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 Memória

Publicidade. Há 50 anos, Propague divulga as marcas e produtos de SC e do país

Propagar, a missão

As rádios tocavam “Love me do”, primeiro 
hit dos Beatles, e Roberto Carlos lançara 
“Splish, splesch”, uma musiquinha ingê-
nua e dançante que fazia sucesso entre os 

fãs da Jovem Guarda. O Brasil acabara de se sagrar 
bicampeão mundial de futebol no Chile, mas a euforia 
coletiva convivia com o temor de que a qualquer mo-
mento Estados Unidos e União Soviética abandona-
riam a guerra fria, detonando uma hecatombe plane-
tária. Com menos de 100 mil habitantes, Florianópolis 
bebia no Miramar, mas foi no bar Príncipe, reduto de 
boêmios, que os radialistas Antunes Severo e Rozendo 
Lima decidiram, entre um copo e outro, que chegara 
o momento de criar a primeira agência de publicidade 
na Ilha.

Era o dia 13 de novembro de 1962, data que marca 
o nascimento da AS Propague – que surgiu, de direito, 
em 14 de fevereiro do ano seguinte, quando foi regis-
trada na Junta Comercial do Estado. Para marcar o 
cinquentenário, a empresa prepara um livro que conta 
uma trajetória de grandes campanhas, prêmios e uma 
ligação umbilical com a vida da cidade. “Apenas sete 
agências no Brasil chegaram aos 50 anos”, destaca 
Roberto Costa, que desde 1978 é dono da Propague. 
A Grande Florianópolis tem hoje quase um milhão de 
habitantes, e a agência acompanhou esse crescimento, 
transformando-se para atender às novas demandas da 
propaganda nesses tempos de mídias digitais e redes 
sociais.

Os clientes dos primeiros anos – A Modelar, Lojas 
Pereira Oliveira, Hoepcke, Fiambrerias Koerich, Café 
Otto, Móveis Cimo, A. Gonzaga, entre outros – já não 
existem mais, mas deram lugar a potências como Ce-
crisa, Portobello, Karsten, Bunge, Tractebel e Marisol. 
Com escritórios também em Blumenau e em São Pau-
lo, onde atua na área de eventos, a Propague sabe que 
a evolução permanente é lei no campo em que atua. 
“Nos renovamos para permanecer à frente no merca-
do”, diz Roberto Costa.
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Tanto no livro, escrito pelo 
jornalista Flávio de Sturdze, quanto 
nas entrevistas de Roberto Costa, 
há o cuidado de contextualizar 
cada passo da Propague e lincar 
sua história a fatos que marcaram a 
cidade, o país e o mundo. Por isso, o 
início dos anos 60 é relacionado ao 
assassinato do presidente americano 
John F. Kennedy, às turbulências do 
governo João Goulart e, em Santa 
Catarina, à implantação do Plameg 
(Plano de Metas do Governo) por 
Celso Ramos. O principal restaurante 
de Florianópolis era o Manolo’s, 
mas também havia o Lindacap, o 
Tritão e o Kibelândia. Capelinha e 
Paineiras eram as casas noturnas 
que agitavam a cidade.

Na imprensa, Zury Machado 

mantinha uma coluna que falava 
das madames e dos bem nascidos e 
Celso Pamplona criou, já no final da 
década, um programa de televisão 
(que aqui chegou em 1969) sobre 
temas da sociedade. Martinho de 
Haro, Silvio Pleticos, Eli Heil, Hassis, 
Tirelli e Vecchietti davam as cartas 
nas artes, e Beto Stodieck emergia 
como porta-voz de uma geração 
antenada com as tendências do Rio 
e Nova York.

A essa altura, a Propague, que 
começara com duas salas alugadas 
no edifício do BDE, antigo nome 
do Besc (Banco do Estado de Santa 
Catarina), com uma secretária e 
um office-boy, comprou sua sede 
própria no edifício Comasa, na rua 
Felipe Schmidt. O isolamento da 
cidade, no entanto, era evidente – 
cinco horas ao volante era o tempo 
necessário para chegar a Blumenau, 
onde a agência tinha um escritório.

O jornalista Flávio de Sturdze, autor do livro sobre 
os 50 anos da Propague, conta que se baseou em outra 
publicação sobre a agência, quando esta fez 25 anos, 
e em entrevistas com os principais personagens dessa 
história, como Antunes Severo, Roberto Costa, Jorge 
Peixoto, Emílio Cerri e Jarson Frank, para escrever os 
textos. Também foi atrás de dados estatísticos e apelou 
para a internet. Em comum acordo com o dono da 
agência, resolveu descrever a trajetória em capítulos de 
10 anos, de 1962 a 2012, aproveitando a coincidência de 
fatos que foram importantes em cada ciclo da empresa.

“Há passagens pitorescas e engraçadas, que 
me estimularam a escrever um texto leve”, diz 
Sturdze. O livro será ilustrado com as peças mais 
importantes produzidas pela Propague, e deve ser 
lançado em meados de março em Florianópolis.

Hoje, a Propague mantém também os núcleos Promo, 
Trends, Digital e Branding. Tem forte atuação na Feira da 
Esperança e na área cultural, realizando eventos musicais, 
festivais, a edição de livros e CDs e, desde o início, em 
1963, a organização anual do concurso de cidadã-samba do 
Carnaval da Capital – a primeira exceção foi agora em 2012.

Na política e em 
grandes campanhas

Jingles para divulgar o varejo O arrastão da polêmica

Passada a desafiadora fase inicial, 
com o país mergulhado na ditadura 
militar, a Propague crescia na onda do 
“milagre brasileiro”. Roberto Costa, 
dono de um boteco underground que 
funcionava na rua Álvaro de Carvalho, 
foi chamado por Emílio Cerri, mais um 
dos pioneiros da publicidade local, 
para atuar na área da criação. Por 
esse tempo chegou também George 
Peixoto, o Picolé, que trabalhava 
em rádio, assim como Antunes 
Severo, lembrado como um ídolo da 
radiofusão que fazia programas de 
auditório e percebeu a demanda do 
comércio local por uma propaganda 
mais profissional que aquela que se 
fazia então em Florianópolis.

Depois de passar três anos no 
escritório aberto em Blumenau, a 
partir de 1972, Roberto Costa se 
aproximou da política, em especial do 
futuro governador Esperidião Amin, e 
abocanhou contas importantes como 
a do Ceisa Center, empreendimento 
inovador, que fora concebido para 
ser comercializado em um ano e que 
esgotou todas as salas em 75 dias. O 
comercial do Ceisa imitava os atores-
bailarinos do Dzi Croquettes, que 
se notabilizaram como símbolos da 
contracultura nos anos de chumbo, 
fazendo performances ousadas 
para a época, ainda reticente com a 
androginia nos palcos.

Quando Antunes Severo se decidiu 
pelo magistério, em 78, Roberto Costa 
comprou a agência, que também tinha 
como sócios Pedro Martins, Picolé e, 
com 1% de participação, João Benjamin 
da Cruz Jr., que cedeu sua cota em 
troca de um fogão de quatro bocas. 
Na campanha que resultou na vitória 
de Amin para o governo do Estado, 
em 1982, a Propague driblou a Lei 
Falcão, que impunha sérias restrições 
à propaganda política, criando o 
jingle “Nosso cAMINho só pode ser 1”, 
destacando a palavra Amin e o número 
da chapa do candidato no TRE.

Antunes Severo, Rozendo Lima e Cláudio Alvim 
Barbosa, o Zininho, eram funcionários da rádio Diário da 
Manhã e produziam comerciais para os anunciantes da 
emissora, usando a sua estrutura no período da noite. A 
vontade de quebrar essa dependência da rádio fez com 
que Severo tivesse a ideia de criar um negócio próprio, 
e daí para a agência de propaganda foi um pulo. No 
início dos anos 60, prevaleciam os spots gravados e 
textos lidos pelos locutores ao vivo, na cabine ou nos 
programas de auditório. “Os maiores anunciantes eram 
os varejistas, sendo que os mais avançados já investiam 
em jingles, publicidade com trilha sonora e mensagem 
cantada”, conta ele. Nos jornais, predominavam os 
“avisos” e pequenos anúncios circulados, nos moldes 
dos atuais classificados.

O radialista, que depois fez Administração e se 
tornou professor universitário, lembra que a maior 
parte da população de Florianópolis morava no interior 
da Ilha, arraigada à cultura herdada dos imigrantes 
açorianos. Havia na cidade dois jornais diários, 
O Estado e A Gazeta, alguns semanários, quatro 
emissoras de rádio e dois cinemas que projetavam 
anúncios em forma de slides antes dos filmes. Era 
um tempo em que o comércio usava como técnicas 
promocionais os cartazes colocados em vitrines, 
a exposição de mercadorias nas portas das lojas e 
eventualmente serviços de alto-falantes. E alguns 
colocavam plaquinhas dizendo: “Não insista, não 
damos esmolas e não fazemos propaganda”.

linha do tempo
Fatos marcantes da história da agência

  1962: em novembro, a Propague é criada pelos radialistas 
Antunes Severo e Rozendo Lima, com o apoio de Zininho

 1963: a Propague é oficialmente registrada na Junta 
Comercial do Estado, no dia 14 de fevereiro

  1972: Roberto Costa, o atual proprietário, é contratado por 
Emílio Cerri para atuar na área da criação

  1978: com a saída de Antunes Severo, que optou pelo 
magistério, Roberto Costa compra a agência

  1982: a Propague faz a campanha que elege 

Esperidião Amin para o governo do Estado

  1983/84: a agência participa do esforço pela recuperação 
do Estado após as grandes enchentes no Vale do Itajaí

  2001/02: a Propague recebe dois prêmios internacionais 
em Nova York por anúncios feitos para empresas de SC

  2011: a empresa abre escritório em São Paulo para atuar na 
área da promoção de eventos

  2013: um livro em fase de finalização conta a história dos 50 
anos e os grandes momentos da Propague

origem. Jarson Frank, George peixoto, pedro 
martins, antunes Severo, Roberto Costa e João Benjamin da Cruz Jr.

em sociedade. Rozendo lima, um dos 
criadores da propague, com marisa Ramos e Celso pamplona 

A história da Propague, hoje localizada no 
Corporate Park, em Santo Antonio de Lisboa, não 
poderia ser contada sem a parceria de 
grandes anunciantes. Entre eles estão o 
Grupo Diomício Freitas, a Ceval/Bunge, 
a Makenji, o Beiramar Shopping, a Claro, 
o Costão do Santinho, a Cidade Pedra 
Branca, as construtoras A. Gonzaga e 
Ceisa e o governo do Estado. Também há 
os prêmios, como a medalha de bronze 
ganha no Festival de Nova York, em 2001, 
com um anúncio para a Portobello, e a 
medalha de prata no mesmo festival, em 
2002, em peça para a Eletrosul.

Entre os anúncios que tiveram 
grande repercussão está “Este é o único 
arrastão de Santa Catarina”, feito para 
o governo estadual, que mostrava uma 
rede repleta de peixes, em alusão aos 
arrastões que apavoravam os turistas 
nas praias do Rio. Publicado em 
revistas de circulação nacional, ele 
levou o governador Leonel Brizola 
a reclamar, por telefone, com as 
autoridades catarinenses. Outro 
ponto alto foi o acompanhamento 
da família Schürmann em sua 
viagem de veleiro ao redor do 
mundo, com patrocínio da Ceval.

Quem 
anunciava 

eram os 
varejistas, 
sendo que 
alguns já 
investiam 
em jingles, 
com suas 

mensagens 
cantadas.

Antunes severo,  
fundador da 

ProPague

Festival. prêmio ganho em nova York

décadas de trabalho. 
Roberto Costa, proprietário 
da agência desde 1978, 
ressalta o vínculo da 
propague com a cidade

Área ampla. depois de passar por várias sedes, a propague funciona hoje no Corporate park, em Santo antonio expansão. além de Florianópolis, agência tem atualmente escritórios em Blumenau e São paulo
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