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Você fica chocado com empresas que utilizam slogans com insinuações sexuais para vender seus 
produtos? Ou fica perturbado com as fotos de modelos seminuas utilizadas para promover 
coleções de moda? Como muitos de nós, você provavelmente apenas deve achar que a constante 
enxurrada de imagens de natureza sexual na propaganda está começando se tornar um fato 
corriqueiro. O sexo, ao que parece, não vende mais como antigamente.  
 
Após uma década na qual a propaganda ficou cada vez mais sexualizada, neste momento a onda 
diminui. Há sinais de que loiras e playboys musculosíssimos não são mais a resposta para as 
preces dos diretores de marketing. Este ano, a HeadlightVision Ltd., uma divisão do WPP Group 
Plc, que é a segunda holding mundial de publicidade, realizou estudo no Reino Unido que mostra 
que a saturação de imagens sexuais na propaganda se tornou um fator ``broxante'''' para os 
consumidores jovens. Baseado em pesquisas realizadas em 14 cidades do mundo, o estudo 
concluiu que os jovens urbanos estavam cansados de imagens sexuais na propaganda.  
 
No ano passado, o Chartered Institute of Marketing da Grã- Bretanha descobriu em uma pesquisa, 
que ouviu 1.000 pessoas com idade acima de 15 anos, que apenas 6 por cento dos entrevistados 
gostavam ou eram influenciados por imagens de natureza sexual em anúncios.  
 
Seria esse um surto repentino de recato? Não exatamente. A varejista norte-americana 
Abercrombie & Fitch Co. decidiu em dezembro passado suspender a publicação de um catálogo 
trimestral que gerava reclamações sobre as fotos de modelos esparsamente vestidas. 
Provavelmente a empresa ficou preocupada com o declínio de 13% em suas vendas. À 
semelhança do que ocorre com outras empresas, as imagens sexuais não estavam vendendo. 
Teria caído a velha saída publicitária de juntar a imagem de um lindo carro com uma mulher 
seminua no outdoor para vender como água?  
 
Será que os consumidores perderam sua libido coletiva? Matthew Hirst, editor da londrina D_Code 
(publicada pela Headlight) e responsável pelo estudo sobre a saturação de imagens sexuais na 
propaganda, arrisca. ``As imagens explícitas não têm mais o mesmo impacto. Estamos lidando 
com uma geração que cresceu cercada por imagens sexuais.''''  
 
A partir dos anos 60, todos os tabus sexuais foram afrouxados. E nos últimos 10 anos, os tabus 
vieram abaixo. Atualmente, as imagens de natureza sexual são tão onipresentes nas campanhas 
que perderam a capacidade de chocar. Um corpo nu tornou-se tão eficiente quanto pôr a palavra 
``Novo'''' no rótulo. As empresas têm de encontrar outras maneiras de promover produtos. 
Talvez devessem apenas tentar dizer do que se trata a mercadoria, o que ela faz e o preço. 
Atualmente, essa abordagem seria mesmo chocante.  
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