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“Amigo publicitário não te dá anúncio”
A jornalista e empresária Joyce Pascowitch, que conduz a revista que leva seu nome e o site Glamurama, 
comenta a crise e o lado bom de ser brasileiro, e elogia a qualidade de propaganda na internet
Renato Pezzotti

Meio & Mensagem — Do que você gosta 
mais em propaganda?
Joyce Pascowitch — Eu adoro publicida-
de. Desde pequena gosto de ver progra-
mas sobre comerciais. Sempre gostei de 
comerciais estrangeiros e antigos tam-
bém. E eu gosto de coisa bem humorada, 
criativa e original. Difícil, né?

M&M — Lembre-me de um comercial de 
que você se recorda da época de criança...
Joyce — O dos cobertores Parahyba. 
Lembro-me também de um de Danoni-
nho, mas em francês (risos).

M&M — E hoje? Do que você gosta mais? 
Joyce — Nós recebemos muitas mensa-
gens. Não me lembro de nada especí-
fico. Assisto à TV, mas só à noite. Vejo 
novela, mas nessa hora os comerciais 
são mais populares. Nada que tenha 
me marcado. É um belo desafio para 
os publicitários.

M&M — Jornalista geralmente é hipera-
tivo. Você fica com o controle remoto na 
mão, pulando de canal a canal?
Joyce — Não, não mudo de canal. Mas 
faço alguma outra coisa, bato papo, co-
mento as notícias. Mas deixo lá o canal. 

M&M — Você prefere a publicidade brasi-
leira ou a norte-americana?
Joyce — Vou muito a Nova York, e quando 
vou para lá vejo mais comerciais do que 
programas. Mas, por exemplo, adoro a 
Oprah (Oprah Winfrey, apresenta-
dora norte-americana). Adoro ver os 
comerciais de TV. Proporcionalmente, 
somos iguais. Eles foram colonizados 
por ingleses, as coisas são diferentes. 
Nós somos latinos e de outra casta, 
diríamos assim. Brasileiro, em tudo, é 
um vencedor. Para quem trabalha com 
adversidade, trabalha muito bem. Faz 
roupa bem, comida bem, escreve bem, 
dirige bem, faz TV bem, faz revista e 
site muito bem.

M&M — Você é consumista?
Joyce — Tudo que há de novidade, eu 
compro. Produtos de limpeza, reme-
dinho para dor de cabeça. Sou uma 
consumidora ideal.

M&M — Você é fiel às marcas?
Joyce — Campanhas que acho interes-
santes são as da Sony. Eles mudam 
a cada mês. Mexem com o lúdico, eu 
gosto bastante disso. Voltando à TV, 
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não me lembro de nenhuma campanha 
especial agora. 

M&M — Você acha que música realmente é 
fundamental para a publicidade?
Joyce — Ah, já pegou mais. Os publicitá-
rios querem nos pegar por outros meios, 
mais por emoção, imagino. O jingle não 
marca mais. Como aquele da Varig, 
forte, “Estrela brasileira do céu azul, 
iluminando, de norte a sul...”. 

M&M — Você ouve rádio ou música no carro? 
Acredita que o meio rádio perdeu valor?
Joyce — Ouço notícias. Música, eu ouço 

pode ser usado. Esse lance de sucumbir 
à crise não é comigo.

M&M — Os publicitários aceitam inovações?
Joyce — Dificilmente. Eles não aceitam 
coisas novas. Aceitam na medida em 
que mostro que meu trabalho é sério, 
que atinjo a meta, que alcanço o públi-
co. Eu acho que os publicitários têm 
condições de encontrar caminhos mais 
criativos e alternativos para vender 
seus produtos. Encontrar uma maneira 
de aparecer de forma diferente. A gente 
consegue ter uma linguagem diferente. 
Afinal, todo mundo quer ser único.

mais no fim de semana. Eu gosto muito 
de rádio. Acho que atinge muita gente, 
um outro público, que dá retorno sem 
frescura. Eu, particularmente, adoro 
fazer rádio.

M&M — Neste mês, o Glamurama come-
mora nove anos. Como sobreviver a dife-
rentes crises?
Joyce — Somos precursores e especialis-
tas em internet. Sobrevivemos a todas 
as crises e nos fortalecemos. O pior da 
crise é o medo dela. Inteligente é aquele 
que lida com a crise, convive com ela e 
tem idéias criativas. O dinheiro está aí e 

M&M — Como você define a publicidade 
hoje em internet?
Joyce — Eu sou muito surpreendida na 
web. Os anúncios mudam a cada dia. 
Eles crescem, andam, mexem. É muito 
lúdico. Esses, sim, me surpreendem, no 
bom sentido. Para o Brasil, a gente está 
indo muito bem nisso.

M&M — Você prefere notícia com pressa 
ou com qualidade?
Joyce — Com pressa e com qualidade. 
Escrever bem e com humor é normal 
para mim. Treinada para escrever rá-
pido e com meu jeito, com estilo.

M&M — A entrada de capital estrangeiro 
pode, de alguma forma, prejudicar a pu-
blicidade brasileira?
Joyce — Às vezes pode ajudar. Oferecer 
mais ferramentas, condições. Tudo de-
pende da maneira com que você deixa 
entrar e do modo que você usa.

M&M — Qual o publicitário por quem você 
tem a maior admiração?
Joyce — Tenho vários amigos publicitá-
rios. Admiro muito o Washington (Oli-
vetto), o Nizan (Guanaes), o Eduardo 
Fischer. Eu converso muito com o PB 
(André Paes de Barros), da Loducca, 

que é super ágil, que entende o que eu 
estou falando. Mas amigo publicitário não 
te dá anúncio.

M&M — Você quer deixar um recado para 
os publicitários?
Joyce — Eu particularmente sou muito fã 
do trabalho de todos, como consumidora 
de tudo que eles colocam no ar, nas revis-
tas. Acho que é uma arte você conseguir 
vender bem os produtos. Acho os publici-
tários brasileiros muito criativos. Para os 
quase 509 anos que temos, e colonizados 
do jeito que fomos, a gente está bem me-
lhor do que muita gente boa.

Joyce Pascowitch: “Inteligente é aquele que lida com a crise, convive com ela e tem idéias criativas”
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