
Atenção novos ricos  
 
Atualmente, está na moda entre os bem-sucedidos o gosto pelos charutos. Degustar vinhos e se 
intoxicar com a fumaça de charutos de qualidade fazem parte do elenco de providências que 
sinalizam os que deram certo na vida.  
 
Ler um ou dois livros sobre esses temas e algumas colunas especializadas dos jornais e revistas 
para conhecer as novidades é até mais importante do que realmente entender de uvas e tabacos. 
 
Na verdade, a grande maioria dos fumadores e degustadores de vinho não consegue distinguir 
uma zurapa de um Grand Crus nem um mata-ratos de um cubano autêntico. Mas, como tudo 
nesse mundo, o que importa é a pose.  
 
Esta coluna não é exatamente especialista em nada disso, seja vinho, charuto, moda ou pose, 
mas foi garimpar anúncios de charutos em velhas publicações para dar uma perspectiva histórica 
do marketing destes produtos. 
 
Mentira. Como sempre, o que eu quis foi trazer para o seu domingo curiosidades sobre 
propaganda, pretexto para comentários marqueteiros e só. Ou tudo isso, dependendo do ponto de 
vista ou, como diria Pessoa, da alma. Vamos lá. 
 
Em primeiro lugar, repare neste velho anúncio dos charutos Príncipe de Gales. Veja como a 
ilustração remete para a idéia de elegância, finura e riqueza. O único pecado, se podemos chamar 
assim, é a idade avançada do suposto presenteado com a caixa de charutos.  
 
Não contribui para a marca nem para a categoria essa identificação com a provectude, embora lá 
por 1930 não houvesse essa juventudecracia que a propaganda impõe atualmente. Fica a 
pergunta: se a moça seria filha do fumante ou... deixa pra lá.  
 
O outro anúncio que vale a pena comentar é o da Pasta Odol, que não poderia imaginar nada 
mais incorreto para os dias de hoje. 
 
Além de mostrar um cidadão que orgulhosamente se diz "fumante há mais de 30 anos", ainda 
afirma que os dentes dele continuam branquinhos graças à Pasta Odol. Hoje isso seria capaz de 
dar cadeia. 
 
Para terminar, mostrando que esta coluna também é uma prestadora de serviço, aqui vai um 
endereço muito importante para os fumantes: a Charutaria Carioca, na Rua do Rosário. 
 
É bem verdade que o anúncio é de 1910, mas é capaz de ainda funcionar. Confesso que não 
verifiquei, mas a ilustração é - literalmente - antológica. 
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