
Com tudo em cima
Símbolo sexual dos desenhos, Betty Boop
faz 75 anos e estampa vários produtos no país

nha feições caninas e era apenas a na-
morada de um cachorro no curta ani-
mado Dizzy Dishes. Sucesso instan-
tâneo, Betty passou a protagonista. As
orelhas de animal deram lugar a brin-
cos de argola e os fãs descobriram que,
ali, havia uma mulher de charme e ou-
sadia. Com seios marcados, cinta-li-
ga à mostra, lábios provocantes e voz
inspirada em cantoras de Hollywood
(em especial Helen Kane, da canção
"Boop Oop a Doop"), Betty virou um

símbolo sexual dos desenhos. Até ho-
je, Betty vive - e como. Faz 75 anos em
agosto e, fenômeno em vendas, espa-
lha sua imagem em novos produtos
que já invadem lojas do país.

"Ela ultrapassa os limites do tempo
e se encaixa na tendência retro do mer-
cado", diz Malu Moreira, diretora de
marketing da Creative Licensing Bra-
sil, responsável pelo licenciamento da
marca. Até o fim deste mês, a grife
Malwee vai colocar nas vitrines roupas
com diferentes figuras de Betty. Para
reforçar a sensualidade, haverá Betty
Boop em lingerie, roupas de dormir e
meias, apresentadas pelas marcas Sca-
la e Witness. Na rede de lojas Casa &
Vídeo, ela estampa objetos de cozinha
e decoração. E até celular - a Siemens
criou uma edição limitada exibindo
Betty no display. A Aladdin, por sua
vez, lançou garrafas térmicas e potes
de vidro com a personagem setentona.
"Betty é uma febre mundial", diz Loes-
ter Fragoso, presidente da empresa.
Nos Estados Unidos, são mais de 200
licenciamentos, com 2.200 itens de
papelaria, cosméticos e até tampa de
vaso sanitário.

Alheios aos números, os fãs curtem
a personagem. No site Orkut, há 35 co-
munidades dedicadas a Betty - uma
delas com 7 mil membros. Uma das fre-
qüentadoras, a estudante mineira Aly-
ne Conde, de 23 anos, tem uma tatua-
gem da figura nas costas. "Ela é sen-
sual e inocente", diz Alyne, que guar-
da perfumes, bolsas e recortes do ídolo.
De olho no aniversário de Betty, ela se
anima: "Minha coleção vai aumentar".
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É o efeito Boop Oop a Doop.

ELISA MARTINS

uando o austríaco Max Fleischer
criou Betty Boop, em 1930, ela ti-
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