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O Napa Valley, centro da indústria vinícola da Califórnia, não é exatamente uma "meca da 
moda". As cidades idílicas ao redor dos vinhedos estão mais para o budismo do que para a 
Burberry, mais chapéu e saia-calça que Chanel. Portanto, cabeças ligeiramente embriagadas 
voltaram-se das adegas para as passarelas quando foi anunciado recentemente que Basso & 
Brooke, os estilistas britânicos conhecidos pelo uso de tecidos decorados com estampas 
pornográficas, haviam sido nomeados "designers residentes" da Turning Leaf, a tradicional 
marca de vinhos da E&J Gallo. 
 
A parceria é o exemplo mais recente da tendência mais quente surgida entre as novas casas 
da moda: o engajamento em colaborações com outros setores para reforçar os resultados. 
Embora não seja um enorme salto conceitual imaginar por que um estilista pode ser uma boa 
companhia para, digamos, uma empresa que produz tapetes, um hotel ou mesmo uma 
montadora, uma marca de vinhos de supermercado parece ser um tipo particularmente tenso 
de mistura e combinação. 
 
Basso & Brooke não são os primeiros a se aventurar na arena das bebidas. Matthew 
Williamson já se envolveu com a Coca-Cola, Jade Jagger com a vodca Belvedere, e Jean Paul 
Galtier com o champanhe Piper-Heidsieck. Mesmo assim, a relativamente sóbria indústria do 
vinho, onde até mesmo um rótulo minimalista pode parecer radical, até agora não havia se 
entregue a essas lutas caprichosas, especialmente numa escala dessas. Como designers 
residentes (embora não estejam se mudando para o Napa Valley; trata-se de um título 
honorário), Basso & Brooke vão criar as embalagens de 2.000 garrafas, tutoriar um blog, 
desenhar alguns guarda-chuvas de edição limitada e uma instalação no varejo para uma loja 
de departamentos de Londres. 
 
O Turning Leaf poderá aproveitar a ajuda. "Este não é visto como um vinho da moda, pelo 
menos no Reino Unido", admite Christopher Brooke. Os produtores do vinho esperam que ao 
trabalharem com Basso & Brooke tudo isso mude. De sua parte, Brooke diz que se trata de 
algo mais voltado para melhorar o perfil e "a posição junto à imprensa, do que torná-lo 
comercialmente disponível". 
 
Para dar o chute inicial na parceria, Brooke passou um dia com a administração da Gallo em 
um de seus vinhedos mais importantes, em Healdsburg, na Califórnia. Usando um blazer 
listrado e jeans azul claro, Brooke levou consigo a Exhibit A: uma garrada de Turning Leaf 
chardonnay embalada em filme termocontrátil e com um rótulo exuberante modelado na 
coleção primavera-verão de Basso & Brooke para 2010. A estampa, que mostra vulcões em 
erupção, pele de leopardo das neves, rosas e padrões psicodélicos, parece estranha confinada 
aos contornos de uma garrafa de vinho. 
 
"Fomos inspirados pelas colagens de Jeff Koons", disse Brooke, referindo-se às pinturas 
recentes do artista que mostram modelos quase nuas flutuando entre imagens planas, ao 
estilo de uma revista. Mesmo assim, não havia imagens explícitas à vista. "Isso é parte de 
nossa história", disse Brooke. "As pessoas sempre pensam que vamos escorregar para isso". 
Em vez disso, o que deslizou para o design das garrafas foi umas folhas fluorescentes, um 
aceno aos mais novos padrões de Basso & Brooke. 
 
Na vinícola, Brooke foi recebido por Cal Dennison, o diretor de produção da Gallo, vestido à 
moda cowboy, de jeans e bigode curvo. Os dois sentaram-se ao redor de uma mesa para a 
degustação de seis blends do Turning Leaf e examinaram taças de vinho rosé. 
 
Brooke presenteou Dennison com a garrafa gritante e disse: "Não é uma coisa exatamente 
conservadora". Dennison inspecionou a garrafa. "E o Turning Leaf tradicionalmente sempre foi 
uma marca conservadora", disse. 
 
"Mas vocês precisam estar na boca do povo", disse Brooke. "Vocês precisam ter uma 
mentalidade mais aberta". Dennison empolgou-se com a ideia. "Isso vai atrair os olhos das 



pessoas", disse ele. "E depois despertar sua fantasia". Em tese, acredita, as garrafas 
deslumbrantes vão inspirar os consumidores a "provar a cor", uma frase estranha que é 
também o lema do Turning Leaf. 
 
Dennison promoveu uma rodada de Turning Leafs, observando sabores e texturas. Brooke 
girava o vinho na taça, examinava as tonalidades, cuspia no copo de papel e não conseguiu 
demonstrar ser um grande conhecedor. "Prefiro mais os pinot grigio que os chardonnay", disse 
ele, esquecendo-se talvez que é o chardonnay Turning Leaf que vai ostentar o rótulo Basso & 
Brooke. Mais tarde, antes de experimentar o pinot noir, ele disse: "Gosto deste. Embora nunca 
tenha experimentado antes". Supostamente, é exatamente isso que se espera que os 
consumidores irão sentir quando se depararem com as garrafas elegantes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


