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a época em que se desenrolou o fato que

vou narrar, era presidente da Goodyear no

Brasil o sr. Charles Pilliod, um americano extrema-

mente inteligente, sarcástico e bem-humorado. Ele

assumiu depois a presidência mundial da Good-

year e terminou sua carreira como embaixador dos

Estados Unidos na Inglaterra.

Eu era, então, o gerente do escritório de São

Paulo da McCann-Erickson e a Goodyear era uma

de nossas maiores contas. Foi portanto muito na-

tural que eu participasse, certa vez, de uma grande

convenção de revendedores da Goodyear em Bra-

sília. Os participantes eram "barra-pesada" e enca-

ravam aquela convenção como uma oportunidade

de se esbaldar na vida noturna de Brasília.

Trabalhamos duro durante todo o sábado e a

convenção foi encerrada pelo Charles Pilliod.

Quando todos já imaginavam o que iriam fazer

naquela noite, Pilliod fechou a sua fala com a

seguinte recomendação: "Estejam aqui no lobby do

hotel amanhã às sete horas em ponto, com paletó

e gravata. Tenho um compromisso muito im-

portante para todos".

Aquilo foi como um balde de água fria, mas

convite do chefe não se discute. Na manhã seguin-

te estavam todos no lobby, devidamente enfarpe-

lados e curiosos por saber o que viria em seguida-



Pontual como sempre, Pílliod saiu do elevador, olhou

inquisidoramente para o grupo e disse: "Estão todos aí?

Então sigam-me. Vamos assistir à missa da catedral de

Brasília". Seguimos para a catedral, onde assistimos à

missa das oito horas. Pelo jeito urna boa parte do nosso

grupo nunca tinha entrado numa igreja, pois alguns

deles olhavam disfarçadamente para o Pilliod e re-

petiam tudo o que ele fazia.

Foi o encerramento de uma convenção mais es-

tranho que eu já presenciei. Coisas da vida de pu-

blicitário.
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