
Coisa de doido 
Lula Vieira 
 
Em 1996, a Associação dos Shoppings Centers do Rio de Janeiro resolveu organizar uma 
campanha para incentivar o consumo na cidade. A idéia foi fazer uma liquidação conjunta de 
todas as lojas de todos os shoppings. Um megaevento destinado a transformar a compulsão de 
comprar numa atitude sábia. Ou seja, criar um desejo irresistível de correr para os shoppings para 
aproveitar os preços baixos, se entregando ao consumismo sem culpas: "Estou me abarrotando 
de supérfluos porque transformei meu tesão consumista num gesto racional".  
 
Este era o princípio. Não era o briefing, mas a idéia central. Daí foi feita uma concorrência entre 
as agências que atendiam os diversos shoppings do Rio de Janeiro. Como a V&S atendia o Fashion 
Mall, o mais charmoso de todos os shoppings do Rio, foi chamada a apresentar também sua 
proposta. 
 
Além da granazinha bem-vinda, todo mundo queria fazer algo que desse resultado, que 
impressionasse. Nós lá na agência promovemos um brainstorming na sala de reunião, com direito 
a palpite de todo mundo. Tínhamos a pretensão de inventar algo novo, revolucionário. Como todo 
bom brainstorming, as primeiras idéias eram completamente malucas, não serviam para nada.  
 
Surgiram sugestões de se fazer um concurso com um prêmio absolutamente inusitado como um 
jacaré vivo, um apartamento na Praia Grande ou duzentos quilos de maçanetas de Kombi. 
Pensamos em fazer testemunhais das pessoas menos prováveis como, por exemplo, o Papa, o 
presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Movimento dos Sem Terra. Também se cogitou 
promover strip-tease nas praças de alimentação, sexo grupal e cerimônias religiosas ecumênicas. 
"Troque seu guarda-roupa e salve sua alma no mesmo dia".  
 
Tudo parecia banal. Até que alguém lembrou que o excelentíssimo senhor prefeito da cidade, 
César Maia, era chamado de louco pelos adversários políticos. De fato, o nobre alcaide parecia não 
bater bem. Foi uma época em que ele entrava em joalheria para tomar sorvete, vivia de jaqueta 
em pleno verão carioca e quase afogou uma velhinha na praia. Por conclusão, poderíamos batizar 
a liquidação de "Liquidação Maluca" e convidarmos o prefeito para apresentá-la.  
 
Rimos muito do absurdo. Mas, como fui eu o engraçadinho dono da idéia, foi se fazendo um 
pesado silêncio e algumas cabeças começaram a concordar que, afinal de contas, a sugestão não 
era tão imbecil. Ou melhor, era boazinha. Ou melhor: era genial! Eu comecei a ficar preocupado 
com a sanidade dos meus colegas, pois ainda que a idéia fosse engraçada, era totalmente 
impossível. Que prefeito, que político, aceitaria se passar por doido e ainda por cima servir de 
garoto-propaganda para uma liquidação? Mas todo mundo achou que valeria a pena tentar e 
nomearam a mim e ao Valdir para levá-la ao prefeito. 
 
Afinal, diziam, é um evento do interesse do município. Todos ganham com a revitalização do 
comércio. E quanto ao se fazer de doido, poderia ser uma oportunidade para o prefeito esvaziar 
as críticas. Não sei onde estávamos com a cabeça, mas acabamos aceitando a tarefa de ir ao 
César Maia com a campanha. Criamos filmes e anúncios onde ele dizia que era "doido pelo Rio", 
que "maluco era ficar de fora desta liquidação" e outras variações sobre o tema. Ligamos para a 
secretária do prefeito, pedimos uma audiência e lá fomos nós.  
 
Quando chegamos ao gabinete, acabei tomando consciência de que eu poderia ser preso por 
desacato, expulso da sala aos pontapés ou mesmo ser processado, e comecei a criar uma nova 
campanha, medíocre, comportada, para não apanhar do prefeito e do secretariado. Mas o Valdir é 
mais louco do que eu e exigiu que eu mostrasse a campanha como foi criada. Mesmo balbuciando, 
tremendo de medo, pedindo mil desculpas, acabei mostrando a campanha onde o próprio prefeito 
César Maia, de certa forma, se confessava meio maluco e convidava o povo para ir à liquidação.  
 



Para minha mais absoluta surpresa, César achou tudo muito bom, aceitou fazer a campanha e 
ainda disse que só os que eram contra ele não o consideravam um doido de atirar pedras. 
Gravamos a campanha no gabinete mesmo e colocamos no ar. Só da chamada "mídia 
espontânea" ganhamos duas vezes mais do que a verba de veiculação. Fomos primeira página em 
todos os jornais do Brasil, tivemos dois minutos de Jornal Nacional, fomos manchete até no 
exterior.  
 
Vendemos feito loucos e o prefeito elegeu seu sucessor. Os eleitores compreenderam, mais do 
que isso, acharam muito bacana o prefeito divulgar uma iniciativa que beneficiava o comércio da 
cidade. Ganhamos prêmio e tudo o mais. Tenho até hoje na minha sala a primeira página de o 
Globo com a matéria sobre o lançamento da campanha. Só para não me esquecer jamais de que 
tem hora que vale a pena parecer completamente maluco. 
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