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Tempestade em lata de cerveja
Ambientado na capital mundial do bundalelê e do fio dental, o comercial da Devassa com Paris Hilton surpreende pelo recato

Anúncio
tarjapreta

Júlio Moreno*

O muito que se falou do legado
de José Mindlin, na semana de
seu falecimento, ainda é insufi-
ciente. Uma faceta pouco divul-
gada de sua múltipla biografia
foi a de pioneiro – e por muito
tempo, voz isolada – da defesa
do desenvolvimento do design
nacional.

Unindo seus conhecimentos
dedonodeindústriacomasensi-
bilidade de intelectual, Mindlin
se autoimpôs o papel de “cate-
quizador” de empresários e go-
vernantes sobre a importância
de o Brasil criar produtos com
características próprias e, ao
mesmotempo,funcionais.“Aca-
da nova exposição ou premia-
ção eu prosseguia minha cate-
quese. Sou um agnóstico que
acredita na catequese. E esse ti-
po de pregação exige perseve-
rança”,medisseeleementrevis-
ta no final dos anos 90.

O gosto pelo assunto veio da
juventude. Criado num ambien-
te culturalmente requintado,
emseusprimeirostemposdevi-

da profissional, como jornalista
e advogado, ele já admirava os
objetos que se distinguiam por
sua beleza. Mas foi quando fun-
dou a Metal Leve, com pouco
mais de 30 anos, que ampliou
sua visão. Mindlin estava en-
trando no mundo industrial e,
ao entender a importância da
tecnologia num produto, perce-
beu que “o design era mais do
que aparência, era um compo-
nente do planejamento do pro-
duto para lhe dar maior eficiên-
ciaemenorcusto.Portanto,par-
te da tecnologia”.

Nos anos 50, ao assumir a di-
retoria de comércio exterior da
Fiesp,elecomeçoua“catequiza-
ção” entre os pares. Na época, o
Brasil era fundamentalmente
um país importador de produ-
tos manufaturados e Mindlin se
alinhava entre os que insistiam
na necessidade de exportarmos

mais, algo que só viria a come-
çar a ser feito nos anos 60. “O
design, de início, não era parte
disso, mas logo se verificou que
para o Brasil exportar de uma
forma competitiva tínhamos

mais barreiras a vencer que o
preço. O design também conta,
nãosóa aparência,maso aspec-
to funcional do produto.”

Em 1963 foi criada, no Rio de
Janeiro, a primeiraescola de de-

signbrasileiro,aEsdi(EscolaSu-
perior de Desenho Industrial),
mas não havia muito campo de
trabalho para seus formandos.
Asempresasinteressadasnode-
sign, mas igualmente preocupa-

dascomarentabilidade,oucom-
pravam no exterior ou copia-
vam. “Não havia a convicção de
queodesignéocustopararenta-
bilizar e fortalecer a marca.”

Quando secretário da Cultu-
ra,CiênciaeTecnologiadoEsta-
do de São Paulo, em meados dos
anos 70 (governo Paulo Egydio
Martins) , José Mindlin promo-
veu uma maior ligação entre Es-
tado e indústria nesse campo.
Criou o Prêmio da Boa Forma e
promoveu vários estudos de
prospecçãododesignnoBrasile
noexterior.Tambémfirmouum
convêniocomaFiesp(entãopre-
sidida por Theobaldo de Nigris)
paraaconstituiçãodoNúcleode
Desenho Industrial (NDI), que
na gestão Luis Eduardo Bueno
Vidigal Filho seria incorporado
aoDepartamentodeTecnologia
da entidade, reforçando os laços
entreodesign,a inovaçãotecno-
lógica e a modernização indus-
trial. Nessa época, Mindlin já
contava com aliados como Luis
Villares e Dílson Funaro.

Em 1984, sob a presidência de
Mindlin, a Fundação Bienal pro-
moveu Tradição & Ruptura, a
primeira exposição a dedicar
um espaço ao design brasileiro,
com curadoria de Joice Joppert
Leal e Luiz Cruz, ambos do NDI.
“Aquilo surpreendeu positiva-
mente o público e nós mesmos.
Constatou-sequeosesforçosiso-
lados estavam dando resultado.

Já estávamos produzindo obje-
tos com funcionalidade, beleza e
simplicidade.”Apartirdaí,osre-
sultados da “catequização” co-
meçaram a aparecer com os
avanços obtidos em algumas
áreas como a aviação, o mobiliá-
rio, a cerâmica, a arte gráfica e o
cristal.

Do ponto de vista pessoal, as
aplicações do design na madei-
ra e no cristal eram as que mais
lhe interessavam. A paixão pe-
los livros despertou também
seugostopelodesenhográficoe
por tudo que é impressão. Min-
dlin dizia aos editores amigos
que o livro bonito não é mais ca-
ro e vende mais. Bonito não só
pelo aspecto estético da obra,
mastambémpela tipologia legí-
vel, a facilidade com que ele se
abre e pode ser folheado, o pa-
pel utilizado e outros aspectos
relacionados ao design. “Um li-
vro que abre mal, ou que é difícil
deler,ouaindatemumacorque
dificultaaleitura,nãoébom.As-
sim como uma garrafa térmica
que deixa o líquido escorrer pa-
ra fora não é boa.”

Umadasatraçõesdabibliote-
ca que ele formou, com mais de
30 mil volumes, é o acervo de
livros tidos como objetos de ar-
teemsimesmos, independente-
mente do texto. Melhor ainda
quando coincide que o texto
igualmente tenha valor. Uma
dasobrasexcepcionaisdessese-
tor é um livro de 1499: O Sonho
de Poliphilo, de Aldus Manutius.
“Ele foi um grande impressor
erudito que revolucionou a arte
gráfica. Desenhou novos tipos,
inovounasilustraçõeseatéhoje
olivroéummodelodeartegráfi-
ca. É, reconhecidamente, um
dos grandes livros de todos os
tempos. Eu levei 30 anos para
comprar um exemplar”, dizia
ele, orgulhoso. ●

*Jornalista e secretário
executivo da Fundação

Padre Anchieta

●●● O bibliófilo e fundador da Me-
tal Leve, José Mindlin, morre aos
95 anos. Empresário de sucesso,
democrata intransigente e cultor
obcecado de livros, Mindlin criou
a maior e mais importante biblio-
teca privada do Brasil, que doou à
USP em 2006.

●●● Conar veta o comercial da
cerveja Devassa Bem Loura, estre-
lado por Paris Hilton. O motivo: a
queixa de um consumidor, que se
sentiu atingido pela “sensualida-
de da propaganda”. Uma tarja
negra sobre a pin-up, símbolo da
bebida, marca o novo anúncio.

O catequista da forma
José Mindlin assumiu a missão de convencer empresários de que design é mais que boa aparência
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Sérgio Augusto

Seera umahomenagemanteci-
padadogovernoedoórgãocon-
trolador da publicidade no país
ao Dia Internacional da Mu-
lher, tiro de meta. Se uma tra-
moia da concorrência (leia-se
Ambev), gol contra. Se golpe
publicitário da Devassa, 1 a 0
no placar.

Mas é bastante provável que
não tenha sido nada disso; ape-
nasuma exorbitância da SEPM
(Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres) e do Co-
nar (Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitá-
ria). Uma parte da torcida pe-
diu e a arbitragem puxou o car-
tão vermelho para o comercial
dacervejaDevassacomamode-
lo Paris Hilton. A outra parte
(incomensuravelmente maior,
atéporqueengrossadapelafre-
guesia internacional da inter-
net) não entendeu até agora o
porquê da punição.

Paris Hilton não tira a rou-
pa, limitando-se a esfregar
uma lata de cerveja gelada ao
longo dos quadris, por cima de
um pretinho básico, sob as vis-
tas de uma horda ululante na
calçadaemfrente.Nenhumasi-
mulação de orgasmo para o
voyeur que de uma janela indis-
creta a observa de binóculos.
Se comparado ao que comu-
mente se produz no universo
publicitário movido a malte, lú-
pulo, cevada e curvas seduto-
ras,ocomercial, sobretudopor-
queambientadonacapitalmun-
dialdobundalelêedofiodental,
alémdeestreladoporumanotó-
ria messalina de butique, sur-
preendepelorecato.Dêumage-

ral nos anúncios de cerveja e
refrigerantesdisponíveisna in-
ternet e compare.

Mas gente que possivelmen-
te nunca viu aqueles comer-
ciais da Budweiser com casais
pelados em piscinas e titilações
que tais buzinou na ouvidoria
da SEPM e fez chegar ao Conar
sua indignação com o “conteú-
dosexistaedesrespeitosoàmu-
lher” do anúncio da Devassa.
Com tanta coisa na TV a justifi-
car nossa indignação – interva-
los comerciais nos canais a ca-
bo (não foi isso o combinado),
excessodeanúnciosidiotasefil-
mesreprisados,comerroscras-
sos de tradução e português
nas legendas, quando não du-
blados e promovidos em espa-
nhol – para que desperdiçar
tempo e fúria com um inócuo
comercial de cerveja?

OCódigodoConarrecomen-
da aos comerciais de bebidas
que evitem fazer “apelos à sen-
sualidade” e tratar os modelos
em cena “como objeto sexual”.
Portaiscritérios,dezenasdeou-
tros anúncios teriam de sair do
ar, inclusive aquele da Devassa
em que uma bela morena brasi-
leira simula tirar a parte de bai-
xo do biquíni, incitada por um
paquerador de praia.

Uma representante da SE-
PM foi mais específica: para
ela, o anúncio proibido “depre-
ciaocorpofemininoedesmora-
lizaas louras”. Sucessivasplás-
ticas e lipoaspirações, estas
sim, depreciaram o corpo de
Paris Hilton; e apelar para a
sensualidade é o que ela mais
tem feito na vida. Objeto sexual
assumido, Paris Hilton é o epí-
tome da loura burra, espécime

que de fato existe na vida real,
como existem a morena burra,
a ruiva burra, a negra burra, a
mulata burra e a mameluca
burra. A publicidade sempre
trabalhou e continuará traba-
lhandocom símbolos eestereó-
tipos. Vivemos, já há bastante
tempo, a era da loura burra.
Um dia passa.

As louras já foram cultua-
das como o símbolo máximo da
sedução, inocência, pureza e
até da santidade. Tudo parece
ter começado três séculos an-

tesde Cristo,quandooescultor
Praxíteles usou sua voluptuosa
(e loura) amante como modelo
para uma estátua de Afrodite,
a deusa do amor dos gregos,
cujas melenas douradas foram
copiadas nas representações
de Vênus, a Afrodite dos roma-
nos, tradição mantida por Bot-
ticelli, Urbino e tantos outros
artistas italianos. Na iconogra-
fia renascentista, Eva, Virgem
Maria e Madalena também
eram louras. Até recentemen-
te em certas regiões da África e
no Japão, as médicas e enfer-
meiras de cabelos claros inspi-
ravam mais confiança nos pa-
cientes, constatou a britânica
Joanna Pitman, autora de uma
erudita pesquisa sobre as lou-
ras, On Blondes.

Segundo Pitman, a loura na-
tural sempre foi uma avis rara,
daí a inflação de falsas louras
nos cinco continentes. Marilyn
Monroe,asupremadeusadaes-
pécie, não nasceu loura. Lady
Di gastava uma fortuna para
manter aquela cor de cabelo. A
desenxabida Paris Hilton tam-
bém é oxigenada. Com tantas
morenas (e mesmo falsas lou-
ras)lindasnoBrasil,porqueim-
portar aquela “monstruosida-
deplastificada”?,cobrouumlei-
tor da revista eletrônica Salon,
que talvez desconheça o signifi-
cado, entre nós, da expressão
“louragelada”.Numcertosenti-
do, foi uma sacada esperta im-
portar a saliente, mas glacial
modelo americana para o co-
mercial da Devassa.

Bem mais esperta que a exa-
cerbada reação da SEPM e do
Conar, que resultou em invo-
luntário hype para a cerveja, só

háoitoanosnomercadoeprati-
camente desconhecida fora do
Estado do Rio até o auê da se-
mana passada.

Já na quarta-feira uma nova
versão do comercial censurado
estava pronta para entrar no
ar: tarjas pretas na bionda do
rótulo da garrafa, gozação na
censura, e só uma tomada de
Paris Hilton, em close, sussur-
rando o nome da cerveja, ao
som do mesmo tema de O Ho-
mem do Braço de Ouro. A versão
original continua disponível no
YouTube e nos incontáveis blo-
gs e sites que tiraram sarro do
nossoprimeiromicointernacio-
nal do ano.

Discutindooimbróglionoúl-
timo programa Entre Aspas, da
GloboNews,asociólogaAnaLú-
cia Miranda reclamou da falta,
na propaganda, de “uma ótica
feminina dasensualidade”. Sea
mulher também consome cer-
veja, por que só os marmanjos
têm destaque nos anúncios, co-
mo sujeitos da ação de beber? A
cobrançaéválida,mastalvezse-
ja imprudente reivindicar uma
inversão do ponto de vista sem
mudar a filosofia, por assim di-
zer, da propaganda.

Há um anúncio da cerveja
Tröegs, também disponível no
YouTube, em que uma loura de
biquíni amarelo toma, sozinha,
uma cerveja, dá um arroto e,
após outro gole, solta um tra-
que,acompanhado deumsorri-
so e a desculpa: “It’s natural”.
Sim, é natural, mas desconfio
que as guardiãs da imagem fe-
minina no governo e os fiscais
doConaroacusariamdedepre-
ciar a mulher e desrespeitar
sua intimidade intestinal. ●

DOMINGO, 28 DE FEVEREIRO

POR MUITO TEMPO FOI
VOZ ISOLADA, MAS ERA
‘UM AGNÓSTICO QUE
CRÊ NA CATEQUESE’

LADOEMPRESÁRIO–Mindlin exigiaqueprodutos tivessemfuncionalidade, eficiênciae, se possível, beleza

NA BIBLIOTECA, TINHA
LIVROS CUJO VALOR
ERA SIMPLESMENTE
SEREM BONITOS

NA VIDA REAL EXISTE
LOURA BURRA, RUIVA
BURRA, MORENA
BURRA, MAMELUCA...

PARIS–Pretinhobásicoe semsimulaçãodeorgasmoparaovoyeur
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