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Eles já foram queimados
em praça pública em meados
dos anos 60 num ato de liberta-
ção feminina. Agora, os ines-
quecíveis sutiãs são alvos de
sátiras e paródias em uma
guerra que promete aquecer o
mercado publicitário. A Vali-
sère, uma das maiores fabri-
cantes de lingerie do país, pu-
blicou esta semana uma res-
posta ao anúncio da concor-
rente Wonderbra que fez uma
paródia do conceito O primeiro

Valisère a gente nunca esquece
com a frase O primeiro soutien
agente nunca...ih, esqueci.

A peça publicitária criada
pela W/Brasil, que durante 13
anos trabalhou com Valisère,
explica porque se deu ao tra-
balho de publicar "uma res-
posta tão longa ao comercial
de sua concorrente".

- Porque não dá pra ver uma
multinacional se apropriar de
uma idéia brasileira e ficar
quieto. (...) Porque é triste ver
uma frase que entrou para o
dia-a-dia do brasileiro ser de-
turpada dessa forma oportunis-

ta e grosseira - diz o texto.
O s ó c i o da W / B r a s i l ,

Washington Olivetto, que em
1987 foi um dos criadores do
anúncio que mais tarde se
transformaria em dos ícones da
propaganda brasileira, conside-
rou a peça da Wonderbra "gros-
seira e ofensiva".

- Gosto de citações e paró-
dias do nosso trabalho e inclusi-
ve as encaro como homenagem.
Mas a Wonderbra utilizou isso
de forma oportunista visando
obter lucro, denegrindo um pa-
trimônio da sua concorrente e
da memória afetiva brasileira.

Olivetto deixou claro que
não credita à agência, autora do
anúncio da Wonderbra a res-
ponsabilidade pelo "tom-gros-
seiro" mas ao anunciante res-
ponsável pela aprovação.

Com relação a uma possível
ação contra a Wonderbra no
Conselho Nacional de Auto-re-
gulamentação Publicitária (Co-
nar), Olivetto deixou claro que
a "decisão cabe a Valisère".

O publicitário disse ainda
que o episódio poderá reaproxi-
mar a W/Brasil da Valisère. Ao
ler o anúncio da concorrente, o
diretor superintendente do
Grupo Rosset e presidente da
Valisère, Ivo Rosset, ligou para
Olivetto pedindo que ele crias-
se uma propaganda resposta.
Foi a primeira vez em 13 anos
que a W/Brasil fez uma peça pu-
blicitária para a Valisère.

Procurada, a agência Z+ res-
ponsável pelo anúncio da Won-
derbra, não retornou as liga-
ções do Jornal do Brasil.
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