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“The future begins at 40”, 
anuncia o website da Benetton. 
A frase refere-se ao aniversário 
da marca italiana, comemorado 
na semana passada em Paris, no 
Centre Georges Pompidou. A 
grife realizou na festa um desfi le 
de roupas de lã para mostrar que 
é uma quarentona colorida que 
não deixa de lado suas raízes, 
pois foi na capital francesa que, 
em 1969, abriu sua primeira loja 
internacional. Era apenas o co-
meço de uma trajetória de muita 
inovação em tecidos, campanhas 
publicitárias polêmicas, produ-
ção de milhões de peças e venda 
em megastores.

O Grupo Benetton, além da 
moda, atua nos segmentos de 
perfumaria e esportes. Neste 
último, criou a equipe de auto-
mobilismo Benetton Formula, 

No Brasil ,  a polêmica 
motivada pela Benetton não 
fi cou só nos anúncios. No iní-
cio dos anos 90 a marca apre-
sentava bom desempenho 
no País. Com cerca de cem 
lojas, foi uma das primeiras 
etiquetas internacionais a 
operar por aqui. São Paulo 
sediou a primeira megastore 
da grife, localizada na Rua 
Oscar Freire, um dos tem-
plos do consumo de luxo da 
capital paulista. Por volta 
de 1999, porém, começaram 
os problemas: foi fechada a 
fábrica que a Benetton man-
tinha na Grande Curitiba, 
no mesmo ano em que as 
campanhas de publicidade 
despertaram controvérsias. 
“Havia uma grande dicotomia 
entre a imagem da marca e 
o produto, que não era tão 
avançado na linguagem de 
moda quanto parecia sua co-
municação. Ela refl etia mais 
a personalidade do designer 
(Oliviero Toscani) do que 
a da grife”, explica Luciane 
Robic, diretora do IBModa, 
que realizou entre 2002 e 
2004 uma pesquisa de caso 
sobre a Benetton.

Tais questões agravaram 
um cenário ruim que já se 

desenhava no Brasil por conta 
de problemas institucionais 
da marca, gerenciada por um 
grupo português. Por algum 
motivo que nunca foi esclare-
cido, essa corporação abando-
nou a grife no País de forma 
bastante duvidosa. As lojas 
pararam de receber roupas 
e os donos, sem saber o que 
fazer, passaram a revender 
outras marcas. Um grupo de 
franqueados desamparados 
chegou a criar uma empresa 
concorrente, a Via Colore, 
com auxílio de companhias 
como Toyodo, Pactual e Co-
mertex.

Com tudo isso, a Benetton 
foi se afastando do Brasil e 
hoje restam apenas quatro 
lojas em São Paulo e uma em 
Porto Alegre, que são licen-
ciadas e vendem produtos 
importados da Itália. Em seu 
balanço fi nanceiro, a empresa 
aponta que a subsidiária na-
cional ainda fi ca em Curitiba 
e é atrelada à Benetton Inter-
nacional, de Luxemburgo, que 
por sua vez pertence à holding 
da grife, sediada em Amster-
dã, na Holanda. Segundo o 
balanço, a operação de Curi-
tiba vale cerca de R$ 78 mi-
lhões, mas está inativa.   (RM)

que concorreu na Fórmula 1 
entre 1986 e 2001, ano em que 
passou a se chamar Renault 
F1. Foi nesse time que Michael 
Schumacher conquistou seu 
primeiro campeonato mundial, 
em 1994. Também Fernando 
Alonso venceu, em 2005, pela 
Renault.

O sucesso no automobilismo 
refletia o êxito da marca na 
moda, que começou nesse ramo 
em 1966. Foi quando Luciano 
Benetton, o primogênito de sua 
família, com 20 anos de idade, 
trocou a bicicleta de seu irmão 
por uma máquina de costura 
usada. A idéia era fazer roupas 
coloridas e vendê-las na região 
de Veneto, na Itália. O sucesso 
da empreitada fez com que 
recrutasse seus irmãos para 
ajudar no trabalho, que deu 

um homem padecendo do vírus 
HIV em uma cama com a família 
à sua volta, instrumentos de 
tortura e uma criança negra 
vestida de diabo e uma branca, 
de anjo.

No Brasil, a peça que mos-
trava uma freira e um padre se 
beijando foi considerada ofensi-
va pelos católicos. O Conselho 
Nacional de Auto-Regulamenta-
ção Publicitária (Conar) acatou 
a reclamação e proibiu sua vei-
culação. A campanha que apre-

sentava partes do corpo como 
glúteos e pelos pubianos com o 
carimbo “HIV Positive” também 
foi denunciada, pelo próprio Co-
nar, por desrespeito à dignidade 
do ser humano, discriminação do 
portador do vírus e utilização de 
termo científi co sem esclarecê-lo 
ao público. Porém, a denúncia 
não foi aceita e a campanha 
continuou a ser veiculada.

No fi nal da década de 90, 
a Benetton lançou uma cam-
panha que mostrava os rostos 
de condenados no corredor da 
morte nos Estados Unidos. Os 
consumidores fi caram choca-
dos e a má repercussão fez com 
que as vendas da Benetton di-
minuíssem consideravelmente. 
Luciano Benetton foi obrigado 
a se desculpar com as famílias 
dos condenados e demitiu 
Toscani. A saída do fotógrafo 
aconteceu ao mesmo tempo em 
que a Benetton fundou a Fabri-
ca, escola e centro de pesquisa 
em comunicação localizada em 

Quarentona colorida
Benetton completa 40 anos, troca comando e tenta 
manter-se como uma das principais marcas da moda

Rebeca de Moraes

origem a diversas lojas. Qua-
torze anos após a fabricação 
da primeira peça, a Benetton 
abriu sua primeira unidade 
internacional, em Paris.

A tradução do estilo de vida 
europeu nas peças de cores 
arrojadas da United Colors of 
Benetton explica o sucesso da 
grife na Europa, que se espa-
lhou também para o resto do 
mundo. Hoje, está presente 
em 120 países e possui outras 
três marcas: a Sisley, com de-

sign mais moderno, a Playlife, 
de peças esportivas, e a Killer 
Loop, de streetwear. Pode-se 
comparar a United Colors of 
Benetton com a Gap, ou, para 
o Brasil, com a Hering, quando 
esta mudou seu posicionamento 
e passou a produzir peças bá-
sicas e coloridas. Mas a marca 
italiana foi a primeira a utilizar 
as cores na moda, na época em 
que a Europa ditava ao mundo 
o estilo monocromático.

Diabo e anjo
A expressão “United Colors” 

foi adotada no fi nal dos anos 
80 em decorrência da mistura 
de “cores de pele” feita pelo 
fotógrafo Oliviero Toscani nas 
campanhas que dirigiu para a 
rede por 18 anos. Ele é o res-
ponsável pelas peças polêmicas 
de mídia impressa e outdoor. 
Entre as imagens que chocaram 
o público estão fotografi as de 
animais em relações sexuais, 
um padre beijando uma freira, 

Fiasco no Brasil

Treviso, que funciona como 
uma espécie de laboratório de 
criatividade para o qual são 
recrutados pequenos grupos 
de estudantes de todo o mun-
do. Foi essa escola que passou 
a criar ações para a marca, 
a maior parte delas feita em 
aliança com organizações não-
governamentais ou organismos 
culturais. Exemplo disso foi a 
campanha realizada em 2001, 
pelo Ano Internacional dos 
Voluntários, em parceria com 
o programa da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que 
promove o voluntariado no 
mundo. A ação “Volunteers in 
Colors” mostrava pessoas com 
características inusitadas que 
poderiam encontrar algum 
tempo para se dedicar a outros 
que precisam de ajuda.

Partiu também da Benetton 
a criação da revista Colors 
em 1991. Vendida hoje em 40 
países e editada em quatro 
línguas, a publicação quadri-
mestral produzida pela Fabrica 

é uma idéia de Benetton e Tos-
cani, concebida para apresen-
tar a diversidade de maneira 
positiva, conferindo o mesmo 
valor a todas as culturas. Co-
lors, que tem por característica 
o forte uso de imagens, traz 
na capa de sua edição mais 
recente, de julho deste ano, 
uma grande reportagem sobre 
a Amazônia e o perigo de desa-
parecimento pelo qual passa a 
fl oresta da região.

É com esse investimento 
em sua imagem institucional 
e na abertura de megastores 
na Europa que a Benetton tem 
sustentado seu crescimento. 
A marca possui 5 mil lojas de 
varejo no mundo todo, que 
lhe garantem vendas de € 1,8 
bilhão. É nessa situação que 
Luciano Benetton deve deixar o 
cargo de presidente da compa-
nhia no fi nal deste ano e passar 
o comando para seu fi lho, Ales-
sandro. É o futuro começando 
aos 40 anos de idade.

Campanhas polêmicas, como a de um homem padecendo de aids em uma cama 
com a família à sua volta, marcaram as ações publicitárias da grife
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1230, p. 38-39, 16 out. 2006.




