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A grife Forum buscou no livro Dona Flor e Seus Dois Maridos, do escritor baiano Jorge Amado 
(1912-2001), as imagens e mensagens ousadas com as quais anuncia sua campanha Verão 2004. 
Resultado: as peças conseguiram criar polêmica, exatamente como ocorreu com a versão 
cinematográfica da obra, dirigida em 1976 por Bruno Barreto, um dos campeões de bilheteria do 
cinema nacional. A própria Central de Atendimento ao Leitor de O Estado de S. Paulo recebeu 
telefonemas e e-mails de leitores criticando o teor erótico de uma série de três anúncios 
publicados pelo jornal. Mas há quem aplauda o resultado das imagens captadas pelo fotógrafo J.R. 
Duran e associadas ao texto de Amado. Em ambos os casos, a campanha conseguiu criar tititi, o 
diz-que-diz que alimenta a indústria da moda.  
 
A viúva de Amado, a também escritora Zélia Gattai, aplaudiu a idéia, dizendo que o resultado da 
campanha é "formidável" e representou uma inovação no que diz respeito à "união da moda com 
a literatura". Já a atriz Sônia Braga, que deu vida à Dona Flor de Barreto, criticou: "Não gosto de 
falar mal, mas confesso que fiquei muito decepcionada, aborrecida mesmo." Ela acusa a Forum de 
ter prestado um desserviço a Amado, à Bahia, ao cinema brasileiro e à cultura brasileira em geral: 
"Aquilo não é Dona Flor, é a diluição globalizada das nossas tradições."  
 
A deputada federal Iara Bernardi (PT-SP) foi mais longe. Enviou ofício ao Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) protestando contra a campanha. O empresário José 
Sidney Guimarães Menezes, por exemplo, disse que ficou "horrorizado" quando abriu o jornal e 
viu o anúncio. "Não era uma imagem que retratava uma insinuação agradável, mas sim uma 
obscenidade escancarada." Menezes promete endossar as reclamações ao Conar.  
 
Iara Bernardi, que é relatora da Comissão de Educação da Câmara de Deputados, afirma que "a 
imagem de uma mulher sendo subjugada sexualmente com o intuito de vender roupas contraria 
tudo o que as mulheres conseguiram nos últimos 40 anos em termos de direito, dignidade e 
respeito."  
 
Assim como Zélia Gattai, a respeitada consultora de moda e empresária Constanza Pascolatto não 
vê nada demais na campanha. Elogia a qualidade das fotos e afirma que "elas apenas sugerem o 
erotismo e a sensualidade, a conclusão e o seu desfecho estão na verdade na cabeça e na mente 
de quem vê".  
 
O criador da campanha, o publicitário Drausio Gragnani, da 0800 Comunicação, provoca: "É 
algum tipo de ofensa uma mulher se sentir bonita e desejada?"  
 
Para Solange Francisco, diretora de Marketing da Forum, as reclamações são provocadas por um 
"não entendimento" do trabalho e do objetivo da campanha que, além de vender as roupas, é 
sugerir que as pessoas "leiam e releiam Jorge Amado".  
 
Essa nova campanha dá seqüência à linguagem que a Forum começou a trabalhar há dois anos 
pelas mãos de Washington Olivetto, quando as imagens e os textos faziam referência à carioca e 
boêmia Lapa. Constanza garante até que a modelo Ana Beatriz Barros, de 21 anos, na pele da 
Dona Flor da Forum, está muito menos sensual nas fotos clicadas por J.R. Duran que "as 'Sheilas' 
que dançam a todo instante nas sessões da tarde da televisão brasileira".  
 
O presidente do Conar, Gilberto Leifert, confirmou a abertura de processo para avaliar o anúncio e 
a adequação quanto à mídia que o está veiculando. A decisão pode ser anunciada hoje. 
(Colaboraram José Maria Tomazela e Luiz Carlos Merten)  
 
Leia Mais 
 



Italiana Benetton inova no uso de imagens desde 82  
 
Desde 1982, quando a grife italiana Benetton contratou o fotógrafo Oliviero Toscani para cuidar 
da imagem corporativa da marca, polêmica e moda passaram a andar juntas. As fotos chocantes 
de Toscani, com denúncias sociais, apelando para modelos ora esquálidas, ora rechonchudas, e 
diferenças de cor, sexo e crenças deram vida às cores da Benetton. Mais: deram assunto às 
conversas. E moda sem esse tititi é o mesmo que Paris sem a Torre Eiffel.  
 
Já o final dos anos 90 e no início desta década, diz Constanza Pascolatto, uma das mais 
respeitadas consultoras de moda do País, a marca encontrou na sugestão do erotismo, quase 
resvalando para o pornográfico, uma forma de chamar a atenção para as inovações da moda. 
Nesse terreno, acrescenta, quem acabou se destacando foi o fotógrafo Terry Richardson, 
responsável pelos cliques dos lançamentos da grife Sisley, também do Grupo Benetton. "A moda 
da Sisley é careta, mas os cliques, altamente sensuais, acabaram emprestando uma linguagem 
jovem à grife", diz Constanza.  
 
Tufi Duek, controlador da Forum, nunca escondeu que, quando deu início a campanhas com 
conteúdo, estava procurando emprestar um texto à moda. Para Constanza, sem diferenciais ou o 
famoso marketing do tititi, uma roupa é só uma roupa, e não vira moda. (C.F.)  
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