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Campanhas de moda que abordam temas controversos dividem opiniões 
 
Legalização do aborto, fim da fome, igualdade das raças, Aids, aquecimento global. Temas que 
costumam estampar as páginas de jornais e revistas transpostos para outdoors e catálogos. É a 
publicidade, principalmente no meio da moda, se posicionando frente às questões de importância 
mundial e assumindo até mesmo um tom documental. A estratégia levanta polêmica. Alguns 
consideram puro oportunismo de marcas que desejam unicamente incentivar o consumo, e há 
quem aprove a iniciativa. Uma coisa é certa: esse tipo de divulgação cai na boca do povo.  
 
E é exatamente essa popularidade que as empresas buscam quando lançam campanhas de 
marketing com cunho social, na avaliação de Antônio Flavio Testa, sociólogo e professor de 
Marketing da Universidade de Brasília (UnB) e da Fundação Getulio Vargas (FGV). Além disso, o 
ganho institucional cresce diante da aprovação de institutos que atuam na área social e ambiental, 
como Ethos e Greenpeace, que são bastante sensíveis a essas campanhas, segundo o consultor, 
sem contar a geração de mídia espontânea nos principais veículos de comunicação. 
 
"Sempre haverá crítica, mas o jogo é esse mesmo. O ideal é que a campanha de marketing 
envolva outras ações com cunho social. Assim, as peças publicitárias tornam-se contextualizadas 
a uma filosofia da empresa. Em caso contrário, podemos até mesmo considerar as peças 
propaganda enganosa", acrescenta Testa. 
 
Na avaliação de Giovani Marangoni, professor de Criação Publicitária da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) e sócio-diretor da Elipse Comunicação de Marketing, a moda saiu 
na frente em relação a esse tipo de divulgação por ter mais liberdade para ousar que outros 
segmentos. Além disso, costuma ser produzida por profissionais bastante antenados com as 
tendências do mundo moderno."As ações desse tipo são voltadas predominantemente para os 
públicos antenados de classes A e B, pois são eles os mais impactados por essas discussões." 
 
OPORTUNISMO. Segundo Testa, publicidade sempre será oportunismo, mas isso não invalidaria a 
estratégia sócio-ambiental. "Hoje, exige-se essa postura das empresas, mesmo havendo 
interesses financeiros por trás das ações", justifica. Paul Antick, fotógrafo e palestrante da 
Middlesex University, no Reino Unido, reitera a opinião de Testa em seu artigo "Malditos Moletons: 
Benetton e a Mecânica da Exclusão Cultural", publicado na revista Fashion Theory - A Revista da 
Moda, Corpo e Cultura, da editora Anhembi Morumbi.  
 
No texto, o autor atribui as críticas negativas às mídias imprensa e cinema que estariam se 
sentindo ameaçadas por essa mutação na abordagem da publicidade. Além disso, Antick analisa 
que, assim como as empresas de moda seguem seus interesses financeiros, o mesmo acontece 
com veículos de comunicação em relação às corporações a que pertencem. 
 
Para Rafael Porto, professor e pesquisador da UnB, trata-se de uma estratégia de ganha-ganha. A 
sociedade é beneficiada pelas ações das empresas, ou ao menos pelos questionamentos 
suscitados pela campanha, enquanto a corporação se aproveita do tema em favor das vendas. 
"Geralmente, é melhor uma empresa agir, adotando campanhas de comunicação com vínculo pró-
social, do que não fazer nada", afirma. 
 
BENETTON. Ícone no assunto, a Benetton orienta suas campanhas de acordo com questões de 
envolvimento global desde 1983. De lá para cá, não faltaram críticas às abordagens da marca, 
mas graças a essa estratégia a empresa se reposicionou no mercado e passou de uma simples 
alfaiataria a uma grande rede, com alcance global. A fotografia documental presente em muitas 
peças publicitárias, que sequer mostravam qualquer roupa da marca, também ganharam projeção 
mundial.  



A Benetton abordou de forma polêmica questões como a Aids, as guerras e as diferenças raciais. 
De acordo com o departamento de comunicação da empresa, o objetivo das campanhas de 
marketing é fazer com que as pessoas reflitam sobre questões sociais de âmbito global e abrir um 
debate internacional sobre eles. A Benetton acredita que a publicidade deve ser útil e fazer as 
pessoas pensarem, mesmo quando está divulgando produtos de moda. 
 
Além dessas peças publicitárias, a empresa criou a Fábrica, um laboratório de pesquisa em 
comunicação, para contribuir com o debate internacional de idéias. A instituição trabalha com 
jovens profissionais de diversos países, selecionados através de seus projetos, que recebem uma 
bolsa para desenvolverem-nos em um ano.  
 
POLÊMICA. A Duloren, marca de lingeries brasileira, se aproveitou de assuntos em voga em 
diversas épocas, para pautar suas campanhas publicitárias. Assim como a Benetton, a empresa 
utilizou imagens polêmicas em algumas peças, como a que mostrava um estupro para abordar a 
questão da legalização do aborto. "Optamos por nos expor sim, sempre mostrando um 
posicionamento baseado em argumentos. Isso legitima a iniciativa. Não mentimos, nem 
generalizamos", afirma Roni Argalji, diretor-presidente da Duloren.  
 
Para o executivo, essa abordagem só agrega valor às campanhas, pois mostra o caráter da 
empresa. Para ele, pior é não expor opinião alguma a respeito dos problemas sociais. "A mulher 
que usa Duloren tem iniciativa, é dona do seu destino. Ela já é uma pessoa que se posiciona 
diante das questões, que surgem em seu caminho, e isso não deveria fazer dela uma pessoa 
polêmica, mas saudável", explica Argalji. A marca já criticou o desmatamento e condenou a fome 
e a guerra, sempre colocando nas peças mulheres usando as lingeries da marca. A empresa fica 
localizada em Vigário Geral, favela do Rio, e lá emprega mão-de-obra local. Argalji destaca ainda 
ações assistencialistas, como a doação de comida e roupa para a associação de moradores da 
região. 
 
Diesel gera polêmica com nova campanha 
 
A última campanha lançada pela Diesel mundialmente em seu site (www.diesel.com) rapidamente 
gerou polêmica. Na internet, pessoas acusam a marca de oportunismo e criticam a abordagem da 
empresa, que mostra lugares ícone de diversos países sofrendo os efeitos do aquecimento global.  
 
Nem o Brasil escapou da campanha, ilustrado através do Rio de Janeiro inundado, com apenas o 
Cristo Redentor emerso. Em todas as peças, modelos vestem roupas da marca e parecem alheios 
aos desastres ecológicos, sob o título "Diesel mostra para você como ficar frio enquanto o Planeta 
Terra esquenta" (Diesel shows you how to keep cool when Planet Earth gets hot). 
 
Os internautas criticam essa alienação dos modelos nas peças publicitárias e chegam a chamar a 
marca de "ambientalista hipócrita". A empresa se defende afirmando ser legítimo que pessoas 
pensem assim, apesar de estarem equivocadas.  
 
Segundo o departamento de comunicação da marca, a Diesel não vem tratando o assunto de 
forma passiva, pois toda a rede está apta a desenvolver ações em prol do bem comum. No Brasil, 
1,2 mil árvores estão sendo plantadas e mudas de Pau Brasil distribuídas na unidade da Oscar 
Freire, em São Paulo. 
 
Ainda de acordo com a empresa, a intenção da marca era suscitar o debate e, por isso, estão 
satisfeitos com a repercussão, mesmo que negativa por parte de alguns. O mote da campanha 
seria levantar o questionamento sobre até quando as pessoas continuarão fingindo que nada está 
acontecendo.  
 



Na opinião da marca, trata-se de um assunto a ser debatido com voracidade, inclusive por uma 
empresa de moda. A Diesel enfatiza ainda o fato de a campanha ter surgido anteriormente aos 
relatórios mundiais da ONU sobre o aquecimento global. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 20 mar. 2007. Gerencia, p. B-9. 


