
As deusas do calendário 
Andréa Ciaffone  
 
Considerado o Olimpo da beleza feminina, o Calendário Pirelli há 40 anos retrata as mudanças do 
papel feminino na sociedade. 
 
A paixão dos italianos pela estética é inegável. Ela se revela no design dos carros, dos móveis e 
das roupas. Já os franceses,pautam suas criações pelo prazer.É a cultura que celebra a 
gastronomia, os vinhos, o joie de vivre. Do mesmo modo,os alemães se orgulham com a precisão 
e a eficiência, os americanos com a praticidade e os brasileiros com a sensualidade. 
 
Desse modo não é de estranhar que no mercado dos fabricantes de pneus, a italiana Pirelli tenha 
optado por criar um calendário com as mulheres mais deslumbrantes como peça de marketing 
anual e a francesa Michelin, um guia de gastronomia que se tornou a bíblia de todos os que 
procuram o prazer à mesa. Ambos são ícones internacionais e suas edições anuais são 
ansiosamente esperadas pelo planeta. A diferença entre eles, é que, como convém ao estilo 
italiano, o Calendário Pirelli há 40 anos vem temperado com alguma dose de polêmica. 
 
Transgressão era o mote em Londres no início dos anos 60. Foi nesse ambiente que surgiram os 
Beattles no Cavern Club e também a idéia, no escritório londrino da Pirelli,de fazer um calendário 
para o ano de 1964. Para a tarefa foi escalado Robert Freeman, o fotógrafo que naqueles dias 
clicava o quarteto de Liverpool que protagonizava a explosão do que viria a ser chamado depois 
de "pop culture". "Desde a sua concepção, o calendário tinha esse desejo de expressar tendências 
de comportamento,de expressão fotográfica e também de beleza física", afirma o gerente de 
comunicação da Pirelli para América Latina,Humberto Andrade." Se fosse simplesmente uma 
folhinha com mulher pelada para pendurar em borracharia ele já teria morrido há muito tempo 
como estratégia de marketing e nunca teria alcançado a posição de objeto de desejo",argumenta. 
Apenas 30 mil calendários são impressos por ano, o que os torna especialmente preciosos. Para o 
Brasil, são enviados apenas mil exemplares, que são distribuídos para os principais clientes e 
parceiros da marca, e também para formadores de opinião da comunidade da arte e da moda. 
 



 
 
 
"Neste ano, o calendário chega ao Brasil com a missão adicional de funcionar como uma 
plataforma para o lançamento da grife P0, que é a grife de moda da Pirelli", explica Andrade. Não 
é à toa que a empresa aposta tanto na força do calendário."O calendário é o maior projeto global 
da empresa em comunicação e imagem", afirma Andrade,que se diz impedido pela matriz de 
revelar quanto é investido na sua realização."O que eu posso dizer é que, de acordo com uma 
pesquisa da empresa para medir retorno sobre investimento de todos os projetos de marketing, o 
calendário foi o que obteve o melhor desempenho: ele rende em exposição de mídia 30 vezes o 
valor do seu orçamento." 
 
A edição 2006 foi lançada na École de Beaux Arts de Paris dia 18,num coquetel que reuniu o jet 
set e que teve a presença da brasileira Gisele Bündchen que pela segunda vez posa para o 
calendário. Na edição deste ano, além da supertop brasileira, há a atriz e cantora norte-americana 
Jennifer Lopez em seu debut no calendário, a inglesa Kate Moss, além da russa Nathalia 
Vodianova, a inglesa Karen Elson e a norteamericana Guinevere Van Seenus completam o time 
deste ano, que tem a missão de traduzir em imagens o poder e a liberdade da mulher de hoje."O 
conceito do calendário 2006 é celebrar a conquista do poder pela mulher e a liberdade que ela 
adquiriu com esse poder", afirma Andrade. 
 



 
 
 
O calendário no passar dos anos   
 
As imagens criadas por Robert Freeman em 1964 não eram especialmente sensuais. Pelo 
contrário retratavam mulheres ao mesmo tempo suaves e independentes, sem grandes artifícios 
ou poses estudadamente sensuais. O nu estava ausente, a sensualidade se mostrava de biquíni 
ou por fendas nas saias. Em 1966, o calendário não partiu para o escândalo, mesmo assim, a 
edição de 1967 foi realizada. Os fãs britânicos especularam que teria havido uma cesura do 
Vaticano contra a Pirelli. 
 
As edições seguintes mantiveram a tradição de traduzir a estética da contracultura, a 
sensualidade hippie e o nu ganhou espaço. A essa altura, o calendário já havia se tornado um 
símbolo de prestígio para os fotógrafos, que imprimiam sua marca nessa importante vitrine. O 
mesmo acontecia com as modelos. Nos calendários de 1970 e 1971 os nus eram o assunto 
principal. Em 1972, para não desagradar as feministas, nem sequer a sombra de um mamilo foi 
vista. O de 1973, em compensação, tinha um toque sutilmente masoquista, embora ainda não 
fosse especialmente revelador. 
 
Entre 1975 e 1982 não houve calendário, mas nos anos 80, ele volta com força total. A edição de 
1984 aposta na força dos elementos, nus em contraste com o céu e o mar. A temática étnica, 
coisa muito em voga na música daquele ano, foi o assunto do calendário. Em 1989, o tema foi o 
zodíaco. 
 



Nas edições dos anos 90, nomes como da top model Cindy Crawford estão no elenco traduzindo a 
beleza e a atitude da época. O calendário de 2005, por exemplo, foi todo fotografado no Rio de 
Janeiro e por modelos brasileiras. Para ver todas as imagens, basta se cadastrar no site 
www.pirellical.com 
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