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Parida e gerida pela ONG Da Vida,
que atende prostitutas, a Daspu surgiu
no final do ano passado como um soco
no estômago da Daslu. A butique pau-
listana logo acusou o golpe. Notificou
extrajudicialmente a Da Vida para que
ela escolhesse outro nome, pois Daspu
"denegria" a sua imagem. Mas o tiro
saiu pela culatra. "A Daslu deveria ter
ficado quieta. Ao se manifestar, deu
força a uma brincadeira que não deve-
ria ter passado disso", diz o consultor
de marcas de luxo, Carlos Ferreirinha.
Brincadeira? A Daspu é um negócio —
ainda em gestação, mas um negócio.
Tem fornecedor, clientes, funcio-
nários e até business plan.

Na semana passada, o advoga-
do da Daslu, Rui Celso Reali Fra-
goso, informou que avaliaria o im-
pacto "das atividades da outra
marca" por 120 dias e só então de-
cidiria o que fazer. Mas a Da Vida
promete resistir se for necessário.
"A gente só tem a agradecer a
Daslu. Há 13 anos lutamos contra o
estigma da prostituição e jamais
despertamos tanto interesse como
agora", afirma o designer gráfico
Sylvio de Oliveira, pai do nome
Daspu e das estampas das requisi-
tadíssimas camisetas da grife. Mas
negócios são negócios, ele avisa:
"Não vamos mudar o nome. A Das-
lu se chama Daslu porque suas fun-
dadoras eram Lúcia e Lourdes, com
'ou'. Semanticamente, nós estamos até
mais certos do que eles".

• DA GLÓRIA PARA O MUNDO
A ex-prostituta Gabriela Leite, pre-

sidente da Da Vida e agora CEO da
Daspu, é uma senhora baixinha, de
óculos meio grossos, sorriso fácil e que
fuma um cigarro atrás do outro. Ao
receber a reportagem de DINHEIRO
em sua sala de 5 m2, ela avisa: "Vou in-
terromper nosso papo daqui a meia
hora para dar entrevista a um jornalis-
ta inglês que está vindo para cá". É...
A Daspu está bombando. Pelas contas
de Gabriela, cerca de mil camisetas fo-
ram vendidas (R$ 25 o modelo antigo,
R$ 28 o novo) desde o seu lançamento,
em dezembro. O site www.das-
pu.com.br recebe 3 mil visitas por dia
— e os acessos não param de subir.

Nem Dolce & Gabbana foi ao Olim-
po tão rápido. Com 60 dias de vida, a
Daspu já expôs suas camisetas no Fa-
shion Rio, fez um desfile com a atriz
Beth Lago liderando as prostitutas na
passarela, despachou 300 peças para a
rede de lojas Parceria Carioca e pediu
ajuda ao Sebrae para elaborar um pla-
no de negócios. "A Daspu não pode ser
só uma moda de verão. Ela nasceu
para angariar recursos aos projetos da
ONG", afirma Gabriela, que estudou
Ciências Sociais na USP antes de se
tornar prostituta "por pura porra-lou-
quice". Ela reclama da falta de diver-
sidade por parte das empresas que
praticam "a tal responsabilidade so-
cial". "Já mandei projetos para
C&A, Villares, várias empresas.
Nunca deram retorno. Prostituta
não tem vez, não." Daí a idéia de
um negócio auto-sustentável.

Entre 2003 e 2005, a Da Vida rece-
beu R$ 329.238,00 do Programa Nacio-
nal de Aids, do Ministério da Saúde,
um dos seus dois únicos patrocinado-
res. O outro é uma ONG alemã cujas
doações ajudam a perfazer o orçamen-
to anual de R$ 800 mil da Da Vida, se-
gundo Gabriela. Ela diz que o montan-
te é insuficiente para tocar os projetos
(de prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis, um grupo de teatro,
pesquisas, um jornal, etc.) da entidade.
"Estamos ultimando um business plan
que prevê a abertura de lojas exclusi-

vas em parceria com investido-
res", diz Gabriela, Em março ela
vai completar a linha de pro-
dutos com vestidos, saias e
outras peças. A idéia é ven-
der não só para prostitutas
(o site da Daspu adverte:
"Não discriminamos mulhe-
res de outras profissões") e
dividir a coleção em: Roupas de
Batalha, inspirada nos modelos
ousados que as meninas vestem
no batente; Roupas de Lazer,
"para ir a parques e praias";
Roupas de Folia, para festas e
Carnaval; e Roupas de Ativis-
mo, com mensagens sobre pre-
venção à Aids e a favor da lega-
lização da profissão. Nesta últi-
ma linha entram a recém-lança-

da camiseta com os dizeres "Somos
más. Podemos ser piores" e outra para
a Copa do Mundo, com a frase "Ser
brasileiro não é para principiantes".

O jornalista estrangeiro chegou. En-
quanto Gabriela vai atendê-lo — ela
fala inglês — é um bom momento para
conhecer melhor as instalações da Das-
pu. Há um único banheiro (limpo e per-
fumado) e quatro salas, todas peque-
nas e abarrotadas de caixas, pastas,
papéis e pôsteres de campanhas de
sexo seguro colados nas paredes. A
ONG tem 20 funcionários (remunera-
dos e registrados em carteira). Numa
das salas ficam as caixas de papelão
com as camisetas, que são confecciona-
das por uma fábrica carioca. E essa fá-
brica não faz caridade. Recebe em dia
pelas encomendas. "Tudo o que ganha-
mos até agora foi reinvestido na pro-
dução", conta Ana Cerqueira, funcio-
nária da Da Vida e vendedora-mór da
Daspu. Ela diz que não está dando con-
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tá de atender a tantos pedidos. Ela
passa o dia pendurada telefone ou res-
pondendo e-mails de clientes. Já man-
dou Sedex até para os EUA. O com-
prador tinha pressa, pois queria em-
barcar num cruzeiro vestindo Daspu.
A freguesia, diz Ana, é toda de classe
média, principalmente de São Paulo e
Brasília. "Acabamos de encomendar
duas mil camisetas, mas não dá nem
tempo de fazer estoque. As que che-
gam da fábrica já estão vendidas."

• PRODUTO EM FALTA
Isso criou um problema: o produto

está em falta no principal mercado da
Daspu, a Praça Tiradentes, no centro
do Rio. Tradicional ponto de prostitui-
ção, é ali, durante os ensaios de
sexta-feira à noite do bloco carna-
valesco da ONG, o Prazeres da
Vida, que Ana abre a mala e impro-
visa um varal para vender as cami-
setas. O bloco este ano vai trazer
uma inovação: a Comissão de Fun-
dos, formada por 20 mulheres
usando um vestido vermelho cujo
decote se abrirá até a parte de bai-
xo do biquíni. By Daspu, é claro.

Ana pede licença para atender à
campainha. É um motoboy que
veio comprar uma camiseta Daspu

BETH LAGO: A atriz participou
do primeiro desfile da grife

— "tamanho G", ele anuncia — para a
patroa. "Esse negócio delas tem tudo
para arrebentar", diz o rapaz. "As de
São Paulo não estão gostando, né?
Também, o povão é simples. Lá é mui-
to glamour", completa, deixando todos
sem entender direito o que ele quis di-
zer com "as de São Paulo". O repórter
pergunta o nome do cidadão. "Ih, deixa
disso mérmão. Eu sou cristão, vai me
complicar." Mas cristão também faz
negócio. O motoboy de Cristo dá a Ana
um folheto da empresa em que ele tra-
balha: "A gente faz entrega na cidade
toda. Vocês estão crescendo, se quise-
rem fazer uma parceria estamos aí".

Ana nem sequer tem tempo de co-
memorar o aumento das vendas off-
line e a campainha soa de novo. Dessa

vez é um advogado de São Paulo. Esse
dá o nome: Luiz Alberto Calil, "amigo
do advogado da Tranchesi (Eliana
Tranchesi, dona da Daslu)". Calil, um
homenzarrão de 1,90 e um tanto ro-
busto, tenta experimentar a maior
das camisetas. E se decepciona. "Não
tem pra gordo. Vou levar só as enco-
mendas dos amigos", lamenta. Ele
também quer filosofar sobre a Daspu:
"Isso aqui é um achado. O povo brasi-
leiro entristeceu com toda essa ban-
dalheira na política. A Daspu resga-
tou a nossa alegria, nossa irreverên-
cia, além de ser um protesto contra a
Daslu, que é muito esnobe", diz ele.

Gabriela volta da entrevista com o
repórter britânico. A CEO da Daspu
veste uma bata cor-de-rosa choque,

calça preta e tênis All Star florido
amarrado com cadarço de crochê
que ela mesma fez. Se ela é ligada
em moda? "Ah, menino... Sou fas-
hion victim, mas só compro em li-
quidação. Adoro jeans da M.Offi-
cer, sandálias da Arezzo", conta.
Mas não confunda o fashionismo
com frivolidade. Gabriela é uma
fera e está disposta a ir até o fim
para fazer da Daspu um negócio
rentável e um instrumento de cida-
dania — mas sem perder a irreve-
rência jamás. "Se não tiver mesmo
jeito e precisarmos mudar de
nome, já temos uma segunda op-
ção. A Daspu vai virar Putique". •
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