


Foi mais um caso típico em que a necessidade se fez
mãe da invenção. Agência de propaganda laureada por
sua criatividade, inovação, ousadia e qualidade, a DPZ
se deparou no final dos anos 1970 com um problema a
resolver para um de seus principais clientes, o Banco
Itaú. A instituição financeira que, no decorrer daquela
década, estendera seus tentáculos a partir de aquisi-
ções e fusões, tornara-se o segundo maior banco pri-
vado do país, exigindo a implementação de um extenso
programa de identidade corporativa adequado à nova
realidade. De comum acordo, chegou-se à conclusão
de que a melhor solução seria montar um núcleo den-
tro da agência, exclusivamente dedicado à missão, que
futuramente migraria para o cliente.

Anunciado internamente como Departamento de Programa-
ção Visual Itaú, em setembro de 1979, compôs-se de um nú-
cleo enxuto formado por três profissionais de design, entrin-
cheirados em torno de duas mesas numa das salas do 5° andar

da sede da DPZ na capital paulista, sob a batuta de um de seus
quatro sócios, Francesc Petit, orquestrador da idéia. Dele faziam
parte Alexandre Wollner, designer com larga quilometragem,

contratado como consultor do projeto; dois ex-integrantes da
equipe de seu extinto escritório, Hugo Kovadioff e Rejane Te-
nenbaum Birger, e um membro do board da agência, Alberi-

co Cilento, encarregado da parte de atendimento. Na mesma
comunicação se explicitava a ambição maior do idealizador
ao investir "no embrião de um objetivo de expansão, poden-
do gerar a criação de uma empresa altamente especializada"

imbuído da crença de que esta poderia contribuir com o "pri-
meiro e fundamental passo para o estabelecimento do corpo-

rate image como base de empresas sólidas" Vislumbrava-se ali
um momento propício para a institucionalização do design no
Brasil, algo então quase desconhecido da maioria do empresa-
riado nacional, enquanto mola propulsora do desenvolvimen-
to e evolução de produtos e serviços visando a conquista dos
mercados externos. Algo que, como se veria, ainda demoraria
para se concretizar. Não demorou muito, porém, para que o
departamento encarregado por toda a padronização, sistema-

tização e gerenciamento da identidade visual do Itaú ganhasse
um status próprio, batizado com o nome de SAO (sem o til),

sigla pinçada dos bilhetes, vouchers e tickets de bagagem das
companhias aéreas para designar a cidade de São Paulo pelo

mundo afora e velha conhecida de seus passageiros.







Durante quase três anos ininterruptos, a pequena briga-
da se debruçou em tempo quase integral ao mais amplo

e abrangente projeto do gênero já executado, condensa-

do enfim em três densos manuais, reunindo os elementos

gráficos básicos (marca, aplicativos etc.), sinalização inter-

na, externa e demais parâmetros de implementação, apro-

vados com louvor. Familiaridade com o assunto Wollner e

Petit possuíam de sobra. Em 1966, o primeiro havia sido
contratado junto com outro designer, o alemão Karl Heinz

Bergmiller, radicado no país, para criar todo o sistema de

sinalização (fachadas, luminosos, placas de identificação

interna) do prédio-sede do banco, à época denominado

Banco Federal Itaú, no centro antigo de São Paulo, cuja

marca fora criada por Aloísio Magalhães. Quatro anos de-
pois, com a mudança de nome, Petit reformula totalmente

a marca com a adoção do tipograma formado pelas letras

Itaú na cor branca, inserido num quadrado de cantos arre-

dondados, agora com fundo negro, reiterando o seu signi-
ficado em tupi, pedra preta.

Mantida com ligeiras modificações e redesenho, procuran-

do um melhor equilíbrio visual, a marca ganhou, na nova

configuração, o complemento de abas laterais moduladas

em tom laranja, na sua aplicação em fachadas das agências,

proporcionando rápida identificação no poluído contex-

to urbano. E que, na esteira das seqüelas provocadas pela

crise do petróleo, foram produzidas em chapas metálicas

pintadas, substituindo o acrílico utilizado nas antecessoras,

reforçando a arquitetura marcante e personalizada que as

caracterizava, caso da situada nos limites do bairro Jardim

Europa que, pela proximidade da sede da DPZ, serviu de pi-

loto de testes para a implantação. Ao concluir a etapa inicial

da missão, Wollner resolveu se retirar da empreitada, dei-
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xando, contudo, impressas suas digitais em outros projetos

realizados no final da década de 1980 e início da seguinte:
os das marcas da malharia Hering, Philco e o das fecha-

duras Papaiz. Foram os primeiros lampejos da fase que se

seguiria, com a SAO ingressando de vez na seara dos es-

critórios especializados em design, encabeçados pelo PVDI

de Aloísio no Rio de Janeiro e Cauduro/Martino Arquitetos

Associados na Paulicéia. Demandas específicas começaram

a entrar na pauta, em conseqüência do reconhecimento e

aceitação internos a ponto de merecer uma linhas eloqüen-

tes do "golden boy" da empresa e da propaganda brasileira,

o publicitário Washington Olivetto publicadas na matéria

da revista Propaganda de Novembro de 83.

Década (não) perdida
Sob o comando de Hugo Kovadloff, o núcleo ganhou fôlego,

ampliou substancialmente seu quadro de profissionais e o

espectro de atuação, sendo brindado com uma sede pró-

pria a menos de uma quadra da célula mater. Confortavel-

mente instalados numa bela e espaçosa casa projetada pelo

arquiteto Osvaldo Bratke, eles puderam dar vazão à veia

criativa, desvinculando-se de uma ligação umbilical com a

agência, por iniciativa de seu mentor, almejando não ape-

nas a independência como a atração de clientes externos

ao seu cartel. Sem maiores preocupações com o retorno fi-

nanceiro e sem abdicar do respaldo de toda a infraestrutura

da DPZ, exerceram a prática de viver para o design, tendo

como uma das fontes de inspiração o escritório inglês Pen-

tagram, referência mundial naqueles tempos. Seguindo as

mesmas pegadas, calcadas num sopro de renovação após os
sucessivos ciclos hegemônicos da Bauhaus a partir dos anos

1930, dos novaiorquinos nos 1950 e dos italianos nos 1960,

uma nova onda se configurava, permeada por boas doses

de inquietação, provocação e heterodoxia, rompendo com a

camisa de força da rigidez formal e da precisão geométrica.

No portfolio que a SAO montou durante a chamada "déca-

da perdida", é possível detectar essa saudável influência em

uma série de trabalhos, a começar pela marca criada para o

cigarro Hollywood que extrapolou o produto, irradiando-se

para outros campos associados a ações de merchandising e

alcançando um imediato impacto público. Outros projetos,

como a marca da companhia aérea VASP, bicicletas Monark,
Empresa Paulista de Turismo (Paulistur) e, especialmente, a

do Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte, demons-

tram bem essa postura. Confira: esboçada na prancheta por

Hugo, a letra M replicada geometricamente, recebeu de

Petit, num relance, o traço vigoroso, adensado e impreciso

produzido por uma caneta Pilot, resultando numa forma

gestual e orgânica, liberta como o parque de fato é, numa
clara alusão ao traço inconfundível do pintor espanhol Juan

Miro. Não foi por acaso que um cartão de boas festas insti-

tucional da própria SAO foi parar na capa da revista alemã

Novum Gebrauchsgraphik numa edição de 1983; tampouco

o foi quando se viu convidada quatro anos depois a ocupar o

mezanino do MASP (Museu de Arte de São Paulo), por seu

diretor Pietro Maria Bardi, com uma exposição resgatando

sua curta mas bem-sucedida trajetória. Sem se fazer de ro-

gados, seus membros passaram a limpo a breve existência

com alguns toques de inventividade, ao lançar mão de car-

rinhos de supermercado para expor embalagens do uísque

Old Eight, dos cigarros Charm e Plaza e de desinfetantes

da Bombril enquanto mesas com luz embutida permitiam

a projeção de slides, facilitando a compreensão de todo o
processo de criação. Aproveitaram a ocasião para mostrar

projetos recusados pelos clientes, como uma forma de con-

tribuição didática e histórica.



O sonho acabou?
Mas, ao final da mencionada década perdida, Petit se afasta-

ra progressivamente do núcleo, às voltas com o seu retorno

às origens catalãs, e Hugo tomou a decisão de se desligar do

comando da SAO, premido pelo isolamento e falta de inter-

locução a que se sentia submetido e ao surgimento de outras

propostas estimulantes. Foi o início do declínio, apesar das se-

guidas tentativas até o encerramento das atividades em 1996,

no bojo de uma reestruturação efetuada em toda a DPZ. O der-

radeiro projeto, a reformulação da identidade visual da Editora

Abril, acabou sendo concluído pelo último diretor de criação,

Renato Nishimura, fora dos seus redutos. Encerrava-se uma

experiência que nenhuma outra agência de propaganda bra-

sileira conseguiu repetir, embora W/Brasil e Young&Rubican

tivessem se arvorado sem sucesso. Restou o relato de alguns de,

seus personagens, cada um a seu modo bastante elucidativo.

Hugo acredita que só o fato de se ter conseguido romper com

o funcionalismo e racionalismo imperantes no cenário do de-

sign gráfico do país, fruto da influência européia de matriz suí-

ço-alemã (leia-se a escola de design alemã de Ulm), substituin-

do-o por componentes emocionais como a leveza, a fluidez, o

frescor e a vitalidade, seriam justificativas eloqüentes. Debaixo

de seu ceticismo, Wollner bate na tecla de que não há como

eliminar o conflito entre o modus operandi da atividade pu-
blicitária, refém do fator concorrência e interesses em jogo, e a

do design, transformada em mero apêndice, bastando verificar
os valores insignificantes desta diante das verbas milionárias

daquela. "Design não faz o produto; o produto faz o design. Se

ele não é bom, não se sustenta através do design" reitera ele.

Quanto ao artífice e figura central de tudo isso, Francesc Petit,

este prefere fechar-se em um mutismo intransponível quando

vem à baila o assunto SAO. Projeto pessoal, como suspeitam
uns, obra de um visionário, como sugerem outros, perdura em

todo caso o seu ideário declarado na introdução do portfo-

lio do núcleo, publicado em 1987: "A SAO existe pela vontade

de implantar uma mentalidade moderna de design em nosso

país. A idéia é de se criar um estilo bem brasileiro, porém com

características internacionais de aceitação (...) A SAO é mais

do que uma empresa de design, é um espaço feliz do Brasil (...)"

Designers que por lá passaram como Mário Narita, Marcus

Sulzbacher, Milton Cipis, Cláudio Novaes, Renato Nishimura,

Margarete Takeda. Cláudia Weber, apenas para citar alguns,

se formaram e continuam na ativa com presença destacada no

cenário, fazem com que, trinta anos após sua fundação, per-
maneça no ar a pergunta: o sonho acabou?'
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