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O Presidente Fernando Collor falou muita besteira. Fez ao País um mal que ainda 
não foi quantificado. Elle, suas idéias, sua filosofia de vida, foram mais perniciosos 
ao País do que podemos calcular com facilidade. Gente como o Collor e sua turma 
são o triste retrato do superficialismo, do primarismo político e da demagogia. No 
entanto, tal como Hitler, Stalin, Perón e tantos outros grandes manipuladores da 
consciência pública, algo do que pregavam era verdade. 
 
A demagogia é perigosa porque à primeira vista se baseia em fatos reais. Hoje, 
depois que a sociedade brasileira baniu Collor, algumas de suas bandeiras 
permanecem perigosamente reais. E são verdadeiramente reais. O que é preciso 
entender é que o fato de Collor ter dito aqui e ali algumas verdades não quer dizer 
que tudo que elle disse merece crédito.  
 
Por que estou falando tudo isso? É porque Collor cada vez mais está sendo 
reconhecido como o presidente que disse que os carros brasileiros eram umas 
carroças. Será? Fizemos, sim, muitos carrinhos vagabundos, meras adaptações 
locais de velhos modelos estrangeiros. Vendemos sim, sucatas travestidas de 
lançamentos. Mas o contrário, a liberdade desmedida à importação é, a longo 
prazo, irresponsável e economicamente primária.  
 
Esta coluna não é uma coluna de economia, mas de propaganda. Essa introdução 
no artigo de hoje é para justificar a saudade de velhos automóveis que a falsa idéia 
de modernidade matou. E que não eram carroças, mas maravilhosos carros 
brasileiros, identificados conosco, com nossa cultura e nosso jeito de ser.  
 
Também esta coluna fala da saudade de um estilo de propaganda muito mais 
próximos ao nosso mercado. Aqui estão dois velhos anúncios de uma velha época e 
que podem, à primeira vista, parecer ingênuos e ultrapassados. Eu acho que são 
mais modernos do que se faz hoje em propaganda. Não me chame de velho antes 
de ler e comparar. Até porque não sou nem velho nem ultrapassado. Muito menos 
ingênuo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 12 fev. 2007. carreiras, p. B8.  


