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Hoje eu estou na mesma situação daquele náufrago que transou com a Malu Mader e 
não tinha pra quem contar. Eu sei que existem versões cuja náufraga é a Kim 
Basinger, ou a Angelina Jolie, mas cada um escolhe sua musa, não é? Pois bem, 
quinta-feira eu recebi o prêmio de Publicitário do Ano pela ABP - Associação Brasileira 
de Propaganda. O que eu faço? Finjo indiferença? Passo a impressão de que é apenas 
mais um prêmio na minha carreira? Faço uma piadinha dizendo que a ABP resolveu 
economizar dando o prêmio para um carioca, que não custa passagem e hospedagem? 
Qualquer destas atitudes seria um enorme desrespeito aos maus colegas que me 
escolheram e que pretendiam me homenagear. Negar que está difícil conciliar a 
bipolaridade entre o ego insuflado e a necessária relativização do prêmio seria mentira. 
Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, estou insuportavelmente feliz. Feliz 
pelos abraços sinceros dos colegas (à medida que envelheço já consigo separar um 
pouco melhor protocolo de amizade), feliz pelo orgulho da família (sim, por que não?) 
e feliz porque o ser humano precisa, desesperadamente, de motivos para se sentir 
feliz. A vida sem problemas, sem dores e sem alguns fugazes instantes de glória fica 
muito sem graça.  
 
Eu nunca quis ser aquele velho da música do Chico Buarque de Holanda cuja única 
resposta quando lhe perguntaram sobre suas grandes emoções foi mostrar uma 
fotografia quase apagada. E falar de sentimentos ligados àquele retrato, tão apagados 
quanto o rosto sorridente que se adivinhava na foto antiga. Não vamos elevar o 
Publicitário do Ano da ABP ao Olimpo. Mas reencontrar colegas de 30 anos de jornada, 
a grande maioria de amigos, foi uma emoção quase perigosa.  
 
Nesta noite devo ter cruzado com dois ou três inimigos roendo-se de inveja. 
Felizmente, a idade, o álcool, o stress da imensa tarefa de fazer a minha empresa 
prosperar no Rio de Janeiro me fizeram esquecer de quem são e até do mal que me 
causaram. O que significa que é muito possível que nesta festa eu tenha abraçado 
mulheres feias e inimigos com o mesmo prazer com que beijei meus irmãos de uma 
vida inteira. Não terá sido injusto. As muito feias, foi por falta de óculos. Os maus-
caracteres, por falta de memória. Todos foram bem-vindos aos meus braços porque 
não era uma noite para se perder tempo com sentimentos menores. Estou preocupado 
com meu discurso.  
 
Não me lembro muito bem de meu discurso, mas a essência foi essa: "Obrigado, ABP, 
por este prêmio e muito obrigado às centenas (podem acreditar, foi isso mesmo) de 
mensagens que recebi. Vieram cumprimentos do Brasil inteiro, prova da imensa 
generosidade dos amigos. Não sei como cumprir meu papel de Publicitário do Ano, 
nem mesmo a importância de fazê-lo. Para mim, lá no fundinho, está servindo de 
imenso consolo para as várias vezes em que me arrependi de ter escolhido o caminho 
da decência e da ética, incluindo aí o respeito aos colegas, a boa prática comercial e a 
concorrência o mais leal possível. Neste particular, vale um agradecimento ao Valdir, 
meu sócio, que apoiou com entusiasmo meus arroubos de responsabilidade com o 
mercado e soube me segurar nos encantos pelas canalhices. Tenho sido patrono de 
formandos em comunicação no Brasil inteiro, com orgulho e algum espanto. Fui na 
ESPM em São Paulo, na PUC, na UFRJ, em todos os cantos. É com uma enorme 
esperança que tenho ouvido os oradores das turmas, que de uma forma ou de outra 
falam em nome de seus colegas, destacarem os princípios de ética e responsabilidade 
social. Eles têm conseguido manter intacta minha esperança. Eu não sinto a menor 
vontade de falar de negócios. Numa festa como esta não caberia citar porcentagens 



nem contar fatos sobre nossa indústria. Até porque eu acho da maior antipatia chamar 
nosso ramo de indústria, não sei por que, mas acho. Assim como a maioria dos 
restaurantes em que os garçons usam coletinho vermelho a comida é medíocre, as 
pessoas que andam com garrafinha de água são geralmente chatas, quem trata a 
propaganda de "nossa indústria" tende a fazer discursos intermináveis. E 
invariavelmente chatos. E eu paro por aqui. Espero ser delirantemente aplaudido. 
Comprei convites suficientes para isso, sem contar que a maioria dos outros 
convidados já trabalhou comigo e deve gostar de mim. Também espero que o aplauso 
não signifique apenas o alívio da descoberta de que acabou a falação e a comida será 
servida." 
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