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Há uns bons três anos, passei uma manhã inteira na MCR, com o Campanelli, recolhendo 
material para o programa que eu tinha na CBN. Ouvi uns 50 jingles da longa e vitoriosa 
carreira do Campa, o creme do creme entre os mais de mil jingles que de alguma forma 
passaram por suas mãos. 
 
Além de ouvir com o maior prazer algumas das melhores coisas que o rádio já tocou em 
matéria de propaganda, ouvi também histórias incríveis sobre cada um dos jingles. Sou 
mesmo um privilegiado. 
 
Na espetacular sede da MCR, almoçando uma comidinha feita lá mesmo (arroz, feijão e carne 
moída com o gosto exato de comida de mãe), com o Campa operando (mal e porcamente) um 
controle remoto, percorremos uns 40 anos da rica história da nossa propaganda. 
 
Podem se roer de inveja, mas esta é uma das vantagens de se ter amigos como o Campanelli. 
É bem verdade que ser amigo dele não é uma exclusividade minha, pois a torcida do 
Corinthians é menor do que o número de amigos que o velho Campa conquistou ao longo da 
carreira. 
 
Não é jabá nem merchandising, até porque a MCR não está precisada, mas as instalações e o 
clima da produtora devem ser únicos no mundo inteiro. Bem, depois deste intróito carregado 
de puxa-saquismo, me deixe contar um pouco do que ouvi naquela manhã. 
 
Se você quiser também ouvir os jingles, basta ouvir a CBN, lá pelas 11 e lá pelas 5 da tarde, 
que eu estarei lá falando minhas bobagens. Vamos às histórias. 
 
Uma delas se passou com o maestro Tom Jobim e dá uma ideia da alma deste gênio. Mais do 
que isso: é uma demonstração de sua grandeza. Acontece que o Campa estava na casa do 
Tom encomendando um jingle para a Johnson & Johnson e aproveitou para ouvir um jingle que 
a equipe da MCR tinha criado (pizza com guaraná). 
 
Os dois ouviram a peça e o Campanelli perguntou ao Tom o que ele achava. Tom deu um 
sorriso e disse: “A música é ótima, até porque é minha”. Campanelli quase cuspiu a dose de 
uísque que estava tomando. “Como sua, maestro?”. E o Tom foi ao piano e tocou os acordes 
finais do jingle “Pizza com Guaraná”. Em seguida tocou “Brigas Nunca Mais”. Eram exatamente 
iguais. 
 
Campanelli queria correr para o telefone e avisar o pessoal sobre o plágio não-intencional. Foi 
o próprio Tom que disse para deixar para lá o assunto, pois tinha certeza de que era apenas 
uma coincidência. E, em seguida mostrou, também ao piano, a obra-prima: “Venham todos 
meus amigos. Vamos todos festejar. O neném mais bonitinho. Que acaba de chegar. É bem-
vindo se é Maria. É bem-vindo se é João. Tenho todo meu carinho. Na palma de minha mão”. 
Isto é um jingle, gente, da Johnson & Johnson. Foi feito em cima do slogan “A linguagem do 
amor na palma da mão”. 
 
Tom criou letra e música com a facilidade aparente dos gênios. O Campanelli naquela hora 
concordou com o tema da campanha do governo, com o acréscimo apenas de uma letra 
maiúscula: O melhor do Brasil era o Brasileiro. De Almeida Jobim. Estávamos conversando 
essas coisas quando invade a sala o Peréio. Senta-se à cabeceira da mesa e declara que está 
vivendo um grande problema psicológico. Acabara de perder o “eu”. Confesso que fiquei 
preocupado. 
 
O Peréio tem fama de louco, mas que eu saiba ainda não tinha surtado tanto. O que teria feito 
ele perder sua identidade assim? Ainda mais em um momento de sucesso como o que ele está 
vivendo. A resposta é muito simples. Ele tinha realmente perdido a identidade. E a carteira de 
motorista, os cartões de crédito, tudo. Tinha ficado em um táxi. As coisas muitas vezes podem 
ter explicações muito mais simples. Na MCR acontecem coisas assim. 



 
Como o Campanelli chamando pelo telefone e pedindo: “Me esperem que eu encontrei com a 
Marina Lima no aeroporto e a convenci a gravar um jingle para Valisère. Vão criando o jingle aí 
que eu estou chegando com ela”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 nov. 2010, p. 16.  


