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A chegada do espanhol da Catalunha José Zaragoza ao Brasil e sua carreira publicitária se 
confundem e caminham lado a lado com a evolução da propaganda brasileira. Por si só, isso 
justifica a inauguração da mostra e o lançamento do livro "Layoutman" (366 págs., R$ 150) com 
quase 500 das peças criadas por ele nos últimos 50 anos.  
 
A exposição a ser inaugurada quinta-feira (na quarta, o evento abre só para convidados) no 
primeiro andar da Faap, em São Paulo, está bem à mão dos estudantes de cinema, rádio e tevê e 
comunicações. Mas "Layoutman" não interessará só esse público.  
 
O espectador mais comum, certamente se emocionará ao rever campanhas, frases e apelidos que 
marcaram época. Quem não se lembra da morte do orelhão, por exemplo? E do Leão do imposto 
de renda? Você sabia que o termo foi criado por Zaragoza e até consta como verbete dos 
dicionários "Aurélio" e "Houaiss"?  
 
"Foi pensando nessas coisas que me atrevi a preparar esse livro e essa mostra", diz Zaragoza, já 
preparando o "Layoutman II". Este publicitário, um dos três sócios da agência DPZ, criada em 
1968, também foi o primeiro a fazer um anúncio sobre o absorvente feminino Modess, nos anos 
50. E enfrentou censura da ditadura em seus anúncios.  
 
Certa vez, foi obrigado a retirar de circulação um singelo anúncio de um absorvente interno 
porque o texto continha a palavra "menstruação". Os conservadores da ditadura também se 
horrorizaram quando viram os outdoor em que o corte dos quadris de um homem e de uma 
mulher divulgaga uma marca de maiôs sob o título "O sol é de graça, aproveite". Dá para 
acreditar nisso? "Pois é verdade. O cartaz ficou só três dias", diz Zaragoza.  
 
O publicitário também foi um dos formadores do Clube de Criação, entidade que procurou - e 
achou - uma identidade para a propaganda com jeito e sotaque brasileiro. "Quando cheguei no 
Brasil, nos anos 50, a publicidade era totalmente americanizada", recorda Zaragoza. "Mas a gente 
ía ao exterior e percebia que cada país tinha a sua marca, como o bom-humor dos ingleses, por 
exemplo", continua. "E o Brasil, que é um país afetuoso, carinhoso, interativo, alegre e musical, 
não tinha nada disso."  
 
A "marca brasileira", em sua opinião, começou a tomar forma no país nas décadas de 80 e 90. Ele 
não cita nenhum anúncio específico que assinale a nova era da publicidade brasileira mas observa 
que, naquelas décadas, os clientes eram mais valentes e intuitivos.  
 
"Se usávamos a inteligência na época da ditadura e ousávamos mais nas décadas seguintes, hoje 
percebo uma auto-censura entre os meus clientes", diz o publicitário. "E a globalização volta a 
tornar tudo muito igual."  
 
Ainda assim, se a propaganda dos anos 80 e 90 foi mais ousada, a sociedade brasileira era muito 
mais machista do que hoje e o público alvo eram os homens ao contrário da atualidade. Mas a 
criatividade desse diretor de arte não reconheceu essas limitações e não hesitou em colocar casais 
homossexuais entre os pares que anunciavam um perfume. Também não se preocupou em 
contrariar a máxima que diz "homen não chora" e colocou o "macho" Juca de Oliveira chorando 
diante do telespectador por não encontrar uma gota de uísque na garrafa que ele anunciava. O 
negócio é a provocação, "mas sempre com muita elegância e bom gosto", como ensina ele.  
 
Por outro lado, Zaragoza surpreendeu-se quando o diretor de marketing de uma fábrica de 
toalhas recebeu milhares de cartas de mulheres indignadas. Elas queriam ver mais o corpo do 
modelo que deixava a toalha cair no chão depois de se enxugar após o banho. "Na primeira 
versão, ele aparecia nu bem de lado. Fui obrigado a fazer uma segunda versão mostrando um 



pouco mais, mas não podia investir no nu frontal", conta ele. "Pois você acredita que o diretor 
continuou recebendo cartas de mulheres que queriam ver mais ainda?"  
 
Em 72 anos de vida e 50 de carreira esse espanhol que lembra das bombas da Guerra Civil 
Espanhola que ele ouvia quando ia para a escola em Barcelona, fez curso de Belas Artes e zarpou 
em um navio aos 22 anos até desembarcar em Santos, acumula mais de 200 prêmios pelo seu 
trabalho. Ele já não sabe quantos são, parou de contá-los.  
 
Zaragoza é incansável e o termo lhe cai apropriadamente pois, além de passar horas e horas 
criando dentro da DPZ, ele pinta quadros e dirige e roteiriza seus filmes. O publicitário já estreou 
"Até que a Vida Nos Separe" e agora se prepara para filmar, em 2004, "Padres e Irmãos", título 
provisório de seu segundo longa-metragem.  
 
Como o nome sugere, nesse filme Zaragoza entrará no universo da Igreja. "Sempre me fascinou a 
atmosfera espartana em que vivem os padres, seja ela verdadeira ou não", conta. Ele a colocará 
na tela por meios de três jovens coroinhas, um ex-coroinha (que pode ser o jogador Cacá), um 
padre (que ele gostaria que fosse Javier Bardem) e um beata viúva, bela e jovem. Já dá pra 
imaginar o que vem por aí.  
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