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"Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais", o refrão de "Casa 
no campo", imortalizado na voz de Elis Regina, em 1972, talvez seja um dos mais conhecidos 
de Zé Rodrix. Mas o músico, morto na última sexta-feira, foi também autor de jingles de 
sucesso e, por isso, muito conhecido no meio publicitário. Ele ocupava o cargo de suplente do 
Conselho Fiscal da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP).  
 
José Rodrigues Trindade (nome de batismo) passou mal em casa, em São Paulo, e foi levado 
às pressas para o Hospital das Clínicas (HC). Segundo algumas agências de notícias, ele teria 
tido uma convulsão. O corpo do cantor foi cremado no sábado.  
 
Zé Rodrix iniciou sua carreira oficialmente em 1967, quando participou do Festival de Música 
Brasileira da TV Record, acompanhado de Marília Medalha, Edu Lobo e o Quarteto Novo, com a 
canção "Ponteio". Multi-instrumentista, ele havia estudado no Conservatório Brasileiro de 
Música e na Escola Nacional de Música.  
 
Multimídia  
 
Desde o princípio de sua carreira, atuava em duas frentes: compondo músicas e jingles. 
Assim, enquanto estourava nas paradas de sucesso do rádio com "Casa no campo" - feita 
junto com Tavito, também tinha um jingle antológico para o período, em plena ditadura 
militar. A composição, feita para a Pespi, exaltava a liberdade exatamente em um período de 
regime de exceção, com o famoso refrão: "Só tem amor quem tem amor pra dar". O jingle foi 
criado por Rodrix e seus parceiros Carlos Sá e Gutenberg Guarabyra - que formavam o trio Sá, 
Rodrix & Guarabyra.  
 
"Com aquele jingle criamos três filmes", diz Domingos Logullo, da Logullo Publicidade, que na 
época estava na agência Salles. Ele lembra que os originais dos filmes foram perdidos, pois a 
produtora (extinta Filme Center) se incendiou. O jingle marcou época porque era uma 
campanha da Pepsi fazendo frente à Coca-Cola, que trazia na música e nos filmes um tom de 
psicodelia e liberdade. "A criação pensou em um filme mostrando juventude rebelde. Quem 
poderia fazer? Escolheram os três que, além de tudo, estavam se destacando em jingles", diz 
Logullo. Há versões, até mesmo, de que o jingle teria sido censurado. Mas Logullo não se 
lembra disso. "Senão, teríamos problema com o cliente." Além de todas as histórias que 
cercam esse comercial, a música ganhou o prêmio Clio, em Nova York, como o melhor jingle 
do ano.  
 
Rodrix protagonizou também outro comercial criado por Logullo para os cigarros Continental. 
Tratava-se de uma série de filmes com músicas famosas, como "O portão", de Roberto Carlos 
e Erasmo Carlos, "Que maravilha", de João Bosco. A escolhida foi "Casa no campo", na voz da 
cantora Cláudia. "Tivemos uma geração fantástica que emprestou seu talento à publicidade", 
afirma Logullo.  
 
Publicitário  
 
Além da Pepsi, o músico foi imortalizado em outros jingles, produzidos no estúdio A Voz do 
Brasil, junto com Tico Terpins - a produtora ainda está em funcionamento, sob o comando de 
Alan Terpins, depois que seu pai morreu de enfarte. Entre 1982 e 2000 a publicidade era a 
principal atividade de Zé Rodrix. No estúdio fez clássicos para clientes como General Motors - 
"Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet", Lojas Marisa - "De mulher pra mulher" - 
e Fininvest - "Quem disse que não dá? Na Fininvest dá".  
 
Mas ele não criava só jingles, era também um profissional engajado na publicidade. Há mais 
de 15 anos fazia parte da diretoria da APP, na qual, no atual biênio (2009/11), estava como 
suplente. Segundo o presidente da entidade, Paulo Chueiri, a agenda lotada, pois tinha voltado 
a fazer shows, não permitia que continuasse na APP como em épocas anteriores. "Ele criou 
muitos jingles famosos, além das músicas."  



 
Músico  
 
No início dos anos 1970, Zé Rodrix integrou o Som Imaginário, e continuou atuando como 
compositor. "Casa no campo", composição sua e de Tavito, ganhou o festival de Juiz de Fora 
(MG) em 1971, ano em que ele encontrou Luiz Carlos Sá e Gutenberg Guarabyra e formou o 
trio Sá, Rodrix & Guarabyra, ajudando a definir o chamado "rock rural", ou seja, country-rock 
à brasileira, gravando dois LPs. Em 1973 seguiu carreira solo - é deste período o sucesso "Soy 
latino americano" - e, nos anos 1980, uniu-se ao Joelho de Porco, banda de rock-humor ou 
punk, para alguns. Com o grupo compôs a célebre música "A última voz do Brasil", finalista do 
Festival dos Festivais, da TV Globo, vencido por Tetê Espíndola, com "Escrito nas estrelas". 
Entre seus parceiros também estava o escritor Paulo Coelho, com quem compôs "Hora extra". 
Em entrevista a portais, sobre a morte de Zé Rodrix, o escritor afirmou que espera "que ele 
esteja curtindo seus rocks rurais".  
 
A música foi abandonada nos anos 1980. Em uma entrevista, ele disse: "Até que em 19 de 
janeiro de 1982 a Elis morre. Nesse dia eu disse: ‘Parei, chega’".  
 
A partir dali, além da publicidade, se dedicou a espetáculos teatrais - entre 1989 e 1996 
assinou a direção musical de "Não fuja da Raia" e "Nas Raias da loucura" - e aos livros. 
Integrante da maçonaria, em 1999 lançou uma trilogia sobre a entidade: "Johaben: diário de 
um construtor do templo", "Zorobabel: reconstruindo o templo" e "Esquin de Floyrac: o fim do 
templo".  
 
Em 2001, o trio Sá, Rodrix & Guarabyra voltou a se reunir, no Rock in Rio, lançando um DVD 
com os maiores sucessos de sua carreira: "Sá, Rodrix & Guarabyra: Outra Vez Na Estrada - Ao 
Vivo". No início deste ano, o trio iniciou a turnê do show Amanhã - segundo trabalho desde 
2001.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


