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A mulher que faz rir Mônica Debanné, a publicitária que cria os anúncios da rede Hortifruti, 
escolhe o alho como estrela de sua próxima campanha 

Bety Orsini 

Pelo menos uma vez por semana, a publicitária Mônica Debbané caminha vagarosamente os cem 
metros que separam sua casa do Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha. É nesse 
trajeto, observando os barquinhos de pesca ondulando sobre as águas do Oceano Atlântico, que ela 
busca inspiração para criar os anúncios que fazem muita gente rir. Você pode até nunca ter ouvido 
falar de Mônica, diretora de criação da MP I Comunicação, com sede no Espírito Santo, mas 
certamente já deu boas gargalhadas com os anúncios criados por ela para as 20 lojas da rede 
Hortifruti espalhadas pelo Brasil: “O quiabo veste Prada”,“Limão impossível”,“ A incrível rúcula”, 
“Berinjela indiscreta”, “Kiwi Bill” e o último deles, “Jambo IV — Ele voltou mais maduro e ainda 
melhor”, entre outros. O próximo, “Alho Em — O oitavo Passageiro”, inspirado nos filmes “Alien”, 
estará em breve num outdoor perto de você. 

Fora de um grande centro 

Mas qual é o segredo do sucesso dessa mulher que há 20 anos atende a conta dessa rede de 
supermercados? Ela afirma que, além de muito trabalho, é a intuição apurada, que herdou da família 
de origem libanesa. — Para se comunicar bem não é preciso viver num grande centro urbano. Eu 
tenho uma intuição forte e tento fazer o melhor uso dela. Mas é lógico que preciso estar antenada 
com o mundo, ler, assistir filmes, andar pelas ruas, ter os ouvidos atentos — diz Mônica, que estudou 
na Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
Para ela, toda criação é um desafio. Afinal, como tornar diferente a beterraba vendida num 
supermercado qualquer da beterraba vendida no Hortifruti? — Aí entra o meu olhar emotivo. Eu 
olhei para a beterraba e vi que ela parecia um coração. E como já sabia que ela era boa para o 
coração criei o anúncio, veiculado em 2005, no qual ela aparece com veias, artérias e os dizeres: 
“Relato emocionado — Eu nunca neguei que vim de baixo”. Enfim, uso o tempo todo a intuição, se 
é bom ou ruim, o futuro vai dizer. Mas sei que só a paixão constrói alguma coisa, e a minha paixão é 
fazer diferente. 
 
E lembra de “projetos loucos” que levou para clientes e de como eles “embarcaram” contaminados 
pela paixão. Para Mônica, quando se costura um produto com o viés de humor, do carinho e da 
emoção, é possível criar intimidade com ele, coisa essencial para o sucesso. 
 
— É preciso humanizar o que não é humano. Buda já dizia que é preciso dar nome às coisas, que 
isso dá propriedade a elas. Na vida pessoal, Mônica também nomeia tudo. Seu carro, um Fox branco, 
por exemplo, foi batizado de Floquinho. — O Hortifruti é uma extensão do meu olhar para a vida e 
um trabalho que me faz rir. O quiabo dizia “a vida é amarga sem o Hortifruti”; a beterraba fez coro 
com um “olha, eu vim de baixo, mas hoje estou no Hortifruti”, e então todo mundo começou a rir e 
entender que volta e meia seria surpreendido com algo diferente. O humor deu vida a eles. Mônica 
sabe que alguns publicitários acham sua campanha “previsível”, mas diz que não se importa. Ela 
gosta mesmo é de saber a opinião do povo. E contou que outro dia esteve no Rio para assistir a uma 
peça de teatro, sentou ao lado de uma senhora, e quando ela soube que Mônica era autora dos 
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anúncios se entusiasmou. 
 
— Ela disse “Nossa, mas eu acompanho, eles são maravilhosos” — lembra Mônica. Rotina não é 
com ela. Todos os dias ela vai para o trabalho por um caminho diferente, tentando captar mais o 
mundo a sua volta. Solteira, 41 anos, sempre que vem ao Rio visita a Saara e come num “árabe 
maravilhoso” que tem por lá. — Eu gosto da vida como ela é. Algumas pessoas pensam que sou 
reservada. Não sou, não. Sou uma porta aberta para o mundo, por isso gasto tanta energia — conta 
ela que faz aulas de pilates. Em matéria de moda, usa e abusa do jeans, que alterna com camisetas 
Osklen. E, no pescoço, carrega sempre uma corrente com dois pingentes: um sol e uma lua, ambos 
pela metade. 
 
Espiritualizada, vai sempre ao Convento da Penha e participa da romaria de mulheres. — Não tenho 
religião mas adoro a ave-maria. Gosto de ficar no meio das mulheres enquanto elas cantam, de entrar 
em igrejas vazias, de ir a mosteiros, de olhar os pés das pessoas durante a procissão, gosto dessas 
pessoas que sobem as escadarias em busca da paz, em busca de Deus 

Luís Melodia e Jamelão 

Algumas tardes, Mônica visita sozinha o Convento da Penha. Gosta de subir vagarosamente a ladeira 
de paralelepípedo que conduz até lá e ficar olhando a luz suave entrando pelas janelas. É um ritual 
que, inevitavelmente, lhe devolve a paz roubada pelo cotidiano atribulado. 
 
— Vou andando, rezando, agradecendo, pedindo pelas dores da vida né?, muitas dores, pai velhinho,
doenças de família. Me sinto como se estivesse indo ao encontro de mim mesma. Filha de Louis 
Youssef Debanné, ex-cônsul do Líbano no Espírito Santo, e de Cirene Bachour Debanné, uma 
descendente de libaneses e ex-professora da Aliança Francesa que largou tudo para cuidar da família, 
Mônica se acostumou a acordar e comer pão árabe e coalhada com pepino. Sua ligação com o pai é 
profunda. — Há dois anos fomos juntos para o Líbano, foi uma viagem linda, minha alma é libanesa 
— conta Mônica, que gosta de Jamelão, Luís Melodia e Carmen Miranda. — Mamãe diz que eu 
tenho uma alma velha. 
 
Para agüentar o ritmo de trabalho, ela alterna a psicanálise com caminhadas na areia. — Mas não 
caminho com freqüência porque o trabalho me consome, para mim ele é como se fosse uma droga. 
Semana passada, Mônica esteve em São Paulo para a Semana Internacional de Publicidade e saiu de 
lá entusiasmada com a palestra do publicitário americano Mike Byrne. 
 
— Ele disse que as melhores marcas falam com as crianças de todas as idades. Eu fiquei animada 
porque é essa a linha que seguimos em todos os nossos trabalhos, inclusive nos anúncios do 
Horfitrufi  
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 abr. 2008. Ela, p. 8.        




