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No seu primeiro ano de vida, Propaganda, revista lançada em março de 1956, apoiava o

Prêmio Souza Ramos, iniciativa da Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM,

cujo símbolo era uma taça e rivalizava em prestígio com o prêmio anual da revista PN,

que destacava as melhores campanhas. Propaganda implementou a parceria, criando um troféu

específico para o melhor aluno da escola, de modo a incentivar novos talentos. Jure Serpa Martins

era o agraciado na primeira versão, e Sérgio Arapuã de Andrade, no ano seguinte. Concluía o curso

aos 29 anos de idade e logo dividia-se entre o jornalismo e a publicidade. Aflorava nele um redator de

mão cheia, capaz de traduzir grandes idéias em textos curtos, claros e com uma pitada de humor.

Muitos anos depois, em 1986, Propaganda, já sob a direção editorial de Armando Ferrentini,

inspirada em iniciativa semelhante da Advertising Age, nos Estados Unidos, promovia a escolha

dos dez melhores comerciais do século 20. Nome pomposo que significava os melhores comerciais

da tevê brasileira nos seus 36 anos de história, tempo cronológico de existência da telinha. Sérgio

Arapuã de Andrade emplacava três produções de sua autoria nesse rolo histórico, com trabalhos

criados para a Almap: "Festa no Bexiga", da Antarctica; "Geladeira", da Danone; e "Theobaldo", da

Antarctica. Esses filmes figuraram ao lado de outros clássicos da propaganda brasileira, como

"Garoto Bombril" (DPZ); "Menino Sorrindo" (DPZ); "Fernandinho"(Ta\ent); " Repórter" (Artplan); "Família

Gradotti" (MPM); "Halterofilistas (Almap); e "Nobre" Júlio Ribeiro).



SEMPRE ATUAL

Em 2007/2008 o Prêmio Colunistas promoveu a escolha dos

melhores da propaganda nos 40 anos de premiação. E os três

trabalhos do Arapa (apelido que designava o criativo) que tinham

sido agraciados entre os melhores do século 20 figuravam novamente

nesse seleto ranking, dois deles na categoria Comerciais e um na

categoria Campanha. Ou seja, mais de 20 anos depois, considerado

o boom criativo da propaganda brasileira a partir dos anos 90, os

insigths do Sérgio Arapuã de Andrade continuavam a ser geniais na

apreciação do júri formado por representantes de duas gerações.

Autor de quatro livros ("Ora Bolas", "Como Ganhar Eleições

usando Rádio e TV", "Entre Outras Mil" e "O Futebol dos

Imbecis e os Imbecis do Futebol"), Sérgio Arapuã de Andrade

foi publicitário de profissão, mas jornalista por vocação.

Gostava de escrever em jornais: durante anos assinou colunas

no Diário da Noite, Ultima Hora e também no Propaganda &

Marketing. Também escreveu roteiros para o rádio e a televisão.

Na propaganda conquistou mais de uma centena de prêmios

nacionais e internacionais. O Prêmio Colunistas reconheceu o seu

talento em 1982, conferindo-lhe o título de Profissional do Ano,

então uma referência a grandes criativos pelo conjunto da obra. A

categoria tinha sido instituída no ano anterior, contemplando Eric

Nice, um outro ícone da propaganda brasileira.

O texto do publicitário e jornalista Arapa era leve, sempre leve,

como bem destacou Tom Zé no prefácio de um de seus livros:

"...cutuca as feridas de preconceitos, hipocrisias e fragilidades

brasileiras, com um texto astuto e escolado. Problemas terríveis,

como a desonestidade, a mentira, se caíssem na mão de um autor

menos hábil, fariam o texto pesar toneladas".
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