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urante o ano de 2006, foi reali-
zada uma pesquisa no intuito de 
analisar o processo de formação 
do imaginário de consumidores 
globais, ou seja, consumidores de 
marcas de produtos distribuídos 
mundialmente que se comunicam 
de maneira relativamente uniforme 
em todos os locais onde atua1. 
Partiu-se da hipótese de que a 
efi cácia da comunicação de tais 
marcas pressupõe a existência de 

consumidores capazes de codifi car 
mensagens de maneira idêntica a 
partir de conjuntos de referências 
culturais simétricos. Tal comunicação 
publicitária de marcas globais pres-
supõe a existência de um conjunto 
de representações sociais partilhadas 
por consumidores em várias partes 
do mundo. Podemos mesmo falar, 
neste caso, da existência de um 
imaginário global de consumo e de 
socialização. 

Tal imaginário seria composto por 
várias representações sociais que 
podem ser individualizadas e anali-
sadas de maneira relativamente 
independente. Algumas dessas repre-
sentações mais importantes dizem 
respeito ao corpo e à sexualidade, 
já que são representações determi-
nantes na constituição da noção 
de auto-identidade socialmente 
reconhe cida. O objeto desta pesqui-
sa constituiu-se exatamente na 
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análise do processo de reconstrução 
de tais representações sociais na 
publicidade dos anos 90 e 2000 
veiculada na mídia globalizada. 
Para tanto, a metodologia utilizada 
serviu-se de dois procedimentos. 

Por um lado, tratou-se de cons-
truir “constelações semânticas” 
visando definir os tipos ideais de 
corpo e sexualidade nos anos 90 
e 2000. Isto implicou na deter-
minação de redes de importação 
entre as diversas esferas da cultura 
de consumo: 

H CINEMA 
H GAMES 
H MODA 
H PUBLICIDADE

Tal rede foi o resultado mais visível 
da aplicação de uma abordagem 
histórico-social visando estabelecer 
uma cartografi a capaz de identifi car 
as mutações mais substanciais das 
representações hegemônicas do 
corpo e da sexualidade na publici-
dade de veiculação mundial. Uma 
cartografi a que não procurou, nem 
julgou necessário, ser exaustiva. Pois 
ela devia ser, sobretudo, axial e expor 
os eixos maiores de desenvolvimento 
de tais representações para que a 
interação entre publicidade e forças 
socioculturais se deixe apreender.

Desta maneira, procurou-se organi-
zar uma abordagem sistêmica dos 
fatos culturais capaz de identifi car a 
origem e os processos de migração 
destas representações sociais que, a 
partir dos anos 90, comportar-se-iam 
como hegemônicas. 

Se partirmos da 
hipótese ador-
niana de que a 
cultura de mas sa 
articula-se como 
um sistema2, 
poderemos estar 
mais atentos à 

maneira com que certos conteúdos 
sociais utilizados pela publicidade 
são sintetizados, primeiramente, em 
outras esferas da cultura:
 

H CINEMA 
H MÚSICA POP 
H MODA
H ARTES VISUAIS 

O que nos permitirá colocar uma 
questão central: 

O que acontece a certos con-
teúdos quando eles migram 
de outras áreas da cultura em 
direção à publicidade?

Por outro lado, a metodologia tam-
bém consistiu em pesquisas qualita-

tivas baseadas em entrevistas diretas 
com consumidores brasileiros e 
europeus das marcas em questão. 
Tais entrevistas procuraram não 
apenas constituir tais constelações 
semânticas do ponto de vista das 
individualidades, mas também iden-
tifi car a maneira com que a comu-
nicação de tais marcas insere-se em 
refl exões mais amplas, fornecendo 
referenciais para as experiências 
subjetivas relacionadas ao corpo e 
à sexualidade.

Vladimir Safatle
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A MERCANTILIZAÇÃO 
DA RECUSA À 
PUBLICIDADE 

Há uma déca-
da, o fotógrafo 
italiano Oli vi e-
ro Toscani acu-
sava a publici-
dade global de 
sustentar um 
ideal ariano de 

beleza capaz de sintetizar apenas 
corpos harmônicos, saudáveis e 
jovens. Sua crítica também não 
poupava uma certa noção falocên-
trica de sexualidade que guiaria a 
produção de representações sociais 
na comunicação de massa. Mas, 
durante o decorrer da década de 
90, percebemos um lento processo 
de reconfi guração de representações 
sociais midiáticas, vinculadas ao 
corpo e à sexualidade. Processo este 
que, aos poucos, colocou em circu-
lação imagens do corpo e da sexua-
lidade até então nunca investidas 
libidinalmente pela publicidade. 

Graças às campanhas mun-
diais de marcas como Benet-
ton, Calvin Klein, Versace e 
PlayStation, corpos doentes, 
mortifi cados, sem semelhan-
ças entre si, portadores de 
uma sexualidade ambígua, 
auto-destrutiva e, muitas 
vezes, perversa, marcaram a 
trajetória da publicidade nos 
anos 90. 

F
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Compreender a lógica imanente ao 
processo de reconstrução de tais 
representações sociais na mídia glo-
balizada aparece como fundamental 
para a caracterização das mutações da 
retórica contemporânea do consumo 
e de suas implicações na cultura. A 
comunicação dessas marcas foi o ob-
jeto do estudo aqui apresentado.

A escolha em centrar a análise na 
publicidade mundial a partir dos anos 
90 teve uma razão que se articula 
com um problema próprio à econo-
mia política da mídia. A partir dos 
anos 90, a mídia mundial adquiriu 
mais claramente a forma de grandes 
conglomerados multimídias transna-
cionais nos quais convergem: con-
trole dos meios de comunicação, dos 
processos de produção de produtos 
midiático-culturais e das pesquisas tec-
nológicas em novas mídias. Centros de 
tecnologia/entretenimento/informação 
formam hoje um tripé fundamental da 
economia mundial. 

Na história da mídia, os anos 
90 serão lembrados pela 
criação de conglomerados 
como: AOL Time Warner, 
Vi vendi Universal e a News 
Corporation de Rupert 
Murdoch; além da consoli-
dação de outros como 
Sony, Viacom, Disney e 
General Eletric3. 

Podemos insistir, por exemplo, que já 
no início dos anos 90, quatro grandes 
grupos de mídia controlavam cerca de 
92% da  circulação de jornais diários 
e cerca de 89% da circulação dos 
jornais de domingo na Inglaterra4.

Tal processo de globalização das 
mídias chegou rapidamente ao mer-

cado publicitário, que viu, durante 
os anos 90, numerosas fusões e 
joint-ventures que, em muitos casos, 
centralizaram boa parte do processo 
e decisão criativa na matriz mundial, 
cabendo às fi liais regionais apenas a 
tradução de campanhas e pequenas 
adaptações5. A conjugação desses 
fatores, impulsionada pelo desen-
volvimento tecnológico da comu-

nicação global (TV a cabo, internet 
etc.), consolidou o reaparecimento 
de uma publicidade produzida e 
veiculada mundialmente, direciona-
da a um “público global”.

Esta pesquisa não descarta a pos-
sibilidade de convergência entre 
os conteúdos das representações 
sociais do corpo e da sexualidade 
que serão estudadas e certos im-
perativos próprios à constituição de 
identidades globais. 

No entanto, o que salta primeira-
mente aos olhos é que esse processo 
de constituição de um imaginário 
global de consumo não se deixa 
ler a partir da noção de repetição 
massiva de estereótipos e tipos 
ideais de conformação do corpo 
e da sexualidade. Ao contrário, 
tudo indica que os anos 90 foram 
o momento em que, de uma certa 

F

FNotemos que essa publi-
cidade mundial foi, talvez, 
o melhor veículo de uma 
ideologia da globalização 
e da abolição de fronteiras 
culturais que ganhou força 
através da euforia alimen-
tada pela queda dos países 
de regime comunista na 
Europa do Leste a partir 
de 1989 e pela ascensão 
do multiculturalismo como 
projeto maior das socie-
dades liberais. 
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forma, a publicidade mercantilizou o 
discurso da dissolução do eu como 
unidade sintética. 

Sabemos como o eu está profunda-
mente vinculado à imagem do corpo 
próprio, ao ponto em que desarticu-
lações na imagem do corpo próprio 
afetam, necessariamente, a capacidade 
de síntese do eu6. Mas, se voltarmos os 
olhos para a retórica do consumo e da 
indústria cultural, veremos como elas 
passaram por mutações profundas que 
afetaram o regime de disponibilização 
das imagens ideais de corpo. Ao invés 
de locus da identidade estável, o corpo 
fornecido pela indústria cultural e pela 
retórica do consumo aparece, cada 
vez mais, como matéria plástica, es-
paço de afi rmação da multiplicidade. 
Isto levou um sociólogo como Mike 
Featherstone a afi rmar que “no interior 
da cultura do consumo, o corpo sem-
pre foi apresentado como um objeto 
pronto para transformações”.

A princípio, tal situação estaria mar-
cando, com o selo da obsolescência, a 
idéia frankfurtiana da indústria cultural 
como negação absoluta da individua-
lidade. Pois, ao invés das operações 
de socialização através da exigência 
de identifi cação com um conjunto 
determinado de imagens ideais, es-
taríamos agora diante de uma indústria 
cultural que incita a reconfi guração 
contínua e a construção performativa 
de identidades. Na verdade, o setor 
mais avançado da cultura do consumo 
não forneceria mais ao eu a positivi-
dade de modelos estáticos de identi-
fi cação. Ele forneceria apenas a forma 
vazia da reconfi guração contínua de 
si que parece aceitar, dissolver e pas-
sar por todos os conteúdos. Isso pode 
nos explicar por que temos, cada 
vez menos, necessidade de padrões 

claros de conformação do corpo a 
ideais sociais.

Foi tendo este processo em vista que a 
pesquisa se debruçou sobre a análise 
do posicionamento mundial de comu-
nicação de quatro marcas nos anos 
90: Benetton, Calvin Klein, Versace 
e PlayStation. Este conjunto se impôs 
porque estamos diante de marcas que 
infl uenciaram de maneira decisiva o 
desenvolvimento da publicidade dos 
anos 90 através de uma conjunção 
entre novidade estilística e a apresen-
tação de novas representações sociais. 
A estética heroína chic da Calvin 
Klein, a androginia e a indeterminação 
sexual da Versace, a publicidade que 
questiona os parâmetros da linguagem 
publicitária da Benetton, assim como o 
corpo maquínico, fusional e mutante 
da PlayStation modificaram sensi-
velmente os limites e as estratégias 
da retórica publicitária. Outro dado 
importante a lembrar é que todas 
estas campanhas foram criadas por 

fotógrafos e agências internacionais. 
Agências nacionais decidem apenas 
a veiculação. No caso da Playstation, 
sequer a veiculação é feita no Brasil. 
Os espaços são comprados em veícu-
los internacionais (TV a cabo, revistas 
de circulação internacional etc.). 

No que diz respeito ao nosso objeto 
de estudos, podemos dizer que elas 
estruturaram três representações 
sociais que foram analisadas detalha-
damente nesta pesquisa, a saber: 

FO corpo doente e 
mortifi cado como ob-
jeto do desejo (Calvin 
Klein, Benetton7). Tal 
repre sentação já havia 
aparecido anterior-
mente na estética dos 
videoclipes e da moda. 
A beleza anoréxica de 
Kate Moss, por exemplo, 
tinha, neces sariamente, 
algo dessa ordem de 
representação do corpo 
doente.
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O fato de três destas marcas referi rem-se 
a produtos de moda (Benetton, Calvin 
Klein e Versace), e, uma delas, a um 
game ligado, de uma certa forma, ao 
imaginário da realidade virtual é algo 
que não deve causar surpresas. Pois todas 
essas marcas oferecem produtos que 
mercantilizam diretamente a promessa 
da refabricação plástica da identidade 
de si. Promessa fundamental para a 
sustentação dos vínculos subjetivos com 
uma ordem econômica (o capitalismo 
tardio), marcada, exatamente, pela reali-
dade da “desterritorialização”. No caso 
de um produto ligado ao universo da 
realidade virtual (PlayStation), o apelo à 
experiência controlada da plasticidade 
da identidade é ainda mais visível.

Notemos, apenas a título indicativo, 
que, ao trabalhar representações 
publicitárias do corpo marcado pela 
doença, pela ambigüidade e pela 
dessemelhanças, estamos falando de 
um processo de mercantilização do 
que aparentemente seria o avesso da 
forma-mercadoria. Pois estamos diante 
da mercantilização midiática de repre-
sentações do corpo aparentemente 
avessas à imagem ideal do corpo 
“fetichizado” (como são as represen-
tações do corpo doente e do corpo 
ambivalente) que circulava de maneira 
hegemônica na própria publicidade. 

Talvez este fato indique uma nova 
etapa da retórica do consumo, já 

O corpo como interface 
e superfície de recon-
fi guração que coloca o 
sujeito diante da ins-
tabilidade de persona-
lidades múltiplas e da 
não-identidade subjetiva 
(PlayStation). No caso das 
campanhas da PlaySta-
tion, o corpo deixa de ser 
concebido com um limite 
entre o sujeito e o mundo 
para ser uma interface 
de conexão. A questão da 
auto-identidade, tão liga-
da à noção de integridade 
do corpo, modifi ca-se, 
necessariamente. Neste 
sentido, podemos ver aí 
o esforço publicitário de 
incorporação da lógica 
corporal de interface 
desenvolvida por artistas 
como Orlan, Sterlac e por 
cineastas como David 
Cronemberg (Ex-sistenz).

F

O corpo sexualmente 
ambivalente (Versace) 
que aparentemente 
questiona as imagens da 
sexualidade falocêntrica 
que sempre dominaram a 
publicidade. A diferença 
sexual nunca colocou 
problemas para a retórica 
publicitária. Mas os anos 
90 viram a proliferação de 
imagens de ambivalência, 
assim como uma certa 
feminização de represen-
tações masculinas em 
produtos cujo target nada 
tem a ver com públicos 
homossexuais.

F
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que vemos uma retórica prestes a 
fl ertar com noções aparentemente 
desarmônicas do desejo e que 
pode indicar o advento de novos 
processos de mercantilização da 
negatividade da auto-destruição e 
da revolta contra as imagens ideais 
do corpo. 

Talvez  valha, nes  te caso, o dito 
pre mo nitório de Debord: “À aceita-

ção dócil do 
que existe pode 
juntar-se à re-
volta puramente 
espetacular: isso 
mostra que a 
própria insatis-
fação tornou-se 
mercadoria, a 

partir do momento em que a abundân-
cia econômica foi capaz de estender 
sua produção até o tratamento desta 
matéria-prima”8. Ou seja, nada im-
pede que a frustração com o universo 
fetichizado da forma-mercadoria e de 
suas imagens ideais possa se transfor-
mar, também, em uma mercadoria. 

Afi rmações feitas por entrevistados 
como: “Aquilo é o mundo real”, 
“Não gosto de ser tratado como 
alguém absolutamente à parte dos 
problemas do mundo” e “Benetton 

foi importante por trazer problemas 
mundiais para o horário comercial”, 
indicam que as rupturas formais e de 
conteúdo, próprias às campanhas da 
Benetton, permitiram a mercantiliza-
ção publicitária da frustração com o 
universo publicitário.

Podemos mesmo propor como 
hipótese que, a partir do momento 

em que a saturação do público 
consumidor em relação aos artifícios 
corriqueiros da retórica publicitária 
motivou uma certa invalidação 
de representações sociais normal-
mente vinculadas à positividade 
do universo das mercadorias, então 
a pu blicidade viu-se obrigada a, 
digamos, “fl ertar com o negativo”. 
A publicidade, enquanto estrutura 

Na verdade, esta é a base 
do posicionamento das 
campanhas mundiais da 
Benetton, só para fi car no 
exemplo mais visível. Ao 
questionar consumidores 
da marca a respeito das es-
tratégias de comunicação 
da Benetton, percebemos 
os resultados de uma 
lógica na qual a frustração 
com o universo publicitário 
vira a mola do próprio dis-
curso publicitário. 

F
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retórica, tem uma dinâmica própria 
de investimento e desinvestimen-
to de estratégias persuasivas. A 
repetição contínua de certas estraté-
gias impõe uma lógica de desgaste 
de certos conteúdos retóricos. 

POSICIONAMENTO 
BIPOLAR DE MARCA

Esse processo de mercantilização 
publicitária da frustração com o 
universo publicitário serviu de 
base para a análise das campanhas 
da Calvin Klein e Versace. Nesses 
casos, a hipótese inicial consistia 
em afi rmar que idéias vinculadas à 
ambivalência sexual e ao descon-
forto com imagens ideais de corpo 
estariam migrando para o cerne 
da cultura de consumo. Uma mi-
gração que levaria consumidores 
a se identifi carem cada vez mais 
com tais representações sociais. Tal 
hipótese parecia corroborar uma 
certa forma cada vez mais hegemô-
nica de afi rmar a obsolescência de 
lógicas próprias a uma sociedade 
repressiva, isto em prol do advento 
de uma época de fl exibilização e 
“construção” de papéis sexuais. 
Poderíamos, assim, esperar que 
os consumidores de Calvin Klein 
e Versace tivessem, de uma forma 
ou outra, esse ideal de conduta. 
No entanto, essa hipótese não se 
confi rmou através das entrevistas 
realizadas. 

Sobre as campanhas da Calvin Klein, 
com modelos no limiar da anorexia 
e com corpos desvitalizados, algu-
mas afi rmações de entrevistados fo-
ram: “As campanhas da Calvin Klein 
mostravam pessoas que não existem. 
Ninguém tem aqueles corpos ma-

gros e estilosos”, “Aquele não é meu 
padrão de beleza. Gosto de mulher 
com carne” (consumidor brasileiro). 
Sobre a Versace, encontramos afi r-
mações como: “Hoje em dia as pes-
soas são cada vez mais bi-sexuais, 
as mulheres querem copiar o que 
há de pior nos homens”, “A marca 
é tão chique que pode ser vulgar”, 
“Não  é o tipo de situação na qual 
me vejo mas hoje e cool tratar sexo 
como o jogo”. Tais afi rmações foram 

muito ilustrativas da média do que 
foi encontrado pela pesquisa.  

A conclusão aparente indicava que 
parte signifi cativa dos consumidores 
da própria marca não se reconhe-
ciam nos padrões de corpo e sexua-
lidade da própria marca. O que nos 
desafi ava com a questão de saber o 
quê, então, sustentava o processo 
de identifi cação entre consumidor 
e marca. Notemos, por outro lado, 
que, mesmo não se identifi cando 
com tais padrões, a grande maioria 
dos entrevistados reconhecia esses 
mesmos padrões como tendências 
hegemônicas: “Cada vez mais os 
adolescentes jogam com a ambiva-
lência sexual”, afi rma um entrevis-
tado de 33 anos a quem foi pedida 
uma projeção social a respeito das 
representações de sexualidade pre-
sentes em um conjunto de peças 
publicitárias da Calvin Klein. O 
que indica a capacidade da marca 
em se colocar como referência de 
interpretação da vida social.

Mas o dado inusitado consistia nessa 
posição de consumidores de marca 
com a qual eles não se identifi cam. 
A chave para o problema consistia 
em uma aparente contradição. Na 
mesma época em que Calvin Klein 
expunha as suas campanhas heroína 
chic e suas representações de corpo 
doente, mortifi cado, sexualmente 
ambivalente (em campanhas, por 
exemplo, para CK One, CK Be e 
Obsession), ela disponibilizava cam-

“Não é o tipo de situação 
na qual me vejo. Mas hoje 
é cool tratar sexo como o 
jogo”. 

F
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panhas (como as criadas para Eternity) 
com valores exatamente contrários, 
valores exaltando a família moderna 
e “classicamente defi nida”, o retorno 
à natureza, ao equilíbrio. Lembremos 
que se tratava de campanhas que al-
cançavam o mesmo target por serem 
veiculadas nas mesmas revistas (De-
tails, Vanity Fair, Vogue, GQ, Rolling 
Stones etc.).

A resposta para tal contradição aparente 
consiste em insistir que o posiciona-
mento destas marcas não é um posi-
cionamento de valores “exclusivos”, 
mas um posicionamento “bipolar”. 
Ou seja, ele é assentado em valores 
contrários. O que, aparentemente, se-
ria um erro crasso de posicionamento 
revela-se uma astúcia. Por um lado, isto 
permite ao consumidor identifi car-se 
com a marca, sem, necessariamente, 
identifi car-se com um dos seus pó-

los. Mas, principalmente, este posi-
cionamento bipolar pode funcionar 
porque os próprios consumidores são 
incitados a não se identifi carem mais 
a situações estáticas. A publicidade 
contemporânea e a cultura de massa 
estão repletas de padrões de condutas, 
construídos através de fi guras para as 
quais convergem disposições, aparen-
temente, contrárias. Mulheres, ao mes-
mo tempo, lascivas e puras; crianças, 
ao mesmo tempo, adultas e infantis; 
marcas tradicionais e modernas. Esta 
lógica foi bem sintetizada no teaser 
de uma campanha da própria Calvin 
Klein: “Be bad, be good, just be”. Ou 
seja, um modo de ser próprio a uma 
era da fl exibilização de padrões de 
identifi cação.  Uma época como esta 
permite marcas que tragam, ao mesmo 
tempo, a enunciação da transgressão 
e da norma. Até porque os sujeitos 
estão presos a esta lógica de, a um 
só tempo, aceitar a norma e desejar 
sua transgressão. A publicidade com-
preendeu isso perfeitamente. Daí por 
que, atualmente, ela fala a eles visando 
a este ponto em que transgressão e 
norma se imbricam.

NOTAS

1. Esta pesquisa foi conduzida pelo autor, que teve 

o auxílio inestimável e decisivo do bolsista Gustavo 

Fernandes Monteiro. Ela foi fi nanciada pelo Centro 

de Altos Estudos em Propaganda e Marketing da 

ESPM (CAEPM).

2. Lembremos como Adorno, ao refl etir sobre a estru-

tura monopolista da industria cultural, afi rma: “Tudo 

está tão estreitamente justaposto que a concentração 

do espírito atinge um volume tal que lhe permite passar 

por cima da linha de demarcação entre as difere n tes 

fi rmas e setores técnicos. A unidade implacável 

da indústria cultural atesta a unidade em formação 

da política” (ADORNO, Dialética do esclarecimento, 

Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1991, p. 116). Podemos 

encontrar uma confirmação suplementar deste 

caráter sistêmico da cultura de massa através dos 

cool hunters, ou seja, profi ssionais pagos por grandes 

multinacionais que procuram ver, na produção cul-

tural, os traços para as novas tendências do consumo 

de massa (ver, principalmente, FONTENELLE, Caça-

dores do cool: pesquisas de mercado de “tendências 
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