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Do Urashima Taro, da Varig, aos japoneses da Semp-Toshiba, peças renovam 
conteúdo  
 ‘Urashima Taro, um pobre pescador / Salvou uma tartaruga / e ela, como prêmio, ao 
Brasil o levou./ Pelo reino encantado, ele se apaixonou / e por aqui, ficou./ Passaram 
muitos anos.../ de repente, a saudade chegou./ Uma arca misteriosa de repente ele 
ganhou...” O que tinha dentro da arca, cantava a música dos anos 70, era uma 
passagem da Varig. E, de volta ao Japão, Urashima Taro voou. (Ouça o jingle clicando 
aqui)  
 
A propaganda da companhia aérea, com jingle criado por Archimedes Messina, hoje 
com 70 anos, marcou a estréia dos vôos da Varig para Tóquio e até hoje é cantada em 
festas da colônia japonesa. Um feliz exemplo de como a publicidade brasileira soube 
tocar o coração do público. Para Messina, o fato de a música ser executada até hoje 
pode ser explicado pela lenda do pescador, parte do folclore japonês, e por quem fez a 
primeira gravação, em japonês e em português: a cantora e apresentadora de Rosa 
Miyake, famosa na colônia há muitos anos.  
 
Slogan – A publicidade brasileira também buscou em valores atribuídos a japoneses 
uma forma de dar conteúdo a produtos não apenas de origem nipônica, mas a todos 
aqueles que precisavam significar tecnologia. Nessa busca, algumas empresas 
genuinamente brasileiras buscaram até parcerias com japonesas. Um exemplo que já 
está em cartaz há 12 anos é o do slogan da Semp-Toshiba: “Nossos japoneses são 
melhores do que os japoneses dos outros.”  
 
Segundo o vice-presidente da Talent, José Eustachio, o slogan foi a forma que a 
empresa brasileira Semp encontrou para falar aos consumidores da parceria com a 
japonesa Toshiba. “Caiu no gosto popular e expressou a qualidade dos japoneses em 
criar produtos eletroeletrônicos. Tanto, que há 12 anos é usado e virou sinônimo de 
produto de qualidade.”  
 
Divulgação  
Rosa Miyake cantou a lenda de Urashima Taro em japonês e português   
  
A Ajinomoto, uma gigante corporação japonesa, vende no mercado brasileiro, além do 
produto que levar o nome da empresa, Sazón, o tempero que “é o amor”, ao som da 
música popular brasileira. Na mesma linha, a Nissim Miojo vende praticidade na hora 
de preparar as refeições. A Honda também pega carona naquilo que o brasileiro espera 
de uma moto ou de um carro.  
 
Hoje, o Honda Civic atravessa paísagens brasileiras sem que ninguém perceba que se 
trata de um carro concebido para os padrões japoneses. O novíssimo Honda Fit chega 
a ir de carona na cultura popular: “Fique Fit da vida”. E se a Suzuki foi embora do 
Brasil, o seu modelo Vitara ainda está aí pelas ruas, acabou abrindo até na publicidade 
espaço para que a Ford siga a trilha como o seu Eco-Sport.  
 
Bem diferente da propaganda japonesa feita no Brasil, no Japão a gigante da 
publicidade oriental Dentsu, abusa dos preços na propaganda. Há informações demais 
nas peças impressas e especialmente nos comerciais. E também muito desenho. O 
consumidor japonês só compra se souber tudo sobre o produto e o seu preço exato. 



No Brasil a publicidade japonesa é mais clean e emotiva. É o lado ocidental da 
propaganda oriental.  
  
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 jun. 2003. 


