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A presente pesquisa busca identificar como a construção de uma determinada representação 
da feminilidade transforma uma mercadoria em um objeto de desejo. A metodologia utilizada 
foi a análise de 5 anúncios da joalheria Bergerson que tem o slogan “Você não é igual a 
ninguém”. Este vai de encontro a uma característica da pós-modernidade que, para Bauman 
(2004), é a da identidade líquida e também remete à constituição da identidade que, para 
Lacan (1996), depende do desejo do outro. Compara-se este slogan com o modo como a 
representação feminina foi construída e também a forma pela qual o conceito de representação 
auxilia no entendimento desta transformação de uma mercadoria em objeto de desejo. 
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Este artigo tem como foco metodológico a análise da representação da mulher nos 5 anúncios 
da campanha 2005 da marca Bergerson Jóias e Relógios Cia Ltda, criada pela agência JWT. 
 

 
Ilustração 1 – Anúncio Bergerson 1 – Disponível em www.bergerson.com, acesso em 09/06/05 
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Nos anúncios desta campanha diversas mulheres parecidíssimas são representadas usando 
roupas semelhantes mas jóias completamente distintas que as diferenciam.  
 
Através das figuras femininas representadas e do slogan “Você não é igual a ninguém”, a 
Bergerson mostra como todas as mulheres são únicas e como se diferenciam entre si pelos 
seus objetos de desejo – suas jóias – e pelo uso da marca Bergerson.  
 



O desejo é formado de maneira simbólica e real, materializando em um objeto o que falta ao 
sujeito em relação à alienação de suas necessidades na demanda. 
 
A jóia, objeto que sempre esteve presente na sociedade, situa uma individualidade e uma 
diferenciação, que é clara nas peças analisadas através da frase “Você não é igual a ninguém”.  
 
A função da frase é a função conativa ou apelativa, que demonstra que o emissor (a 
publicidade) quer influenciar o comportamento do leitor. 
 
É possível analisar, também, que nos anúncios as mulheres estão “presas” pela logomarca da 
Bergerson, ou seja, elas precisam desta para atingir a felicidade. Essas mulheres também 
estão presas umas às outras, e por isso querem as jóias, para enaltecer esta imagem. 
 
Já em relação à marca Bergerson, um aspecto de bastante relevância é a sua assinatura, que 
não vem acompanhada da explicação “joalheria”. Isso demonstra que a Bergerson se 
considera uma marca conhecida e que seu nome traz à tona a internacionalidade da marca, 
uma marca que vem “de fora”, assim como o desejo. A falta da palavra “joalheria” escrita 
junto à logomarca da Bergerson remete, também, não à venda de uma mercadoria – a jóia –, 
e sim à venda de um objeto “Bergerson”. É fundamental analisar, também, que a marca, 
assim como as mulheres, está representada cortada, o que demonstra que ela ainda está em 
construção e o sobrenome Bergerson quer dizer: Berger do hebraico, “da cidade” e son, do 
inglês, filho, ou seja, Bergerson significa “filho da cidade”. Assim, pode-se deduzir que a marca 
Bergerson está vendendo mais do que uma jóia: está vendendo uma marca que torna as 
pessoas filhas da cidade. 
 
Esta campanha de jóias é um típico exemplo da publicidade da sociedade pós-moderna. Na era 
do pós-modernismo o que impera é o narcisismo, muito associado à imagem de jóias, por ser 
um bem adquirido para enaltecer quem as usa. Nossa atual sociedade vive em um mundo 
líquido, de relações flexíveis, que condena tudo o que é sólido e durável. 
 
Com base nesta análise da campanha, surge uma dúvida: Será que a publicidade ao promover 
a transformação de algo em objeto do desejo acaba modificando a relação das pessoas com a 
cidade, ou seja, de que modo a cidadania é afetada pela publicidade?  
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