
A importância do pó na publicidade 
 
Tenho ouvido poucas referências ao pó-de-arroz, nas conversas femininas atuais. Fala-se de 
muitos outros acessórios de toucador e produtos da cosmética, mas parece que o pó-de-arroz 
está - definitivamente - esquecido. Por que seria?  
 
Há muitos anos, o pó-de-arroz reinava absoluto como a principal garantia da beleza. Não era 
coadjuvante, não era auxiliar. Na década de 30, o pó-de-arroz podia, sozinho, transformar o 
maior tribufu em estrela de cinema. O pó-de-arroz poderia levar o Pitanguy à falência, as 
academias à miséria e todos os outros cosméticos para o lixo.  
 
Estou exagerando? Leia os textos dos anúncios. Estou até mesmo sendo discreto. Vejamos um 
trecho do anúncio do Pó de Arroz Malva, da Perfumaria Marçolla (cada nome!): "Malva percorre 
todos os recantos do Brasil poisando (sic) no corpo de todas as mulheres belas, numa carícia 
subtil e embriagadora". O redator (ou redatora) deve ter cheirado o tal pó antes de escrever esta 
maravilha.  
 
O Palmarosa sugere que as pessoas combinem o pó-de-arroz com o colorido da tez, assim como 
vestidos, chapéus e meias. Coisa verdadeiramente chique. Orygan de Gally - meu Deus, que 
beleza de nome! - vai mais fundo. Garante que "o pó-de-arroz é simplesmente o mais 
indispensável elemento de sua beleza e de seu sucesso mundano".  
 
Acredito que, entre as coisas que o mundo moderno esqueceu, o pó-de-arroz é uma das perdas 
mais dramáticas. Sem ele, é muito mais difícil e caro fazer "sua presença maravilhosa nos 
footings elegantes, nos salões e no convívio aristocrático".  
 
Aliás, junto com o pó-de-arroz acabou também esse tal de convívio aristocrático democrático e 
universal. Já delirando - efeito do pó -, eu diria que o desaparecimento do pó-de-arroz em nossa 
sociedade é a causa de toda a desigualdade social. Afinal, como se vê nos anúncios, para se 
freqüentar "os theatros e cassinos", bastava usar um pouco de pó-de-arroz.  
 
Integra  
 
O anúncio do Pó de Arroz Malva: "Assim como, voando aqui e poisando ali, a borboleta deslisa no 
ar, beijando uma rosa, acariciando uma dália, rodeando mil flores, a subir e a descer por montes 
e por vales, assim tambem o Pó de Arroz Malva percorre todos os recantos do Brasil, poisando no 
corpo de todas as mulheres belas, numa caricia subtil e embriagadora, cumprindo sua nobre 
missão de companheiro inseparavel da belleza. Pó de Arroz Malva. Um produto formulado pelo 
famoso dermatologista prof. dr. Antonio Aleixo. Perfumaria Marçolla".  
 
O anúncio do Palmarosa: "O pó de arroz feito para você. Fique descançada que o pó de arroz 
Palmarosa a satisfará completamente porque sendo exposto á venda em 4 tonalidades: branco, 
rachel, ocre e rosa, em uma dellas encontrará a que condiz com a sua cutis. Use de hoje em 
diante um pó de arroz que combine perfeitamente com o colorido da sua tez. Você não faz isso na 
escolha de seus vestidos, chapéos, meias, etc.? Faça-o tambem com o seu pó de arroz e verá 
como melhor resaltarão os seus encantos. O pó de arroz Palmarosa não tem similar no capricho 
da sua fabricação e pureza. Si o usar uma vez que seja, será sempre o seu pó de arroz. 
Palmarosa. Use sempre na sua toilette o creme de belleza Palmarosa. Limpa a cutis; serve como 
optimo fixador para o pó de arroz e preserva a pelle das queimaduras do Sol. O riso é bom e util. 
A vaidade, que é um mal nascido da vida social, acaba por prejudicar a propria sociedade; do 
mesmo modo como certos toxicos produzidos pelo proprio organismo - a bilis, o acido urico, etc. - 
poderiam envenenar o individuo, se não fossem neutralisados por outras secreções. O riso produz, 
na sociedade, o effeito d'essas secreções beneficas, contendo e corrigindo a vaidade. Os que lêem 
podem saber muito; mas os que observam aprendem mais. Alexandre Dumas".  
 



O anúncio do Pó de arroz Orygam de Gally: "Maravilhosa!.. Faça sua presença maravilhosa nos 
footings elegantes, nos salões e nos convivios aristocraticos dos theatros e casinos, expondo, aos 
olhos e á admiração de todos, a suavidade de sua pelle sã. Orygam de Gally, o perfeito pó de 
arroz, capaz de identificar-se com a delicadeza de sua cutis, é o mais indispensavel elemento de 
sua belleza e de seu successo mundano. Em varios tons, para todos os typos. Distribuidora: 
Perfumaria Lopes".  
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