
•  15  ago  2011

60 gente Editora  andrEa martins  amartins@grupomm.com.br

sapo de fora

“A propaganda não deveria 
ter problemas éticos”
Artista plástica e profissional à frente da Editora e da Loja do Bispo, espaço moderno que 
comercializa peças e obras exclusivas, Pinky Wainer vem de uma família ligada ao 
jornalismo e à literatura. Filha do célebre repórter Samuel Wainer e da escritora Danuza 
Leão, a artista fala sobre o que mais a intriga na publicidade e critica os métodos de 
estimular o consumo usado por empresas de tecnologia, como a Apple 
Por Janaina Langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

meio & mensagem — Como surgiu a sua 
paixão pela arte?
Pinky Wainer — Foi no final da década 
de 1970, quando meu pai, Samuel Wainer, 
me presenteou com uma aquarela. O gos-
to pelos desenhos já existia desde a infân-
cia, mas, quando ganhei a aquarela, acabei 
transformando algo de que apenas gostava 
de fazer em profissão e não parei mais de 
desenhar. Iniciei com trabalhos em papel e 
mergulhei em estudos e pesquisas que me 
permitiram reunir material suficiente para 
começar a expor os meus trabalhos — o que 
aconteceu pela primeira vez em 1984. Em 
1997, vieram as telas e, logo na sequência, 
o computador. A partir daí, minha paixão 
aumentou ainda mais, porque há diversos 
recursos que podem ser aprimorados pe-
los mais diversos programas. Dá para fazer 
ainda mais bonito. 

m&m — Qual é o seu trabalho hoje?
Pinky — Nem eu sei o que faço ao certo. 
Coordeno a Editora e a Loja do Bispo junta-
mente com meu marido, o advogado Zuca 
Pinheiro, e o escritor Xico Sá. Nosso acervo 
inclui desde um ímã de geladeira até obras 

de Nelson Leirner. Vendemos antiguidades, 
peças e obras únicas, criadas por mim ou 
vindas de artistas de outros países, tanto na 
loja quanto na galeria, além de livros com 
um conteúdo excêntrico, que dificilmen-
te outras editoras publicariam. Localiza-
da na região dos Jardins, em São Paulo, a 
loja é uma obra viva. Tem tudo para quem 
já tem de tudo, em um ambiente alinha-
do à busca por exclusividade, espaço e si-
lêncio, principais aspirações do século 21. 
Todo mundo que vem aqui, quer levar um 
pedacinho da loja embora.

m&m — O que a sua loja oferece que a 
propaganda tanto cobiça?
Pinky — Existe uma identificação tão ime-
diata com a peça desejada que a pessoa 
pensa: “Eu preciso ter isso.” O caráter ex-
clusivo das peças acentua ainda mais esse 
estímulo. Não concorremos com o mer-
cado oficial da arte. A compra transcende 
a relação comercial. Não tem explicação, 
é completamente irracional, sensibilida-
de pura. É isso que procuro transmitir a 
cada criação minha, que corresponde à 
maioria das vendas. A loja funciona co-

mo a minha zona de conforto. Aqui, me 
sinto protegida e é assim que quero que 
as pessoas se sintam também. 

m&m — Qual é a sua percepção sobre a 
propaganda atual?
Pinky — O conteúdo exibido pela propa-
ganda é tão importante quanto o dos pró-
prios veículos que a transmite. Isso pode ser 
evidenciado no próprio dia a dia das pes-
soas, por meio dos mais diversos bordões 
e simples frases, que acabam sendo espon-
taneamente incorporados à expressão po-
pular — apesar de muitas vezes nem lem-
brarmos qual é o produto que está sendo 
anunciado. A linguagem e o formato uti-
lizados superaram a importância do pró-
prio produto que a propaganda representa.  

m&m — Que tipo de propaganda mais 
chama a sua atenção?
Pinky — As campanhas de telefone celu-
lar são as que mais me atraem hoje porque 
elas causam em mim um efeito provoca-
dor. Quando um comercial começa, com 
um cenário ou conteúdo estranho, sem 
contexto definido, já tento logo adivinhar 

qual é o produto. A brincadeira se esten-
de para toda a família e a grande aposta é 
sempre o celular. É um produto realmente 
difícil para anunciar. Todo mundo tem. Os 
comerciais de perfumes (desodorizadores) 
para privadas também são intrigantes. Há 
um excesso de anúncios desse tipo de pro-
duto, especialmente na TV a cabo. 

m&m — O que mais a incomoda ?
Pinky — Algumas marcas, especialmente 
aquelas ligadas à tecnologia, inverteram a 
relação de consumo. Elas fazem você desejar 
aquilo que você ainda nem sabe que existe. 
A Apple é uma delas. E isso me incomoda.

m&m — Quais os limites da propaganda?
Pinky — A propaganda não deveria ter 
problemas éticos. A propaganda tem que 
vender. Esse é o seu papel primordial. A 
ética tem que existir na educação trans-
mitida pelos pais aos seus filhos. 

m&m — Como a propaganda ajuda no dia 
a dia das pessoas ?
Pinky — Vivemos um momento inigualável 
na história do Brasil, que eu nunca pensei 
que veria. A estabilidade econômica contri-
buiu para aumentar o poder de renda das 
pessoas, especialmente dos consumido-
res da classe C. E acho ótimo que elas es-
tejam comprando. A propaganda informa 
o que elas só agora têm condições de com-
prar. A primeira grande viagem, a primeira 
geladeira, o primeiro ferro de passar rou-
pas. Muitas pessoas estão comprando es-
ses itens pela primeira vez na vida. É mais 
do que consumo, é a realização de um so-
nho. O consumo começa somente a partir 
da segunda compra, mas ainda há muitos 
sonhos sendo concretizados e a propaganda 
contribui para aproximar as pessoas dessa 
realização, seja anunciando o produto, se-
ja informando o melhor preço, vantagens, 
diferenciais, entre outros aspectos que po-
dem orientar melhor esse momento espe-
cial na vida dos brasileiros.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 60, 15 ago. 2011.




