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Eu adoro a propaganda dos pôneis malditos. É diabolicamente 
grudento. Todo mundo comenta e eu torço de coração para 
que venda milhões de caminhonetes Nissan. É um hit e um hit 
nunca é pouca coisa. Eu tenho enorme respeito por qualquer 
hit: livro do Paulo Coelho, "Vou não, quero não, posso não...", 
filme do Daniel Filho. 

Cada música que emplaca a parada de sucesso é um tratado 
sobre a alma das massas. "0 Alquimista" é um livro horrível e 
eu seria capaz de andar por aí de capa preta e chapéu pontudo 
pagando mico pelo resto dos meus dias se fosse o preço a pa-
gar por um hit desse tamanho. 

Faço esse preâmbulo todo para declarar por que eu odeio os 
prêmios de propaganda. Porque na maioria esmagadora dos 
casos eles não retratam a única coisa importante em propagan-
da: o sucesso. Os prêmios retratam a opinião dos jurados e é 
perfeitamente compreensível que jurados ingleses, americanos 
ou holandeses achem o que faz sucesso no Brasil um lixo. Eu 
também acharia se fosse eles. 

Algum tempo atrás o William Bonner tomou um monte de pe-
dradas porque disse que editava o "Jornal Nacional" pensando 
no Homer Simpson: um sujeito sem cultura, entediado, com 
uma lata de cerveja na mão. Eu me identifico com o Bonner e 
repito isso todo dia para o meu time. Porque publicitário tem 
uma mania desgraçada de bancar o inteligente. Se dependesse 
da gente todo comercial seria protagonizado por gente esqui-
sita fazendo coisas bizarras, e só faria sentido depois que você 
lesse um conceito cabeçudo escrito em letras miúdas. Faz o 
maior sucesso em Cannes. 

Por mais que eu odeie as pesquisas, e eu odeio as pesquisas, 
as comedoras de coxinha nos obrigam a dialogar com a reali-
dade. 0 Brasil da dasse C mudou radicalmente as agências e a 
propaganda brasileira. Se 10 anos atrás a gente podia se dar ao 
luxo de fazer propaganda para os nossos amigos, hoje em dia 
a gente tem que fazer propaganda para a moça do cafezinho. 

Um amigo meu, presidente de agência, gosta de dizer que che-
gou onde chegou na propaganda porque é burro. Ele explica 
que como é burro, não entende ideia complicada. Nem o po-
vão. De burro meu amigo não tem nada. 

0 fato é que nunca estivemos tão longe de Londres e Amsterdã. 
Tem gente que acha uma merda. Eu acho bom. 

Confesso que nunca tive saco pra fazer propaganda pra 
ganhar medalha. Eu não sou artista frustrado, eu sou pu-
blicitário, o que no fundo não é muito diferente de ser ven-
dedor. 0 que me comove é o sucesso no break da novela. 
Campanha boa é a que deixa o produto famoso e acontece 
na casa das pessoas. E e por isso que a propaganda brasi-
leira tem cara de Rede Globo, tudo absurdamente ilumina-
do, tudo colorido, tudo bem explicadinho. É muito uncool, 
mas não entender que a Globo sabe falar com o povão é de 
uma má vontade atroz. 

0 Petit, cuja maior genialidade como publicitário é não ter 
perdido nunca uma simplicidade de raciocínio que é quase 
infantil, odeia com todas as forças os comerciais metidos a 
inteligentes. Ele fica ofendido: "Isso é uma merda, não quer 
dizer nada!". Eu concordo com ele. Acho que tem muito 
mais sabedoria publicitária num comercial do Ricardo Eletro 
do que em muito short list por aí. 

Estou defendendo que propaganda tem que ser ruim? Não, 
mas o que pode ser pior do que um troço que custa uma 
fortuna e não serve pra nada? 0 que é pior que um troço 
que so serve para vender e não vende? De noite, na cozi-
nha, chinelo bom é o que mata a barata. 

Vamos combinar que comercial de Vanish é horrível, mas 
vende Vanish! Vende loucamente, no mundo inteiro! Quem 
pode discutir com isso? 

Os dientes em geral não estão loucos e não são famosos 
por queimar dinheiro, logo, é atrás desse tipo de sucesso 
que eles andam. Sucesso bom e, se possível, barato. 

Como nos diretores de criação também não estamos lou-
cos, é esse t ipo de sucesso, aquele tipo que deixa dientes 
felizes, que nós perseguimos furiosamente todos os dias. 
E é por isso que eu e muitos outros diretores de criação 
odiamos prêmios. Não me entendam mal, o prêmio em si 
todo mundo adora. 0 que a gente odeia é trabalhar para 
ganhar prêmio. 

Propaganda para ganhar prêmio custa um caminhão de di-
nheiro, custa um tempo que a gente não tem e, no fundo, 
no fundo, nem propaganda é. Pronto, falei. 

*Diretor nacional de criação da DPZ 
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