
E lá se foi o "P" de propaganda... 
Carlos Roberto F. Chueiri 
 
"Há sempre certa sofreguidão em nos associar àqueles que nos deixam ao tentarmos, através 
de lembranças e passagens, registrar aquilo que poderíamos ter dito em vida, num bilhete, ao 
telefone (sou das antigas, como se diz) ou usando o prático e-mail e suas variáveis. 
 
Depois de ler aqueles que me precederam, pedi que me deixassem falar um pouco sobre o Pira 
que, sem essa mais aquela, foi ao encontro de um monte de gente que já está no segundo 
andar nos esperando. 
 
Antes de tudo, asseguro, não foi a amizade que acredito gostaríamos de ter vivenciado. 
Deveríamos ter nos visto muito mais, trocados mais idéias. Tínhamos muita coisa a falar, um 
para o outro. Eu poderia ter aprendido mais com ele. Porque o Pira era uma dessas pessoas 
que não cobravam a ausência. A gente se encontrava, vez ou outra, e 'emendava o assunto'. 
 
Era como se tivéssemos nos visto no dia anterior. Acho que passamos uns bons anos sem nos 
vermos. Depois de uns três desencontros, exatamente no último dia 14 de julho, a reunião 
aconteceu. Então, como não podia ser, continuamos a conversar o que havíamos parado no 
dia 13 de julho... Nosso último encontro. 
 
Achei que tinha de fazer este bilhete porque nessa reunião do dia 14, de uma maneira muito 
generosa e gentil, o Pira lembrou-se de um período (quase dois anos) que tivemos para a 
longa e penosa organização do III Congresso de Propaganda. E isso aconteceu há 30 anos. 
Quer dizer: depois disso, só a ESPM entregou mais de 30 'fornadas" "de profissionais para o 
mercado de trabalho. 
 
Pira presidia a APP, na época. O Oriovaldo, a Abap; a dupla Mauro/Dr. Geraldo comandava a 
IAA. Mais companheiros, em entidades setorizadas como o Clube de Criação, o Grupo de Mídia, 
além da Fenapro e sindicatos, estavam empenhados no grande esforço de realizar o 
Congresso. Seria a grande bandeira da APP que, na visão do Pira, haveria de se tornar só 
'útero' do Conar que caminhava para o seu nascedouro. Bem... onde eu entraria neste grande 
'happening'? 
 
Fazendo parte de uma nova fase da ABA, liderada por outro gigante do setor e que já nos 
deixou também, o Gilberto de Camargo Barros, eu o sucedia na presidência da entidade. Como 
sabemos, a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) reúne aqueles que pagam a conta... 
 
Os 'falcões' da ABA ainda custavam para digerir a nossa eleição. O novo presidente era visto 
como um ex-publicitário, oriundo de agência, muito ligado 'àqueles comunistas, barbudinhos, 
de gravata larga...'. Faziam de conta que não sabiam que já administrava a área de 
comunicação do Banco Real há mais de três anos e, em gestões anteriores, vinha integrando a 
direção da associação. Sucedendo e continuando o trabalho Gilberto, nossa proposta era a da 
integração efetiva do anunciante na área de decisão da atividade publicitária. Mas os 'falcões' 
não se conformavam. 'Não vamos colocar um tostão de tempo e de grana naquela reunião 
deles'... proclamavam em nossos encontros preliminares... 
 
Acontece que o Pira e seus liderados não pensavam assim. Sabiam que a ausência formal da 
ABA implicaria na quebra da hegemonia que se procurava para fechar o quadrado Agência + 
Veículo + Fornecedor e, naturalmente, o Anunciante. 
 
Aí é que surge a figura maiúscula do Pira. O apoio, o conselho, a ação moderadora e, 
finalmente, a demonstração clara de confiança nas nossas intenções. 
 
O Congresso foi o sucesso que todos experimentaram. Com raro senso de fidelidade à causa, 
fomos honrados com uma das suas vice-presidências. O Conar brasileiro veio à luz e, alguns 
meses depois, foi elogiado e referendado internacionalmente, em um congresso da IAA, em 
Copenhague, tese principal que foi de uma delegação brasileira que, pela primeira vez, tinha a 
adesão da ABA na sua composição. 



 
Lá fomos nós, depois de sermos aconselhados por quem? Pelo Pira, com o seu 'vá em frente, 
cara, ponha as manguinhas de fora!...'. 
 
Tenho certeza de que a integração e efetivo reconhecimento dos anunciantes ao negócio da 
propaganda se fortaleceu naquela ocasião. 
 
Os sucessores do Pira, nas diversas frente em que sempre atuou, continuaram e continuarão  
o seu trabalho graças ao seu notável exemplo, sua dedicação, motivados pelo seu inesquecível 
companheirismo. 
 
O revanchismo foi se atenuando entre as partes. O consenso passou a acontecer. Os 
encontros, mais freqüentes e sinceros. Existe muita coisa, até hoje, para ser resolvida. Mas 
ficaram escancaradas as portas para o diálogo, com a prevalência do mútuo respeito entre as 
partes. Grande parte como herança do trabalho de mais de meio século do Pira. 
 
Por isso é que, desde o dia 19 de outubro, acho que a letra 'P' nas palavras como propaganda, 
profissionalismo, persistência, entre outras do estilo, além das siglas APP, ABAP, ESPM ficaram 
meio esmaecidas... O mesmo acontecendo no escudo de um glorioso tricampeão brasileiro... 
 
Hasta Ia vista, Pira!... qualquer dia desses a gente continua a conversa." 
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