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Tenho na minha frente a página 37 da edição de 6/10/08 do propmark, por onde vejo passar 
todos os heróis de minha vida profissional,vale dizer, de minha vida. 
 
Começando pela foto dos colunistas que fizeram a histórica avaliação dos 40 anos. Mais 
precisamente por Armando Ferrentini, que me fazia comprar semanalmente o Diário Popular 
para que começasse a entender da profissão e a quem timidamente entreguei anos depois 
um ousado artigo, que inacreditavelmente para mim, foi publicado. 
 
Pulo direto para o homenageado especial, Mauro Salles, meu herói desde pequeno, quando 
ainda era um corredor de automóvel de fim de semana. Mauro me deu régua e compasso 
para toda minha vida, profissional e pessoal, me ensinou quase tudo que sei, mas 
principalmente a honrar e ter orgulho de ser publicitário, sabendo exatamente o que somos e 
para que servimos. 
 
Mais ou menos nesta época em que começava a ler o Asterisco's e acompanhar Mauro, 
começava também a ver a publicidade com outros olhos, me encantando Geladeirrrrra; 
Urashima Taro; Festa no Bexiga; Açúcar Nele, Boko Moko, que me fizeram decidir que queria 
trabalhar num negócio que produzisse aquelas peças. 
 
Meu primeiro herói pessoa jurídica foi a DPZ. Houve um tempo em que você ia para o 
exterior em eventos profissionais e ninguém tinha a menor idéia do Brasil exceto "Pelee!" e 
"DeePeeZee!". Roberto Duailibi, Petit e Zaragoza trouxeram o primeiro mundo da propaganda 
para o Brasil. Roberto e a DPZ, assim como tempos depois Júlio Ribeiro e a Talent, são 
verdadeiras academias profissionais, perfeitas simbioses do discurso profissional e prática 
efetiva das melhores idéias e soluções. 
 
Washington e Nizan são os heróis de qualquer publicitário vivo, porque esta é a grande 
característica de ambos. São muito vivos, no sentido de que se mantêm permanentemente 
antenados com o futuro e sempre surpreendem com seus projetos e ações públicas. Meu 
coração até hoje balança por eles, com os agravantes do corinthianismo e da baianidade de 
um e outro. Mas sem dúvida, Marcello Serpa é o meu herói internacional e isso se cristalizou 
quando vi o Marcello no palco do Palais, comandando e sendo reverenciado por todos os 
meus heróis internacionais. 
 
A lista dos profissionais também me provoca a cabeça e o coração: Octávio Florisbal e Márcio 
Moreira são meus exemplos de tenacidade, espírito de luta e vitória em suas carreiras. Mario 
D'Andrea é o bandeirante, herói do sertão, que foi e voltou com ouro. E a Chrístina, bem 
Christina é nosso grilo falante, sempre a nos lembrar que temos que fazer propaganda, ser 
felizes e ensinar os outros a serem felizes. 
 
E tem os heróis que foram criados pelos heróis: o citado Boko Moko, o Louco por Lee, o 
Garoto Bombril, os bichinhos da Parmalat e o entrevistador da Caixa, que sobrevivem até 
hoje. Como sobrevivem, personagens e expressões, já dissociados de seus produtos de 
origem e integrados no imaginário popular, como a pílula do homem, o primeiro alguma coisa 
a gente nunca esquece, a "estáuta" que não veio para conversar. 
 
Parênteses para a campanha das cidades do Bamerindus, genial criação de Teresa de Sousa 
(com música do inesquecível Walter Santos). Toda a campanha do Bamerindus era a 
tradução do ímpeto mercurial/leonino de Sérgio Reis, outro grande herói com quem tive o 
privilégio de passar os melhores anos profissionais de minha vida, que me ensinou a ver com 
o coração e lutar como um leão. 
 
E que herói traduziria melhor nossa profissão que Alex Periscinoto. É só percorrer a lista dos 
selecionados dos 40 anos para encontrar sua pegada em quase todas as categorias, seja 
pelas peças que efetivamente criou, seja pelos anunciantes, agências e profissionais que 



ajudou a formar, seja por seu incomparável bom humor e alto astral que, ao longo destes 40 
anos, sempre foi um bálsamo pelos que tem o privilégio de sua convivência. 
 
Nestes 40 anos fomos sempre surpreendidos por ousadias de nossos heróis, sempre 
impactados por idéias como o garoto que subia no outdoor, os bumbuns da Hope, a 
linguagem da Fiat, e tivemos a sorte de contar com anunciantes que acreditam na 
propaganda, sabem extrair dela o melhor e contam com uma plataforrna de mídia capaz de 
cobrir todo o País com credibilidade e relevância. 
 
Outra surpresa foi encontrar na ficha técnica de uma peça selecionada como uma das 
melhores dos 40 anos (Favela), p nome de um Young Lion, Marcio Júnior. E através dele eu 
saúdo todos os youngs dos últimos 14 anos, desde sempre meus heróis. E seguramente, os 
heróis das próximas avaliações dos 50; 60; 70 e, não sei quantos anos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 2.   


