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Era 1998. Eu trabalhava na Salles D'Arcy no Rio, Praia do Flamengo, 200/18° andar. 
 
Vista fenomenal do Aterro, da praia, e uma equipe maravilhosa que trabalhava loucamente e 
era feliz na mesma proporção. Eu era imensamente feliz. Aliás, nos meus arroubos de alegria, 
eu sempre mandava pra galera: "A gente ganha pouco, mas se diverte, nenão?". E a rapaziada 
chutava de primeira: "Não, Rodolfo... A gente trabalha muito e você se diverte". 
 
É incrível como esse assunto mobiliza os profissionais e as conversas. Hoje, todo mundo tem 
uma opinião e fala inflamadamente sobre ela. Depois de umas Originais então, todo mundo 
passa a ter certeza absoluta. Discutido com tanto calor; só futebol. 
 
Mas a verdade é que eu sinto que esse tema inquieta todo mundo. Vai ser melhor? Vai ser 
pior? Vou ficar pra trás? 
 
A verdade é que todo mundo trabalhava muito e todo mundo se divertia. Bem, isso é só pra 
vocês terem uma noção de o quanto era pleno e especial aquele momento. 
 
E na minha equipe tinha um diretor de arte supertalentoso, garoto ainda, o Ricardinho. 
 
O que eu penso sobre tudo isso: life is what happens to you while you are busy making other 
plans. Vamos trabalhar, galera. Agora. Já. Pra ontem. Idéia nunca vai sair de moda. Pega tudo 
que você conhece hoje, em internet, em aplicativo, em rede social, em rádio, em televisão, em 
conteúdo, em brindezinho, em qualquer coisa, e faça um puta trabalho pro seu cliente. 
 
Ricardinho tinha uma vocação inquestionável pra direção de arte. Era artista plástico virtuoso e 
de um bom gosto simples e econômico. Sem rococós. Ou seja, fazia um belo trabalho e tinha 
um grande futuro pela frente na profissão. Mas Ricardinho tinha dúvidas amazônicas sobre o 
que ele queria "de verdade" da vida. "Será que eu quero ser publicitário mesmo?", "Será que é 
isso que eu quero pra minha vida toda?". 
 
Eu, fazendo o papel de irmão mais velho e diretor de criação brother, levava longos papos com 
ele: "Para de pensar no que você vai ser e pensa no que você já é: um puta diretor de arte". E 
terminava invariavelmente com uma frase de efeito, que pra mim sempre foi um norte na 
vida: "Ricardinho, life is what happens to you while you are busy making other plans". Com 
sua licença, John. 
 
Quando eu fui convidado pra escrever esse artigo, de cara eu pensei em listar um monte de 
tecnologias, filosofias, antropologias, futurologias e mais outras "ias" pra todo mundo pensar: 
"Nossa, como esse rapaz é antenado". 
 
Mas quando eu abri o dabliozinho do Word, me lembrei dos papos com Ricardinho. E me 
lembrei de vários outros papos de botequim que tenho levado com meus amigos publicitários. 
Especialmente criativos. E eu tenho sentido como as pessoas estão apreensivas e assustadas 
com a "Propaganda do Futuro" (demorei, mas cheguei ao tema, viu?). 
 
Olha que oportunidade: um monte de gente pensando no futuro e o hoje aí, dando mole pra 
quem quiser pegar. 
 
PS: Anos depois, Ricardinho me fez um quadro bacanérrimo, onde escreveu a frase de John 
Lennon de trás pra frente. É muito talentoso esse moleque. 
 
Saudades, Ricardinho. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 fev. 2010, p. 6.  


