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Como mudam os tempos! Estes dois anúncios da década de 50 que eu trago para 
vocês verem é uma dramática demonstração de como as coisas se transformam ao 
longo do tempo. Muitas vezes a gente nem se dá conta da profundidade dessas 
mudanças. 
 
Mas nós, profissionais de comunicação, precisamos permanentemente estar atentos 
a elas. Lidamos com linguagens aceitas, conceitos compartilhados. E é preciso estar 
prestando atenção à linguagem de cada época. Por isso, ver estes anúncios (e 
pensar um pouco sobre o que eles representam) tem, na minha opinião, muita 
importância.  
 
Além de ser divertido e curioso, olhar para trás, o passado pode trazer lições 
fundamentais. Pode ser uma veemente demonstração de que "sic transit gloria 
mundi" - ou seja - nada é permanente. Veja, amigo leitor, estes dois anúncios 
publicados nas maiores revistas brasileiras, como Cruzeiro e Manchete, que se 
utilizam (como tudo em propaganda) de ícones e símbolos para vender. 
 
Mas são válidos apenas para a época em que foram criados. Ambos, por diferentes 
razões, seriam um desastre chocantes nos dias de hoje. Melhor dizendo: ambos 
seriam inadequados diante do consumidor de nosso tempo. O anúncio dos cigarros 
Hollywood seria um verdadeiro escândalo se fosse publicado atualmente. 
 
No entanto, é necessário localizá-lo no tempo: estávamos no grande momento de 
Hollywood como fábrica de sonhos, a pátria do cinema. E glamour era uma palavra 
associada aos grandes astros da tela. E eles tinham um comportamento comum: 
fumavam desbragadamente, sensualmente, amorosamente. 
 
O anúncio de Hollywood, sob esta ótica, é simplesmente maravilhoso. Parece um 
cartaz de cinema. Reproduz fielmente a atmosfera dos grandes nomes da tela. 
Bonito era fumar. Ao anunciante (Hollywood) era preciso apenas estabelecer uma 
relação próxima entre o ato glamuroso de fumar tal como os artistas de cinema e a 
marca Hollywood. Hoje não valeria mais. Nem fumar é tão bonito, nem Hollywood 
(cidade) é tão símbolo, nem engolir fumaça está tão associado à elegância. Sobre o 
outro anúncio, da Ramenzoni, resta pouco a comentar. Só a enfática declaração de 
que um chapéu é "indispensável para uma boa apresentação" justifica o tema desta 
coluna. Tudo passa. 
 
íntegra  
 
Uma tradição de bom gôsto  
CIGARROS Hollywood 
 
 
A BOA APRESENTAÇÃO  
é indispensável para o sucesso! 
 
 
O BOM CHAPÉU  
é indispensável para a boa apresentação! 
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