuecas Mash Agnelo Pacheco

“Dê folga aos seus pés” Grendene/Rider W/Brasil

“Vulcabras – 752” Vulcabras/Sapato 752 W/Brasil

“Bocão” Nabisco/Gelatina Royal J. Walter Thompson

“O caldo nobre da galinha azul” Maggi/Caldos Maggi Norton

“Passeata” Staroup/Jeans W/Brasil

“Hitler” Folha de S. Paulo/Institucional W/Brasil

“Primeiro sutiã” Valisère/Institucional W/Brasil 

“Mãe e fi lha” Phebo/Colônia de Alfazema Deck

“Lata” Ciba-Geigy/Araldite Standard, Ogilvy & Mather

“Roda baleiro” Doces Confi ança (Tostines)/Balas Kids Proeme

“A número 1” Cervejaria Brahma/ Fischer América Fisher América 

“Pássaros” Philco Hitachi/Sistema de Som Young & Rubicam

“Curvas” Cofap/Amortecedor Turbogas W/Brasil

“Pipoca com guaraná” Cia. Antarctica Paulista/Guaraná DM9DDB

“Nossos japoneses” Semp Toshiba/Institucional Talent Comunicação

“Se é Bayer é bom” Bayer do Brasil/Aspirina McCann Erickson

“O tempo passa, o tempo voa” Banco Bamerindus/Poupança Colucci

“Casal Unibanco” Unibanco/Institucional W/Brasil

“Fusca do Itamar” Volkswagen/Fusca AlmapBBDO

“Uma Brastemp” Multibras/Brastemp Talent Comunicação

“Gostoso como a vida deve ser” McDonald’s/Institucional Taterka/Fisher, Justus

“Havaianas” Alpargatas/Havaianas AlmapBBDO

“Cowboy” Laboratórios Aché/Benalet Loducca

“Hollywood – O sucesso” Souza Cruz/Hollywood DPZ

“Índios” Philco/Institucional F/Nazca S&S

e cíveis em livro

detrimento da criatividade e a 
produção profi ssionais, como de-
monstra o desempenho do Brasil 
nos últimos festivais. E, aqueles 
que acham que os festivais não 
são um bom termômetro, assis-
tam ao DVD e comparem com 
o que se faz hoje. Parabéns ao 
M&M, tem menos de 30 mas é 
confi ável. Ele aniversaria e quem 
ganha o presente somos nós”.

Marcello Serpa, sócio e 

diretor de criação da Almap-

BBDO: “Em um mundo que 
busca histericamente o novo 
não há nada mais refrescante 
do que olhar para trás e rever 
as grandes idéias”.

Nizan Guanaes, presiden-

te da Africa: “Este livro é a 
prova do quanto a propaganda 
brasileira já contribuiu na ge-
ração de riqueza para a nossa 
economia. Fortunas foram feitas 
através de marcas que foram 
construídas com boa propa-
ganda, compromisso e paixão 
dos publicitários por elas. E a 
colaboração da propaganda, em 
comparação à riqueza gerada, é 
absolutamente modesta”.

Percival Caropreso, 

diretor do Setor 2½ Asses-

soria de Comunicação de 

Marketing em Responsa-

bilidade Socioambiental: 

“Fico feliz que, finalmente, 
alguém faça reconhecimento 
oficial dessas campanhas. 
Todas essas peças históricas, 
resgatadas por Meio & Men-

sagem, são tão antigas que 
já viraram fantasmas. Esse 
resgate de idéias antológicas 
da propaganda brasileira é 
arqueológico. Como tal, é 
premonitor. Diz mais sobre 
o que está por vir no nosso 
ofício criativo do que sobre 
o que foi criado por gerações 
profi ssionais passadas. Con-
vido vocês a descobrirem o 
que todas essas idéias têm em 
comum, independentemente 
de anunciantes, agências, pro-
fi ssionais de criação, marcas, 
épocas e tecnologias disponí-
veis então”.

Washington Olivetto, 

presidente da W/Brasil:

“Este livro é Fosfosol puro 
na memória da propaganda 
brasileira”.

Trabalhos memoráveis da propaganda brasileira, lembrados até hoje, como o fi lme 
“Aquarela”, da Faber Castell, e o do primeiro sutiã, da Valisère, têm presença garantida no livro

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1242, p. 34, 22 jan. 2007.




