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Em coquetel realizado no MAM (Museu de Arte Moderna) na semana passada, em São Paulo, 
o publicitário Washington Olivetto lançou o livro “O Primeiro a Gente Nunca Esquece” (Editora 
Planeta). Dedicado à sua filha Antônia, de quatro anos, o livro registra a repercussão e os 
bastidores do filme “O primeiro Sutiã”, criado para a marca de lingerie Valisère, em 1987. 
“Quando ela crescer, também terá o seu primeiro sutiã. Por isso dediquei o livro a ela”, disse 
Olivetto. 
 
Entre os convidados estiveram presentes a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy; Ivo 
Rosset, presidente da Valisère; o jornalista Ricardo Kotscho; os diretores Andrés Bukowinski 
e Julinho Xavier; Paulo Salles, presidente do Publicis para a América Latina; Luiz Sales, sócio 
da SPGA consultoria; Rui Branquinho, presidente de criação e planejamento da W/Brasil, 
além de Patricia Lucchesi, atriz que protagonizou a menina que no filme ganha o seu primeiro 
sutiã.  
 
Segundo Olivetto, a idéia de conceber o livro ocorreu após ter lido, no ano passado, que o 
sutiã estava completando 100 anos de história. “Também lembrei que em 2008 o comercial 
da Valisère chegaria à maioridade e completaria 21 anos. O jornalista e escritor Fernando 
Morais (autor da biografia sobre a W/Brasil) já havia comentado sobre a popularidade da 
frase “o primeiro a gente nunca esquece”’, explicou o publicitário. 
 
Olivetto disse que pediu à bibliotecária Maria Del Feitosa que fizesse “um pente fino” dos 
melhores textos que utilizavam a citação. “Ainda assim tive que ficar durante cinco meses 
selecionando os escritos”. 
 
Entre os nomes que assinam os textos coletados no livro estão Elio Gaspari, Arnaldo Jabor, 
Ayrton Senna, Sérgio D’Ávila, Pelé, Otávio Frias Filho, Antônio Fagundes e Mário Prata. Todos 
que em alguma oportunidade se inspiraram na célebre frase do comercial para falar de 
política, sexo, futebol, culinária e moda. “Também há posfácio de José Bonifácio de Oliveira, o 
Boni, devido ao seu trabalho de desenvolvimento do padrão de qualidade da Rede Globo e 
que proporcionou a inclusão de frases e personagens na cultura popular do País”, declarou 
Olivetto. 
 
De acordo com o publicitário, outro fator de destaque ao papel de Boni em “O Primeiro Sutiã” 
foi o seu “aval” para a veiculação do filme em um break do Fantástico. “A produção tinha 90 
segundos, tempo considerado muito longo e por isso atípico a um filme publicitário. Liguei 



para o Boni e pedi autorização. Ele assistiu ao comercial, gostou e topou. Foi a única vez que 
isso aconteceu”, afirmou. 
 
Segundo Ivo Rosset, presidente da Valisère, a campanha criada em 1987 pela W/Brasil, além 
de ser uma “obra-prima”, cumpriu a proposta da marca na época que era o seu 
rejuvenescimento. “O filme nos deu um resultado espantoso e muito importante. Quando o 
Washington nos apresentou a produção de 90 segundos, dizendo que o objetivo era 
apresentá-la na íntegra em um break do Fantástico, ficamos receosos devido à verba restrita 
que possuíamos. Como ele disse que não era possível cortar, concordamos e o retorno para a 
Valisère foi extraordinário”, enfatizou Rosset. 
 
 
Leia mais: 
 
Campanha é uma das mais premiadas  
 
Após a primeira exibição do filme “O primeiro sutiã” em 1987 – em um break do Fantástico, 
na Rede Globo – os telespectadores foram impactados de maneira fulminante. “Lembro-me 
como se fosse ontem. Depois da veiculação, o meu telefone não parava de tocar. Tinha gente 
que me ligava só para perguntar quem é que tinha criado aquele filme”, disse Washington 
Olivetto.  
O fato é que a campanha, desde então, não saiu mais das mentes dos brasileiros. E com sua 
linguagem poética e cinematográfica, a peça tornou-se uma das mais premiadas da história 
da propaganda mundial. 
 
Entre os prêmios recebidos, destacam-se Leão de Ouro no Festival de Cannes; Prêmio 
Colunistas Nacional nas categorias Outdoor do ano e Grande Prêmio; Grand Prix no 9º 
Festival Brasileiro do Filme Publicitário; premiação no Profissionais do Ano na categoria 
Mercado Nacional; Prêmio NTV (Nippon Television) Network Corporation, como o Melhor 
Comercial do Mundo; medalha de ouro no Fiap (Festival Ibero-Americano de Publicidade); 
Prêmio Abril de Publicidade; e ouro no 13º Anuário do Clube de Criação na categoria 
TV/Cinema. 
 
Segundo Olivetto, raramente os prêmios internacionais reconhecem trabalhos sensacionais. 
“Um exemplo disso é a assinatura ‘Não é nenhuma Brastemp’ criada por Ricardo Freire, da 
Talent. A frase também integrou a cultura popular, mas não ganhou nenhum prêmio 
internacional”, disse o publicitário. 
 
De acordo com Olivetto, “O primeiro sutiã” obteve reconhecimento internacional por possuir 
uma linguagem que pode ser compreendida em qualquer lugar do mundo.  
 
Conforme Julinho Xavier, que dirigiu “O primeiro sutiã”, a peça foi criada em uma época que, 
segundo o diretor, as agências, os clientes e as produtoras realizavam suas funções de 
maneira independente. “As agências davam o crédito de confiança ao diretor, assim como os 
clientes também não interferiam no trabalho das agências. Hoje não é mais desta forma”, 
disse Xavier. 
 
Para o diretor, a campanha, considerada por ele “emblemática”, teve em seu processo de 
produção a participação de pouquíssimas pessoas. “Apenas 20% do que se cria hoje pode ser 
aproveitado. Atualmente existem muitas pessoas envolvidas na produção de uma campanha. 
E tais interferências prejudicam a idéia que, por fim, perde-se no decorrer do processo”, 
finalizou Xavier. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 set. 2008, p. 21.   


