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Uma das mais consagradas teorias da publicidade brasileira repousa na noção de "aspiracional". 
Imagina-se, por meio deste "conceito", que para atingir um certo grupo de renda basta comunicar 
para os segmentos de renda imediatamente mais elevados, supondo que o consumidor quer 
sempre ser mais do que é - está sempre ansiosamente buscando no imaginário um nível de 
consumo que não é o seu. Seríamos assim, seres invejosos de nosso estrato social imediatamente 
superior?  
 
Esse estilo de sociologia publicitária parece ter alguma sustentação impressionística. Os principais 
exemplos são o culto às celebridades, as revistas de fofocas e, também, as centenas de pessoas 
que demandam entrada nos desfiles semestrais da São Paulo Fashion Week como se fosse uma 
questão de vida ou morte. Conheci também dezenas de pessoas da classe A que fazem tudo para 
não ir a eventos de moda. Que não sonham conhecer celebridades. Que não querem ter um carro 
de luxo.  
 
Nessa minha observação neo-antropológica, encontrei pessoas de classe A que tomam vinho (mas 
não pagam US$ 100 por ele), que não viajam de primeira classe (mesmo quando podem) e que 
gostam de livros, de eventos culturais e/ou de comer bem. Mas atenção: a empada no mercado 
municipal pode ser tão ou mais nobre que a massa de um famoso restaurante de São Paulo.  
 
Inclusive encontrei, por meio de informantes selecionados, surpreendentes comunistas 
consumistas e incríveis publicitários anticonsumistas, ao lado de outras figuras conhecidas por 
seus peculiares hábitos de cultura e consumo, tais como hippie-chiques.  
 
Em outras palavras, o padrão social contemporâneo mais provável - passível de dar alguma 
unidade a essas disparatadas tendências urbanas - parece ser não o da sociologia do aspiracional, 
mas a do pós-modernismo: a legitimidade de todas as tendências. Das patricinhas às garotas do 
funk da periferia. Os analisados, os internacionalizados, os bitolados e os intelectualizados ao lado 
dos endinheirados da periferia e do interior que acham essa conversa sobre tendências urbanas 
principalmente uma espécie de delírio coletivo.  
 
Então, como sustentar essa sociologia preguiçosa do aspiracional? Alguns diriam que o argumento 
ainda faz sentido quando se pensa a comunicação para os mais pobres. Mas será então que 
nossos "pobres coitados" são todos iguais e só os ricos têm direito à diferença? Contrariando esse 
argumento, a antropologia, a literatura e o cinema brasileiro têm encontrado e revelado muitos e 
estranhos tipos.  
 
O Brasil urbano e rural está repleto de "peças raras", com seus projetos peculiares, sonhos 
espetaculares e que organizam seu mundo simbólico de um modo que sequer intuímos. Será que 
nossa noção de aspiracional, preconceituosa e elitista fala mesmo com eles? Talvez seja o caso da 
publicidade começar a perguntar sinceramente a todos os cidadãos: who do you wanna be? 
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