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Fui a Minas visitar a família de minha mulher e sábado pela manhã percorri a feirinha de 
antiguidades na Avenida Bernardo Monteiro. Entre milhares de irresistíveis inutilidades, incluindo 
liquidificadores dos anos 40 e toca-discos três em um, sem contar com legítimos (serão mesmo 
legítimos?) objetos art déco, passei na banca de revistas "velhas", um verdadeiro museu de 
história recente.  
 
Um sebo da maior qualidade. Tinha de tudo. A imperdível Em Guarda - Pela Defesa das Américas, 
uma publicação do Governo americano durante a guerra, para dar notícias da própria e promover 
boa vontade para com a causa aliada. Também uma coleção quase completa da Manchete 
Esportiva, inclusive com uma enquete (nome afrescalhado para pesquisa) entre os jornalistas 
sobre quem seria o melhor nome para ocupar a meia-esquerda da Seleção Brasileira de 68: Dida 
ou Pelé. Os gênios da imprensa não tiveram a menor dúvida. Claro que o melhor jogador para a 
meia-esquerda seria Dida. Pelé era apenas um garoto.  
 
Tinha também algumas revistas Manchete da década de 50. A que estava exposta com mais 
destaque trazia uma reportagem sobe a insegurança no Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, o 
jornalista da Manchete já lembrava às autoridades que o medo acabaria um dia prejudicando a 
imagem internacional do Rio de Janeiro. Comprei várias revistas Manchete e O Cruzeiro, a maioria 
da década de 50. E foi dessas revistas que eu selecionei estes anúncios muito interessantes.  
 
Veja, por exemplo, este publicado em O Cruzeiro de 1956, falando da efetividade da propaganda 
publicada na revista. Com a maior tranqüilidade o redator garante que um anúncio em O Cruzeiro 
rende em média 25 vezes o seu custo. Não tenho a menor idéia de onde o redator foi descobrir os 
números que dão qualquer base técnica para essa afirmação.  
 
Só por curiosidade, a revista tinha uma tiragem anunciada de 600 mil exemplares e cobrava por 
volta de Cr$ 100.000 por uma página. A Revista Veja nos dias de hoje tem uma tiragem de 1,2 
milhão de exemplares (o dobro de O Cruzeiro daquela data) e custa em média R$ 125.000. Daria, 
portanto, para a Veja afirmar que um anúncio publicado em suas páginas dá, em média, um 
resultado de R$ 6.250.000? Como se pode observar, trata-se de um fantástico chute. Impensável 
nos dias de hoje.  
 
Outro anúncio interessante é o da Light, também de 56, mostrando que a energia elétrica na 
região Rio-São Paulo era a mais barata do mundo. Vale a pena ler também o anúncio da 
Companhia Telefônica Brasileira vendendo a utilidade de se instalar um telefone em casa. Como 
eu sempre digo, a propaganda pode ser a melhor fonte histórica, pois ela reflete com precisão os 
sonhos e os costumes da sociedade em cada época.  
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