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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Não é difícil perceber o quanto a sociedade tem mudado nas últimas décadas, 

transformando seus hábitos de consumo. O aumento do número de trabalhadores ativos e da 

oferta de produtos e marcas, bem como a facilidade nas condições de pagamento oferecida pelos 

comerciantes e financiadoras, entre outros fatores, têm feito com que as pessoas intensifiquem o 

hábito da compra em quantidade e qualidade (produtos de valores mais elevados). O consumo, 

que tempos atrás se realizava com menos frequência, está cada vez mais intenso e se repetindo 

em curtos espaços de tempo – devido às inúmeras oportunidades que o comércio e os serviços 

têm oferecido aos mais diferentes consumidores, de todas as classes sociais. 

Essas mudanças fizeram com que as pessoas pudessem ter mais alcance a realidades de 

consumo e sociais diferentes. Além disso, o acesso fácil e rápido às informações faz com que o 

consumidor conheça realmente quais as oportunidades estão presentes no mercado e quais delas 

lhe são direcionadas. Nesse sentido, muitos grupos sociais estão mudando de classe e percebe-se 

o aumento da busca pela satisfação, das exigências quanto à qualidade dos produtos, à qualidade 

de vida e uma maior consciência dos consumidores sobre os seus direitos.  

No contexto contemporâneo destaca-se também o consumo dos artigos de moda. As 

pessoas estão cada vez mais preocupadas em “estar na moda”, pela questão da manutenção do 

status social e a busca pela aceitação nos grupos sociais de convívio. O setor têxtil que está em 

constante crescimento, comprovado pela ABIT1 (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), e 

registra uma porcentagem de quase 5% de crescimento anualmente. E quem ganha com isso é o 

mercado da propaganda, que “explode” e se renova com pressa pelas ruas, vitrines e veículos de 

comunicação, diariamente, sempre com os últimos lançamentos e oportunidades de consumo 

imperdíveis. Um verdadeiro frisson de consumo que exige cada vez mais um maior engajamento 

                                                 
1  Dados retirados do site do artigo “A moda é mercado” publicado por Paulo Fernando no site comunidade 
moda. http://www.comunidademoda.com.br/moda-e-mercado-%E2%80%93-o-mercado-da-moda.html Acesso em:  
12 de maio de 2011. 
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dos consumidores, sua dedicação em se manter atualizados nas novidades de produtos e serviços 

das mais diferentes naturezas. 

As informações via discurso publicitário chegam a todos, a todas as classes e culturas, em 

todos os lugares do mundo e, como não haveria de ser diferente, com linguagens que cativam, 

usando e abusando de estratégias de persuasão. Informação rápida e consistente, muitas vezes 

com forte apelo emocional, lúdico, irresistivelmente apaixonante – para que cada vez mais 

ninguém pense duas vezes antes de consumir. A propaganda está presente não apenas em 

revistas, jornais, programas televisivos, outdoors, mas também blogs, sites, chats de conversação 

instantânea e nos mais variados tipos de redes sociais. E acessando esses conteúdos que têm 

relacionado com eficiência a propaganda e o entretenimento estão as mulheres de diferentes 

faixas etárias e classes sociais. 

As mulheres tendem a compreender sobre o tema moda, ainda que algumas menos e 

outras mais, já que não raramente este é um assunto presente nas conversas de rodas de amigas. E 

muitas vezes, aquilo que seria uma tendência de temporada acaba se tornando quase uma lei entre 

elas, muitas vezes até padronizando suas roupas e formas de vestir. Isso desperta o interesse de 

quem trabalha com esse segmento, fazendo com que os profissionais da moda busquem entender 

quais as formas possíveis de um determinado produto se tornar assunto e “febre” entre as 

consumidoras e um hit de vendas. E é exatamente nesse intuito que trabalha o discurso 

publicitário de moda.  

Nesse sentido, esta pesquisa buscou analisar as representações sociais em um estudo do 

gênero feminino, retratado na publicidade impressa de moda veiculada na revista Vogue Brasil. –

A análise surgiu da necessidade em se conhecer um pouco melhor a forma pela qual é trabalhada 

a linguagem e a representatividade do feminino nesse veículo de moda que é referência, em 

vários países, considerada a revista de moda mais famosa do mundo.  

A partir desse estudo, percebeu-se o uso de uma linguagem sensual, sedutora, em grande 

parte dos anúncios, e então surgiram os estudos para analisar qual a relação que o conceito de 

sedução tem em relação a representatividade feminina nos anúncios da revista. 

O principal objetivo do estudo foi compreender quais as possíveis formas que essa 

linguagem pode ser utilizada no discurso publicitário de um anúncio impresso. A partir dessa 
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linha, propôs-se em um segundo momento, como objetivos específicos, analisar o mercado da 

moda e  a sociedade de consumo, estudar quais as formas que enriquecem o discurso publicitário 

dando ênfase ao estudo da persuasão ao qual a linguagem de sedução se encaixa como elemento, 

estudar de que forma são apresentadas as representações do gênero feminino em anúncios 

impressos e estudar os elementos da construção do layout da publicidade impressa. 

Percebendo a constante presença do uso da linguagem de sedução em anúncios impressos, 

este trabalho buscou compreender a sociedade de consumo relacionada ao universo dos produtos 

de moda, objetivando identificar como as representações do gênero feminino “vendem” o 

conceito de sedução para as mulheres pertencentes ao seu público-alvo. A pesquisa, desse modo, 

partiu  do princípio de que os artigos relacionados ao mercado de moda – roupas, bolsas, 

calçados, jóias, perfumes, acessórios, etc. – tradicionalmente pretendem proporcionar às suas 

consumidoras usuárias, cada um ao seu estilo, qualificações como beleza, jovialidade, 

sensualidade, bom gosto, distinção, elegância, sofisticação e glamour.  

Tudo isso, até certo ponto, poderia ser resumido como o poder de sedução feminino, 

obtido ou acentuado, então, por intermédio do consumo de moda. E justamente dessa constatação 

é que surgiu o interesse em se averiguar a relação entre o conceito de sedução proposto pelas 

representações femininas dos anúncios da revista Vogue. A escolha do tema deve-se à 

importância da representatividade social e comercial da figura feminina para o mercado de moda, 

que dirige às mulheres uma imensa gama de produtos, serviços e também de publicações a 

respeito desse mercado, tais como as revistas especializadas, a exemplo da citada anteriormente. 

Além disso, a moda e o segmento de moda de luxo (alta costura) são hoje importantes 

fatias do mercado publicitário mundial, o que justifica o interesse pelo estudo das estratégias de 

persuasão. Nos últimos anos o mercado de moda e o consumo de moda têm despertado maior 

interesse tanto das empresas (marcas fabricantes) quanto da academia, por parte dos cientistas 

sociais que analisam o comportamento humano. E não poderia ser diferente, afinal, conforme 

afirmou Lipovetsky (2001), a moda constitui-se por uma lógica complexa, a qual abarca 

inúmeros aspectos da vida social, individual, cultural, estética, e que se fomenta pela sinergia de 

uma multiplicidade de fatores, sejam eles sociais, culturais, econômicos ou mesmo políticos. 
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Lipovetsky (2001) defende que a moda é uma prática dos prazeres, é prazer de agradar, 

surpreender, de ofuscar. Prazer ocasionado pelo estímulo à permanente mudança, à metamorfose 

das formas, de si e dos outros. É por essa óptica que os anúncios publicitários de moda produzem 

prazer aos seus observadores, traduzem-se em desejos e trabalham com a sensibilidade do 

público-alvo. Assim, o discurso publicitário de moda em Vogue Brasil é capaz de oferecer muito 

mais que produtos. Suas representações do feminino e da sedução compõem um ponto de vista 

sobre o papel da mulher na sociedade, podendo interferir no olhar que elas mesmas têm de si. O 

que justifica a importância de se analisar o discurso publicitário não apenas como reflexo de uma 

constituição social contemporânea, mas também como importante influência nessa constituição. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 MERCADO DA MODA E A SOCIEDADE DE CONSUMO 
 

A moda pode ser considerada um fenômeno sociocultural, que expressa e expressou os 

valores e as ambições dos indivíduos ao longo da evolução humana. Para Lipovetsky (2001), o 

papel da moda, historicamente, sempre foi o de delimitar a distinção entre as classes sociais. Na 

sociedade atual, a moda tornou-se não só uma forma de diferenciação social, mas também passou 

a representar sentimentos, atitudes, ideologias, traços de personalidade e até mesmo de caráter. 

Na sociedade contemporânea governada pelo mito da imagem, o processo de investimento na 

aparência se torna altamente relevante, e extremamente rentável àqueles que movem esse 

mercado com suas marcas e produtos e serviços. Sabendo disso, os produtores de moda inserem-

se cada vez mais no contexto da comunicação publicitária.  

Com o passar dos anos, houve um grande revolução nas práticas comunicacionais, 

fazendo com que a publicidade evoluísse junto com a sociedade. Desde que a publicidade de 

moda passou a fazer parte do universo da sociedade de consumo, ela se configura basicamente da 

mesma maneira. Sua essência é a mesma, porém, as estratégias discursivas evoluem para capturar 

a atenção dos consumidores.  Lipovetsky (2001) lembra que a competição entre as marcas e a 

estandardização industrial impulsionam cada vez mais uma corrida interminável para o inédito, o 

efeito inovador, o detalhe diferente, visando captar a atenção e fixar-se na memória dos 

consumidores.  

O mercado da moda consagra-se atualmente como um grande negócio considerado grande 

potencial econômico para o país. Atualmente o Brasil possui o 6º maior parque têxtil do mundo e 

produz anualmente certa de 9,8 milhões de peças de vestuário2. Somente no São Paulo Fashion 

Week, evento de moda que acontece duas vezes ao ano, movimenta-se em torno de 1,8 milhão de 

pessoas e em torno de R$ 13 milhões de investimentos, como aconteceu em sua última edição, 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br/setoresprodutivos/o-mercado-de-moda>. Acesso em 15 de abril de 
2011 
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gerando também inúmeros empregos diretos e indiretos. O setor está em constante crescimento, 

deparando-se com as facilidades atuais, oferecidas para o consumo.  

 A sociedade atual não apenas é orientada inevitavelmente ao consumo como tende ao 

consumismo, devido às inúmeras oportunidades e facilidades de compra – cartões de crédito, 

financiamentos, parcelamentos. Tudo pode ser consumido no presente, mesmo que o pagamento 

se arraste para o futuro. E os indivíduos acabam por consumir o que “está na moda”, de forma a 

se integrar a determinados grupos sociais de referência. Esses grupos são formados por pessoas 

que tendem a consumir bens comuns e acabam por fazer parte de uma tribo, de uma determinada 

representação social. 

Podemos classificar por sociedade de consumo, aquela que está em fase de 

desenvolvimento avançada, onde o consumo é acelerado, serializado, satisfaz a demanda e muitas 

vezes excede a procura. Para Featherstone (2007) o consumo pode ser entendido como forma de 

auto-expressão e de auto-afirmação de um indivíduo. O autor defende que esses indivíduos 

buscam se colocar em uma posição social, gerando a necessidade de demonstrar status aos outros 

criando uma necessidade pessoal que está diretamente vinculada ao consumo, ou seja, quanto 

mais o indivíduo consumir, maiores as chances de se colocar em uma posição social favorável.  

Denise Jodelet (2001, p.32) define as representações sociais, sinteticamente, “como uma 

forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. As 

representações sociais têm relação com a cultura que se emprega na sociedade através dos valores 

compartilhados, das crenças, das referências históricas e culturais que formam a memória 

coletiva e constroem a identidade da própria sociedade. No universo da moda, por exemplo, 

existem diversas representações que variam de acordo com cada tempo histórico, grupo, classe e 

estilo. 

As fontes de determinação das representações sociais, de maneira geral, se encontram no 

conjunto de condições sociais, econômicas e históricas, as quais caracterizam uma determinada 

sociedade, bem como no sistema de crenças e valores existentes na referida sociedade. Assim, 

para Jodelet (2001) representação social é: 
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Uma maneira que nós, sujeitos sociais, aprendemos os conhecimentos da vida diária, as 
características de nosso meio ambiente, as informações que nele circulam, as pessoas de 
nosso relacionamento. Em outras palavras, o conhecimento espontâneo, ingênuo, 
denominado de conhecimento do senso comum, ou pensamento natural, por oposição 
ao pensamento científico. Este conhecimento se constitui a partir de nossas 
experiências, de nossas informações, conhecimentos e modelos de pensamento que 
recebemos e transmitimos através da tradição, da educação e da comunicação social. 
Desse modo o conhecimento é, em muitos aspectos, um conhecimento socialmente 
elaborado e compartilhado (JODELET apud GRACIA 1988, p. 33). 

 
 

  Gracia (1988, p. 41) explica que “as representações sociais se formam a partir do conjunto de 

práticas sociais que se encontram relacionadas com as diversas modalidades da comunicação”. O 

autor ainda defende que são nos processos da comunicação que aqui trazemos para o universo da 

publicidade, que se originam as representações sociais. Cada vez mais, consumir significa tornar-

se parte de um determinado grupo social. A sociedade contemporânea é conhecida como a era 

das massas, do consumo acelerado e das aparências. Assim, consumir não é um ato voltado 

apenas à satisfação das necessidades básicas, mas sim relacionado as necessidades simbólicas, ou 

seja, à auto-afirmação e à afirmação social. E a publicidade é parte fundamental desse processo, 

pois é nela que circulam as informações que motivam o desejo e incentivam e orientam o 

consumo. 

 Segundo Baudrillard (1995), na sociedade contemporânea os objetos de consumo não 

estão associados a uma função ou a uma necessidade pré-definida. O autor acredita que a 

sociedade de consumo elimina a noção de ligação entre objeto e função e cria uma lógica de 

associação entre o objeto e o status. E é justamente nesse pensamento em que a publicidade de 

moda se apóia a fim de criar seus anúncios. 

 

O consumo não é nem a prática material, nem uma fenomenologia da “abundância”, 
não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo vestuário que se veste, nem 
pelo carro que se usa, nem pela substância oral e visual das imagens e mensagens, 
mas pela organização de tudo isto em substância significante; é ele a totalidade 
virtual de todos os objetos e mensagens constituídos de agora então em um discurso 
cada vez mais coerente. O consumo, pelo fato de possuir um sentido é uma atividade 
de manipulação sistemática de signos (BAUDRILLARD, 2000, p.206) 

 

   Atualmente, grande parte dos processos de consumo se reflete em gratificação pessoal, e 

este fato é que dá sentido a compra: pelo reconhecimento social que resulta em satisfação 
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pessoal. Rocha (2006) lembra que o compulsório da compra – seja de produtos ou serviços ou de 

categorias de pensamento que socializem para o consumo – obrigam que o consumidor tenha 

facilidade pata identificar a mensagem. A moda na sociedade de consumo permite exibir um 

vínculo de posição social e de personalidade. Lipovetsky (2001, p. 37) aborda ainda a questão 

que “na moda o mínimo é o máximo, quaisquer que sejam os efeitos estéticos opostos que 

suscitem: sempre se trata do império do capricho, sustentado pela mesma paixão de novidade e 

alarde”.  

 Assim, pode-se concluir que sociedade de consumo, que tem como uma de suas 

representantes a indústria cultural da moda, vive em constante ebulição. As pessoas procuram 

constantemente as mais recentes ofertas e o mercado as oferece cada vez mais.  O discurso 

publicitário na sociedade atual revela-se negociador, intermediando e oportunizando a relação 

entre produtos e consumidores. Baudrillard (1995) lembra que cada imagem e cada anúncio 

impõem o consenso de todos os indivíduos virtualmente chamados a decifrá-los. Ou seja, 

conforme afirmou Rocha (2006) a indústria cultural e a publicidade colocam a sociedade diante 

de um amplo repertório de idéias, emoções, sensações, escolhas, imposições e práticas. O 

importante é que qualquer que seja a forma de comunicação, os significados produzidos pelas 

mensagens despertem interesse na sociedade, pois é nessas mensagens que estão algumas chaves 

que abrem passagens pra o imaginário da sociedade.  

  

2.2 A PERSUASÃO NO DISCURSO PUBLICITÁRIO NA PUBLICI DADE 
DE MODA 

 
            No discurso publicitário, de um modo geral, procura-se trabalhar com elementos a fim de 

alcançar o consumidor e persuadi-lo.  Neusa Demartini Gomes (2003) já defendia que a 

publicidade é um processo de comunicação persuasiva, que através dos meios massivos, tem 

como objetivo informar e influir no processo da decisão da compra.  

 

O sistema publicitário se define como uma rede organizada de elementos, pertencente ao 
entorno geral da comunicação de massa, programados segundo um determinado 
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planejamento, com o objetivo de atingir estímulo ao consumo ( a partir da informação e 
da persuasão), cujo marco referencial é o universo econômico capitalista. A autora ainda 
defende que informar e persuadir são os objetivos globais da comunicação publicitária e 
que persuadir supõe convencer e, para tanto, é preciso motivar. (GOMES, 2003 p.13) 
 
 

No ato da compra os elementos persuasivos teem como função agregar valor ao produto, 

como  cita Citelli (1986), o elemento persuasivo está colocado no discurso como a pele ao corpo. 

É muito difícil rastrearmos organizações discursivas que escapem à persuasão. 

 

Comunicação persuasiva se caracteriza por se “persuasão deliberada, orientada a 
conseguir determinados efeitos, utilizando técnicas de comunicação e psicológicas, de 
certas formas, coercitivas” (GOMES apud BREWSTER SMITH (1995), p.75). 

 

O objetivo final da comunicação publicitária é exercer influência sobre o consumidor para 

que ele realize a compra do produto anunciado. Gomes (2003) ainda defende que a comunicação 

persuasiva se caracteriza pela intenção da fonte decidida claramente a produzir algo no receptor, 

nos destinatários, e modificar, em algum sentido, sua conduta induzindo o consumo de um 

produto ou marca específica, ampliando o uso de um produto ou serviço, dando conhecimento de 

um promoção ou ainda criar confiança no uso de um determinado produto. 

 Considera-se que dentro de uma mensagem persuasiva, a intenção do emissor é, em um 

dado momento, enviar para o receptor uma mensagem que, segundo Rocha (2006) a mensagem 

publicitária, é eminentemente, sedutora, não porque assim deva vender melhor, mas porque 

expressa confiante tudo o que foi sonhado um dia pode, enfim, se realizar. De Carli (2002) 

defende que a publicidade é uma alegria, um divertimento, um coquetel de imagens e sentidos, 

uma sedução frívola que suspende por momentos o real e o racional. 

Dentre os variados elementos que podemos utilizar como recursos persuasivos, 

encontramos nos anúncios da Revista Vogue o uso da sedução. Os anúncios de campanhas de 

moda, diferentemente de outros segmentos, não vendem dados técnicos ou características das 

matérias primas. Este tipo de anúncio é usado para retratar a imagem de marca do produto, 

seduzindo o público pela provocação de um desejo que visa o luxo, o glamour e a elegância:  
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Da mesma maneira que a moda não pode ser separada da estetização das pessoas, a 
publicidade funciona como cosmético da comunicação. Da mesma maneira que a moda, 
a publicidade se dirige principalmente ao olho, é promessa de beleza, sedução das 
aparências, ambiência idealizada antes de ser informação. (LIPOVETSKY, 2001, 
p.189) 

 

Nesse intuito, os anúncios de moda são estruturados, na maioria das vezes, contendo 

apenas imagens, ou seja, texto não verbal, acompanhadas da assinatura do produto. O que não 

significa, necessariamente, que ela seja inferior a qualquer outro tipo de publicidade que se 

componha de textos verbais e não verbais. Apenas enfatiza-se, dessa maneira, a intenção de 

aproximação do público por uma lógica simples: se a publicidade vende a imagem de produtos, a 

publicidade de moda vende a imagem social possibilitada ao consumidor por meio do uso dos 

produtos vendidos. 

A publicidade de moda instiga o consumo por meio principalmente de apelos imagéticos. 

Os anúncios em si são vagos – no sentido da interpretação mais subjetivada. Não vendem 

necessariamente informações pontuais que caracterizam um produto, vendem o visual que o 

consumidor obtém por meio dele. Segundo Rocha (2006) cada anúncio vende estilos de vida, 

sentimentos, visões de mundo, em porções generosamente maiores que carros, roupas e 

brinquedos. Produtos e serviços são para quem pode comprar; anúncios são distribuídos de forma 

indistinta, assinalando o destino classificatório da mensagem publicitária. Muitos anúncios de 

moda não são definidos pelo produto anunciado e sim pelas informações que estão contidas nas 

imagens, as informações subentendidas e na marca já reconhecida pelo público.. Nesse sentido, 

anúncios de moda costumam adotar, quase sempre a máxima de que “uma imagem vale mais do 

que mil palavras”. A esse respeito, Rocha (2006) lembra que: 

 
 
O discurso publicitário é uma forma de categorizar, classificar, hierarquizar e ordenar 
tanto o mundo material quanto as relações entre as pessoas, por meio do consumo. 
Sabemos que a função manifesta dos anúncios de moda é vender produtos e serviços, 
abrir mercados, consolidar marcas e aumentar o consumo.  (ROCHA, 2006, p.50) 
 

 Assim, o papel da publicidade de moda é vender as novas tendências, adequá-las à 

realidade dos consumidores a fim de seduzi-los, incentivando determinadas escolhas de consumo. 

Além disso, pode-se dizer que a publicidade de moda constitui-se também por expressão artística, 
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no seu intuito de sedução. O produto é fundamental num anúncio de moda, quase o alvo das 

atenções. Em geral, é a sua estrela maior, exaltando a marca do anunciante e protagonizando o 

discurso a fim de capturar mais rapidamente o olhar do consumidor. Ele precisa se destacar, 

afinal, é a sua aparência, a sua imagem, a sua estética e a estética obtida a partir do seu uso que 

sustentam o argumento de venda implícito na estratégia persuasiva.  

 Pode-se afirmar que, em publicidades de moda, o uso de elementos persuasivos se 

mantém ativo quase que em 100% das peças. A persuasão tem-se mostrado como elemento chave 

na construção do discurso publicitário já que é preciso mostrar o porquê tal produto deve ser 

consumido. João Anzanello Carrascoza (1999, p. 53) diz que persuadir faz parte do domínio 

emotivo. “Busca atingir a vontade e o sentimento do interlocutor por meio de argumentos 

plausíveis ou verossímeis, visando obter a sua adesão.” Na publicidade de moda, a persuasão é 

trabalhada principalmente pela imagem, como citamos anteriormente. Nela existe a possibilidade 

de dar vazão a sentimentos, desejos e sonhos. 

 

2.2 SEDUÇÃO: REPRESENTAÇÕES DO GÊNERO FEMININO NO 
DISCURSO PUBLICITÁRIO DE MODA 
 

O discurso publicitário, sendo um produto da sociedade de consumo e da economia de 

mercado, é igualmente um produto de uma determinada cultura, suas necessidades e valores. E é 

precisamente ao encontro dessas necessidades do ser social, reais ou sugeridas pela própria 

publicidade, que esta se dirige e canaliza o seu discurso. Este assume um caráter de apelo à 

própria mensagem, já que num mercado de livre concorrência a competição é tão acesa que, além 

dos produtos divulgados, os próprios anúncios competem entre si a fim de conquistar a atenção 

do consumidor. 

Um anúncio em mídias impressas, tais como uma revista, disputa a atenção do público 

com os outros anúncios que o cercam e também com todos os outros textos não publicitários 

veiculados. A necessidade de um anúncio publicitário chamar atenção sobre si é dificultada pelo 

fato que o consumidor não liga a televisão ou abre uma revista à procura desse anúncio. É 
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necessário que este chame a atenção do consumidor e se venda por si próprio. A partir dessa 

necessidade de chamar atenção do público que a publicidade criou um linguagem publicitária que 

seduza o consumidor, ou seja, uma linguagem de sedução. Constituindo-se assim a linguagem da 

sedução, o discurso publicitário apela freqüentemente à sedução no seu sentido mais extremo, ou 

seja, à sedução sexual. 

 É facilmente perceptível que a publicidade comunica muitas de suas mensagens fazendo 

alusão a questões do gênero sexual. Em um discurso publicitário o uso da sensualidade e da 

erotização é um fator fortemente utilizado para vislumbrar e chamar a atenção do observador, a 

linguagem com uma força singular que produz o encantamento, desloca o receptor do real, 

mostra-lhe imagens esteticamente belas e desperta seu imaginário sobre elas. Segundo 

Baudrillard (1992), a sedução se faz daquilo que está oculto e acontece como um 

“enfeitiçamento”. Relaciona-se à fascinação, ao encanto e à aproximação de um ideal. Sant’Anna 

(2007) defende que a mensagem publicitária é, eminentemente, sedutora, não porque assim deva 

ser para vender melhor, mas porque expressa confiante que tudo que foi sonhado um dia pode, 

enfim, se realizar. 

       O uso da figura feminina é recorrente quando se trata de representar a sensualidade, sendo 

empregada com grande freqüência em anúncios e mensagens publicitárias, tais como as de moda, 

fato esse que sempre gerou muita discussão acerca da exploração da imagem da mulher. Pinto 

(1997) defende que a figura feminina surge como símbolo da beleza física, da sensualidade e da 

constante disponibilidade sexual. Todavia, o reforço de estereótipos de gênero pelas mensagens 

publicitárias não decorre sempre da superexposição, vulgarização ou exploração abusiva e 

inadequada da figura feminina.   

Para Peruzzolo (1994), a produção publicitária elabora os corpos, as suas exposições e 

circunstâncias para transformá-los em objetos publicitários, objetos dos quais muitas vezes não 

são interessantes que se abra mão. Dessa maneira se criam condições discursivas para mobilizar 

diferentes sentidos para os produtos anunciados. No entanto, é verificável que a publicidade e a 

própria mídia vivam contemporaneamente um período de erotização abusiva dos corpos, tanto 

masculinos como femininos, com o objetivo de tocar no subconsciente humano (ALVES, 2003). 
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No caso da sensualidade para a produção publicitária Peruzzolo (1994) cita que o anúncio 

publicitário elabora os corpos, suas exposições e circunstâncias, para transformá-los no objeto da 

realidade publicitária. 

 Em termos de estratégia de vendas, a ênfase dos discursos muitas vezes é de fato o corpo. 

Comumente a publicidade sugere que para ser feliz e ter sucesso a mulher deve manter-se dentro 

de um padrão de beleza definido e divulgado pela mídia. A mulher que já foi estereotipada, deve 

aparecer nos anúncios de moda dentro dos padrões impostos pela sociedade – magra, jovem, 

bonita. Estas mulheres representadas, no entanto, não são a mulher comum, mas um estereótipo 

de mulher, criado pelo campo da cultura que variam de acordo com o produto anunciado.  

As diferenças começam a aparecer, na representação da identidade feminina, quando 
investigamos os valores que são, especificamente, distribuídos para construir essa 
individualidade. Nesse plano, a mulher indivíduo vira corpo e o que entra em jogo é a 
sua posse, uso, beleza, tratamento e realce, pois o corpo é a propriedade, bem e valor 
fundamental dessa individualidade. (ROCHA, 2006 p.55) 

 

Para Rocha (2006) o corpo feminino como principal posse, a tradução de fato é, do 

indivíduo mulher é recorrente em muitos anúncios, que em vez de focarem no corpo inteiro, a 

principal idéia é o corpo decomposto em diversas partes. Trata-se do corpo fragmentado. Como 

por exemplos anúncios que exaltam a cintura, nádegas ou coxas. Atualmente, o uso do corpo 

feminino perfeito como um elemento de sedução, desenvolveu nas mulheres o desejo de alcançar 

esse tipo de corpo, o que faz com que possamos perceber o poder da linguagem transmitida na 

publicidade. 

Assim, o corpo é marcado como valor central da individualidade da mulher. E ainda 
mais: ele próprio será de diversas maneiras fragmentado, matizado, detalhado, 
perscrutado. Será dividido em partes, e umas serão realçadas, e outras, tratadas. O corpo 
deve ser elástico, apertado, acariciado, tocado e... livre. É uma flor, e também uma falta 
permanente, pois precisa ser cuidado, embelezado e destacado. Tudo isso porque, como 
propriedade e substância básica do indivíduo – no modo específico em que se realiza na 
mulher -, deve ser usado como principal força, poder e foco de acontecimento dessa 
individualidade (ROCHA, 2006, p.59). 
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Na exploração da imagem da mulher com o objetivo de persuasão dos consumidores, a 

publicidade tem recorrido principalmente a representações idealizadas de beleza física, 

sensualidade e liberação sexual (PINTO, 1997), muitas vezes de forma tão estereotipada que 

dificilmente possam ser alcançadas por grande parte das consumidoras. Portanto, quando um 

anúncio publicitário mostra a figura de mulher com um corpo perfeito, muitas das consumidoras 

acabam não rejeitando e sim procuram algo que as identifique, que as dê proximidade com a 

modelo utilizada.  

 Para cada peça publicitária é interessante a exaltação de alguma parte do corpo da mulher 

em especial, sejam os cabelos para vender xampu, as pernas para anunciar as meias-calça, os 

seios para os sutiãs, as mãos para esmaltes, as nádegas e seios para cerveja, etc. O que causa 

choque é essa mulher-corpo que quase nunca tem vez enquanto sujeito. 

 

Dessa forma, o indivíduo mulher, tal como aparece na imagem dos anúncios 
publicitários, ao existir principalmente, através de um corpo fragmentado, invibializa a 
construção de um espaço interno e, com ele, a possibilidade de proferir de um discurso 
[…]. Como não possui espaço interno ou, ao menos o possui de forma precária, seu 
discurso é deslocado para uma outra instância. Assim, a palavra da mulher delegada aos 
produtos e estes falam por ela, são suas idéias, expressam seu interior sob forma de 
necessidade e desejos. Eles e só eles podem compreendê-la (ROCHA, 2001, p.37). 

 

O corpo veiculado pela mídia e pela publicidade se tornou o caminho que a publicidade 

encontrou para manter uma constante ligação com os consumidores. Peruzzolo (1994)  cita que o 

corpo belo, nu, sensual, passa a ser um discurso fático que se apresenta sofisticadamente como 

discurso sobre as necessidades humanas e suas satisfações, mas cujo efeito de reorganização 

social é a ordem do consumo na sociedade contemporânea. O corpo e suas expressões pelo viés 

do discurso publicitário se constituem em uma espécie de dito, isto é, de mensagem que ganha 

formas de matéria discursiva que produzem suas dimensões classificatórias da realidade. 

O corpo como principal posse, a tradução mesmo, o indivíduo mulher é recorrente em 
vários anúncios. O ponto significativo é que muitos deles, diferente dos anteriores que 
falam do corpo inteiro, o que é focalizado é um corpo decomposto em diferentes partes. 
Trata-se de um corpo fragmentado (ROCHA, 2001, p. 31) 
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            O mundo da sedução estabelece-se em um descompromisso com qualquer expectativa, 

com qualquer finalidade racionalizada. Ser seduzido, para Baudrillard (1992), é ser desviado de 

sua verdade. Para Baudrillard (1992), a sedução implica, pois, em simulação da realidade, o 

conceito de simulacro, em um imaginário super expressado, por assim dizer, como em um jogo 

de ilusões dos quais a moda, por exemplo, se utilizaria. Na publicidade o processo de sedução 

busca no lúdico e no fascinante as verdades absolutas dos consumidores, instaurando um jogo de 

sedução e persuasão que mostra qualidades e encanta. 

 

 

 

2.3 LINGLUAGEM PUBLICITÁRIA EM MÍDIA IMPRESSA 

 
 A estrutura da linguagem publicitária é formada pelo conjunto de códigos verbais e não-

verbais, fazendo com que o público-alvo perceba os sentidos da mensagem veiculada. Para 

Carrascoza (1999) a linguagem publicitária tem sido nos últimos anos um forte agente de 

aumento do consumo, considerando-se que influencia e determina o comportamento do público. 

Cabe a ela demonstrar através do discurso sobre os produtos soluções aos problemas cotidianos e 

aos sonhos dos consumidores.  

Essa linguagem e os efeitos que sua mensagem causa não estão limitados apenas aos 

comerciais e anúncios de empresas. Pode-se verificar a linguagem publicitária também no dia-a-

dia, nas marcas que preferidas ou mais populares, nas gírias incorporadas às rodas de conversas, 

aos estilos de ser e de se comportar socialmente, etc. Muito do que se vive no dia a dia está direta 

ou indiretamente ligado às mensagens transmitidas pela linguagem publicitária.  

A busca incansável pela satisfação do homem e o prazer das coisas está ligada a toda e 

qualquer compra. Muitas destas escolhas estão diretamente ligadas aos limites dos desejos e às 

restrições financeiras de consumo. Busca-se a satisfação até o ponto em que o produto comprado 

já não satisfaça mais, afinal, “a capacidade do homem em tirar satisfação de um bem diminui à 
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medida que ele consome este bem” (GADE, 1980, p.5). O consumo, basicamente, é motivado 

pela necessidade de prazer, de satisfação das nossas necessidades e de poder que o produto 

oferece. 

 
Na verdade, as questões que a publicidade apresenta ao pensamento são, por sua 
diversidade e complexidade, um interessante desafio. As representações e imagens que 
habitam nosso imaginário, formam uma espécie de texto ou roteiro com o qual 
encenamos a experiência cotidiana. De fato, acredito que exista um grande potencial de 
trabalho intelectual a ser desenvolvido nesta linha. Por isso, já há algum tempo, tenho 
investigado publicidade, consumo e meios de comunicação, utilizando a perspectiva 
antropológica como forma privilegiada de interpretação deste universo de imagens, 
idéias e significados produzidos pela indústria cultural (ROCHA, 2006 p.41). 

 

 Percebe-se então que a publicidade busca transmitir uma ideologia para adaptar e adequar 

as idéias nela contida para os consumidores, de tal forma que esses tenham sua atenção 

despertada para as mensagens e consigam entender seu significado. Carrascoza (2002) afirma que 

a mensagem publicitária  é um exemplo de discurso persuasivo, que tem como finalidade chamar 

a atenção do público para as qualidades do produto ou serviço, ou também de uma marca. O autor 

ainda salienta que o objetivo de uma mensagem publicitária  não é apenas informar,mas informar 

e persuadir. 

 Essa mensagem transmitida através do ato de fazer propaganda 

faz com que o público alvo adote valores e perspectivas em cima de um produto/serviço. Isto 

porque “nenhum emissor quer ver sua mensagem perdida no vazio, qualquer peça publicitária 

intenta alcançar um alto grau de persuasão, uma vez que idealmente deve desencadear um ação, o 

ato de consumo, ainda que no futuro impreciso” (CARRASCOZA, 2002, p.18). Nesse sentido, a 

publicidade tanto consegue ver refletido seus discursos na sociedade quanto percebe na sociedade 

tematizações para os seus discursos. 

A familiaridade com o caráter da mensagem não apenas fornece os instrumentos 

indispensáveis para o conhecimento imediato e racional do mundo, como também movimenta 

forças subjetivas, instiga as dimensões perceptivas, fazem nos mergulhar num emaranhado de 

paixões, pautadas na heterogeneidade dos comportamentos humanos, representados por uma 

enorme variedade interpretativa. 



 
 

20 
 

Segundo Carvalho (2000) para a elaboração de uma mensagem publicitária utilizamos 

para convencer e seduzir recursos como à ordem, a persuasão e sedução, pois publicidade não 

deve dar margem à dúvida do que almeja. Se seu objetivo é aconselhar o destinatário e conquistar 

a sua adesão, são determinantes, portanto, na mensagem, a afirmação e a repetição. A função 

persuasiva da linguagem publicitária tem como objetivo primeiro mudar a atitude do consumidor. 

E sempre ao construir o texto devemos levar em consideração o público para o qual aquela 

mensagem é divulgada. Por um lado, à maioria das campanhas publicitária diverte e propicia 

momentos de liberação das tensões por meio de suas mensagens, por outro, propõe estabelecer 

determinado controle sobre o status quo, no qual os conflitos sociais existentes são ocultados. 

O comportamento e os padrões estipulados pelo sistema comunicacional são passados na 

mensagem publicitária para a sociedade, assegurando assim, concepções de mundo que já foram 

estabelecidas. “Persuadir, antes de mais nada é sinônimo de submeter, daí sua verdade  

autoritária. Quem persuade leva o outro a aceitação de uma idéia”, cita Citelli (1986,  p.13). Para 

o autor é o discurso publicitário, transmitem através de sua linguagem uma manipulação de 

símbolos buscando fazer a mediação entre objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do 

mercado que a dos objetos. Para Citelli (1986) foi através da publicidade, que possuir objetos é 

sinônimo de felicidade, bem estar e êxito que sem o status, que ela lhes confere, seriam apenas 

bens de consumo, mas mistificados adquirem atributos ao seu proprietário.  

A mensagem em um anúncio, por exemplo, pode ser transmitidas através de códigos. 

Segundo Carrascoza (2002) esses códigos podem ser linguísticos (título, texto e slogan) ou 

visuais (morfológico, cromático, fotográfico e tipográfico) a relação entres esses códigos 

resultam também em mensagem persuasivas. Já para Carvalho (2000) o discurso publicitário 

serve como um instrumento de controle social e para realizar essa função, simula igualitarismo, 

remove da estrutura de superfície os indicadores de autoridade e poder, substituindo-os pela 

linguagem da sedução. 

 

 O discurso legitima a dominação das elites, e a publicidade constitui um exemplo 
claro , pois apresenta a população os bens de consumo da sociedade capitalista, 
servindo de elo entre ambos, assumindo o papel de incentivador. Reafirma, 
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legitima e torna desejável o papel de consumidor para a população 
(CARVALHO, 2000, p.17). 

 

É inegável que a linguagem publicitária consiste em tentar mudar a atitude do receptor. 

Para isso, é necessário que essa linguagem seja pensada no que diz respeito ao seu papel na 

sociedade, como influenciadora não apenas do consumo, mas de comportamentos sociais e 

culturais dos diferentes grupos humanos. 

 

2.4 ANÚNCIOS IMPRESSOS  –  CONSTRUÇÃO DE TEXTOS  e 
IMAGENS 

 
Tão importante quanto pensar e desenvolver um conceito ao qual a mensagem se venda 

com argumentos fortes, é pensar a forma como será oferecida essa mensagem em sua forma 

visual e textual. Segundo Pinto (1997), estabelecer uma comunicação mais direta com a mente do 

consumidor não significa apenas usar uma linguagem mais direta, nem apresentar apenas o 

produto e suas qualidades, mas sim ativar o imaginário do público, para que este tenha vontade 

de adquirir o produto.  

Segundo Carrascoza (2002) a principal função de uma linguagem publicitári é persuadir 

alguém de algo, ou seja, um dado público-alvo a aderir a alguma causa ou a compra de algum 

produto. Este texto deverá ser elaborado de acordo com as características e necessidades do 

público que pretende atingir, pois é através desta linguagem que os produtos adquirem 

“personalidade” e valores que serão percebidos e desejados pelo público alvo em questão. 

Carrascoza (2002) afirma também que o público-alvo é o ponto de partida para determinar de que 

forma será escrito o texto, para que a argumentação atinja o público. Assim, a publicidade tem 

papel fundamental no universo de consumo, porque ajuda a construir e a consolidar a imagem de 

marca do anunciante, além de dar voz aos seus produtos. 

Já Eni Orlandi (2002) afirma que um bom texto publicitário funciona como um jogo de 

xadrez. O anunciante que conseguir perceber o pensamento estratégico, ou a jogada, do seu 
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interlocutor tem mais chance de sucesso. Isso significa, no caso da publicidade, antecipar-se aos 

desejos do público-alvo, no esforço de estabelecer algum tipo de empatia. 

 

O que cabe à mensagem publicitária, na verdade, é tornar familiar o produto que 
está vendendo, ou seja, aumentar sua banalidade, e ao mesmo tempo valorizá-lo 
como uma certa dose de “difernciação”, a fim de destacá-lo da vala comum. 
Acima de tudo, publicidade é discurso, linguagem e portanto manipula símbolos 
para fazer a mediação entre objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do 
mercado do que a dos objetos (CARVALHO, 2000, p.12). 

 

Carvalho (2000) explica que a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e 

idealizado, mas não se limita ao mundo dos sonhos, já que busca conciliar o princípio do prazer 

com o da realidade, indicando o que deve ser usado e comprado pelo consumidor. Somos 

constantemente atraídos ao apelo das mensagens, registro fiel dos anseios e desejos da sociedade 

do nosso tempo. Escapar de tão sedutor exercício discursivo é algo difícil, quase impossível. 

Carvalho (2000) complementa que a mensagem publicitária dentro de um anúncio impresso, faz 

uma ligação direta entre a oferta e a procura, pois o papel da revista permite reproduções e fotos 

de qualidade superior a de qualquer outro anúncio impresso, favorecendo procedimentos gráfico 

mais sutis e eficazes, com nuances de cor, tipo de letra e detalhes de foto. 

Martins (1997) argumenta que a linguagem publicitária trata mais de um registro ou 

variação da língua, que como modalidade técnica tem certo grau de formalidade e de adequação à 

mensagem a ser expressa. Esta adequação segue a norma lingüística falada, para que o 

destinatário a compreenda melhor, e também obedece às características do produto oferecido e à 

função persuasiva própria da publicidade. Na verdade, a linguagem publicitária é um dos 

instrumentos de controle social e, para bem realizar essa função, sumila igualitarismo, remove da 

estrutura da superfície os indicadores de autoridade e poder, substituindo-os assim por uma 

linguagem de sedução. 

Martins (1997) explica que no início da atividade no Brasil, os anúncios limitavam-se 

apenas a dizer o essencial. Eram característicos anúncios que apresentavam muita objetividade 

nas informações do produto. Contudo, com o aumento da produção industrial no país, houve 

necessidade de ampliar o consumo populacional, e a linguagem teve que se adequar ao sistema 
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publicitário. Assim, o discurso publicitário se desenvolveu e sua linguagem tornou-se mais 

dinâmica. Nascia uma publicidade munida de artifícios e habilidades linguísticas e visuais, com a 

intenção de induzir a sociedade a um maior consumo dos produtos e serviços, para alimentar os 

lucros e evoluir na produção.  

 

Com a dominação definitiva da cultura ocidental pela sociedade de consumo, a 
publicidade criou um novo tipo de universo de Copérnico: as coisas não gravitam 
em torno do homem; é o homem que gira em torno delas, seus novos ídolos. De 
mãos dadas com a publicidade, a sociedade da era industrial produz e desfruta dos 
objetos que fabrica, mas, sobretudo sugere atmosferas, embelezam ambientes e 
artificializa a natureza - que vende água mineral a sopinhas enlatadas 
(CARVALHO, 2000, p. 12). 

 

Há muito tempo a grande procura por bens de consumo passou a ser uma prática comum 

dos indivíduos, que acreditam que por meio do consumo obterão a satisfação e o bem estar, por 

meio da ideia de posse dos mesmos. Nesse intuito, a linguagem publicitária evidencia-se, então, 

segundo Martins (1997), por características objetivas, reais, verificáveis, e subjetivas do produto. 

Ela visa, além de informar, incitar as pessoas a transformar suas atitudes, seus comportamentos à 

frente daquilo que lhes é apresentado por meio da comunicação. 

 

No Brasil, com a expansão da área publicitária através do aparecimento de escolas 
de comunicação e do crescente número de agências nos anos 50, as peças 
publicitárias passaram a evoluir e a ser apresentadas ao consumidor de uma forma 
mais interativa e direta, deixando um pouco de lado a formalidade da língua 
portuguesa culta e utilizando a linguagem coloquial para uma maior identificação 
com a grande massa (MARTINS, 1997, p. 33). 

 

Segundo Carvalho (2000) “a linguagem do discurso publicitária se caracterizada pelo 

esforço do individualismo. Ao concentrar o receptor em si próprio, egoisticamente – ou,  quando 

muito, nos “seus”-, está dizendo que o que interessa é a sua roupa, sua casa, sua saúde. A 

mensagem quer persuadir o receptor a realizar uma ação predeterminada e para isso usa uma 

linguagem autoritária, na qual se destaca o uso do modo verbal imperativo” (CARVALHO, 2000, 

p.13). Sendo assim, a linguagem publicitária atua sempre com altivez na sua relação com o 

consumidor e caminha rumo a seu destino, que é o de despertar a atenção, informar, motivar o 

desejo e apelar para a efetivação da compra. Martins afirma que cada vez mais a propaganda traz 
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em seus anúncios, novas formas de linguagem, tanto verbais como significa. São algumas delas: 

"a nova linguagem, a originalidade nas mensagens, as mudanças na abordagem das relações, o 

outro estilo de discurso publicitário e a promoção de novo consumo”. 

Em paralelo a linguagem verbal nos anúncios publicitário e, nenhum pouco menos 

importante, está a linguagem visual, que na grande maioria das vezes é o que chama a primeira 

atenção aos olhos do receptor.  A linguagem visual ou o layout do anúncio é composto por uma 

série de elementos aos quais se deve tomar muito cuidado. O criador da peça deve levar em 

consideração vários itens para atingir o olhar do público-alvo de forma positiva. A  publicidade 

de moda, cita Kathia Castilho e Marcelo M. Martins (2005) “nos faz refletir sobre questões 

históricas  e estéticas, do desenvolvimento criativo, do desejo de informação e de significação 

dos objetos produzidos pela moda.”  

A moda é um meio muito rico de ser trabalhado em anúncios impressos. Ela traz para o 

conceito do mesmo, itens da vida cotidiana que funcionam como linguagem se tornando 

interessante para o mercado. Tendências como cores, formas, estampas, estilos, tudo se volta para 

o plano da publicidade impressa agregando elementos positivos para o resultado final. Esses 

itens, geralmente são trabalhados pela fotografia, que é muito usada quando se trata de moda. 

Trabalhar com fotografia exige um conhecimento muito amplo do processo fotográfico. Cita 

Hurlburt (2002) “Precisa ter consciência do conteúdo da imagem em relação ao objetivo da 

comunicação e olho agudo capaz de avaliar a foto pelo que ela apresenta em tons e contrastes 

úteis ao design.” 

O conteúdo da imagem é um dos elementos mais importantes quando ditamos a 

publicidade de moda. Faz-se aqui o uso do vestuário, do acessório, do produto em si. O corpo, 

nesse caso, é usado apenas como uma estrutura onde será exibido o produto, mas é dele que deve 

vir o movimento perfeito, a forma, a cor e os contrastes para que prenda o olho do receptor. 

Podemos então afirmar, segundo Castilhos e Martins (2005), que o traje aponta e dirige o olhar a 

determinadas partes do corpo.  

 

A possibilidade de elaboração de modelos e das formas das roupas estrutura-se segundo 
a anatomia humana na qual se apóia e se orienta, entendida aqui como suporte que será 
revestido e recriado por novas configurações plásticas, pela utilização de linhas de 
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construções diferenciadas pela forma e pelo movimento, pela cor e pelos contrastes. 
(CASTILHOS E MARTINS 2005, p.31) 

 

O contraste é um elemento que ganha grande importância dentro do layout da publicidade 

de moda, já que pode intensificar o significado de determinadas peças, dependendo do seu uso. 

Hurlburt (2002) cita os diferentes tipos de contrastes: Sombrio/luminoso, amplo/estreito, os 

contrastes de humor em determinados temas, o espaço acentuado por componentes fortes. E 

salienta ainda que todos contribuem de forma muito expressiva na apresentação de um material 

impresso. “O contraste não depende de múltiplas imagens dentro de um layout; pode ser expresso 

nos valores ou tonalidades de uma única figura. Nesse momento que percebemos o quanto é 

importante o amplo conhecimento do fotógrafo em relação ao produto, pois quando se trata de 

imagens coloridas, o fotógrafo deve considerar todos os tipos de contrastes para exaltar os 

detalhes do produto em questão. O contraste, segundo Hulbult (2002, p.64) “não depende de 

múltiplas imagens dentro de um layout, pode ser expresso nos valores ou tonalidades de uma 

única figura.” O contraste dentro de um layout, salienta cores e formas, agrega o valor necessário 

para cada elemento, salientando os principais dando ênfase e direcionando o olhar do expectador. 

A cor também é, sem dúvida, um elemento fortíssimo quando relacionamos publicidade e 

moda. Ela normalmente gera tendências a cada estação se tornando uma informação agregada na 

publicidade. Farina (1986, p.167) cita que “a cor é uma das características da moda, estando, 

portanto, intrinsecamente ligada ao estilo de vida, isto é, à maneira que cada sociedade tem de ser 

e de fazer determinadas coisas.” Percebemos claramente o uso das cores para designar uma época 

do ano, designar um segmento de mercado ou expressar algum tipo de sentimento. A cor é um 

elemento de forte impacto e por ter grande expressividade causa fácil assimilação ao receptor. 

Normalmente a cor é um dos elementos mais diretos na transmissão da mensagem. 

 

Com referência às áreas publicitárias, de promoção de vendas, vários fatores se 
conjugam para determinar a cor exata que será a portadora da expressividade mais 
conveniente a cada tipo específico de mensagem para um produto a ser consumido ou 
serviço a ser utilizado. Na realidade, a especificidade daquilo que será anunciado tem 
íntima conexão com a cor empregada, quer seja para transmitir a sensação de realidade, 
quer para causar impacto (FARINA, 1986, p.1967). 
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  A propaganda tende a expressar os aspectos positivos da sociedade mostrando o 

lado belo, puro e feliz. Com as cores essa função é mais rápida, pois esta tende a atrair 

emocionalmente o consumidor. Em resumo, cita Farina (1986), podemos ser muito racionais no 

ato da compra ou simplesmente sermos motivamos por um detalhe, aqui no caso, a cor. Por isso a 

importância do conhecimento geral sobre o produto a ser vendido, da parte do criador.  

Outro elemento que agrega o layout e não menos importante que os demais citados acima, 

é a tipografia. A tipografia tem uma grande importante na publicidade impressa por ter sido, na 

grande maioria das vezes, o principal elemento, aquele que chamava atenção para a informação. 

Nos dias atuais, percebemos que o uso da imagem está em constante ênfase em relação a 

conceitos verbais, observando que os textos ocupam cada vez mais o seu espaço no layout como 

um segundo plano. Independente disso, o uso certo da tipografia no anúncio, é claramente de 

suma importância, já que palavra é a comunicação mais direta. Atualmente existem milhares de 

famílias de tipos das mais varias formas e detalhes. Cada uma com sua peculiaridade, que agrega 

valor ao produto. Cada família de tipos traz várias informações junto à sua forma, por isso se 

deve o cuidado na hora da escolha das fontes durante o processo de criação do anúncio impresso. 

Hulburt (2002, p.100) cita que todo o cuidado é pouco na hora de escolher a tipografia 

adequada ao produto. “O designer deve ser capaz de distinguir as diferenças muitas vezes sutis 

entre os vários sistemas à sua disposição e deve ser forte o bastante para resistir às armadilhas do 

excesso de opções e oportunidades.” Encontramos diferentes tipos de famílias de tipos, que vai 

do simples ao clássico, do artístico ao convencional, não deixando de ser mais uma imagem 

agregada a leitura. Assim, torna-se fácil compreender que a mensagem publicitária cria hábitos, 

suscita emoções, marca época. Sua linguagem estruturada com ícones e signos linguísticos 

representa um convite ao consumidor. Esses recursos têm como principal finalidade dar força aos 

conceitos emitidos no texto através de uma linguagem para convencer e persuadir os receptores e 

assim chamar sua atenção para criar o hábito de consumo. 

A fotografia é muito usada em anúncios diversos de moda, pois é o recurso que mais se 

assemelha com a realidade e dá mais credibilidade sobre o que se quer afirmar no anúncio. 
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Segundo Souza e Custódio (2005) com a fotografia nasceu também uma nova maneira de 

perceber o mundo do ponto de vista estético, com seus inusitados ângulos de visão, closes e 

desfoques. As características inerentes à fotografia – rapidez, exatidão e imensa capacidade de 

reprodução da imagem inicial, aliadas à força da industrialização a ela incorporada 

transformaram-na numa explosão inimaginável de produção imagética jamais vista ou pensada. 

A fotografia ocupa cada vez mais espaço no mundo contemporâneo e é muito utilizada 

por marcas famosas em anúncios publicitários. O autor salienta que as fotografias veiculadas nos 

meios de comunicação – produzidas com requintes técnicos e materiais de que dispõe a 

tecnologia atual e que servem para ilustrar os conceitos e ideologias da sociedade contemporânea 

– são submetidas à manipulação de conteúdos, de tal forma que nem se percebe o 

condicionamento e direcionamento nas emoções. 

Os jornais e principalmente as revistas de moda são os meios de comunicação que mais 

utilizam esse recurso. Souza e Custódio (2005) acreditam que jornais e revistas de moda 

contemporâneos utilizam essa linguagem como poderoso meio de comunicação, que age de 

maneira determinante nas emoções humanas. Os elementos visuais implícitos na imagem 

fotográfica, manipulados por profissionais competentes, têm poder de persuasão e controle do 

público consumidor. 

Nas revistas, o conteúdo não é apenas o texto que se lê, mas tudo aquilo que nele se 
insere e dele se deduz. Toda revista, mesmo que dirigida aparentemente às imagens 
(como na moda), vem cercada por todo um contexto de matérias e notícias que 
envolvem o leitor. Deve-se considerar o contexto e o meio em que estas imagens vão 
aparecer. Por isso, as imagens devem ser pensadas e adequadas a partir de informações 
corretas, do ponto de vista do mercado e do produto e das motivações mais íntimas que 
movem o consumidor em potencial. O conjunto da imagem é que sugere algo: embora 
exista um produto dentro da imagem, a sua ambientação é que vai sugerir, persuadir e 
demonstrar, provocando atenção, desejo, ação, satisfação. (SOUZA E CUSTÓDIO, 
2005, p. 239). 
 

A eficácia desse método é principalmente utilizada pelas revistas de moda para não perder 

o público, muito pelo contrário as revistas utilizam a fotografia para ter resposta rápida do seu 

público, estar buscando o que cada indivíduo procura e deseja, antes que ele se dê conta. Como 

afirma Souza e Custódio (2005) a moda não se renova “ao sabor do acaso” – seu sucesso é 

determinado pela busca constante de novas linguagens que se adaptem às incessantes 
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transformações por que passa o homem contemporâneo. Nas páginas das revistas de moda ficam 

evidentes essas transformações. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Este estudo constitui-se como uma pesquisa de natureza qualitativa que visa investigar o 

objeto teórico das representações do feminino relacionadas ao conceito de sedução no contexto 

da publicidade de moda, tendo por objeto empírico anúncios da revista Vogue. Caracterizando-se 

como uma pesquisa de natureza qualitativa, deve-se ressaltar que neste tipo de investigação. 

 

a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma de 
experimentação empírica, a partir de uma análise feita de forma detalhada, abrangente, 
consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos em 
Ciências Sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 
quantificações frias e descontextualizadas da realidade (MICHEL, 2005, p. 33). 

 

Por meio da pesquisa qualitativa o pesquisador observa o objeto empírico de maneira a 

constatar e analisar os dados, compreender e interpretar. A pesquisa qualitativa, conforme Duarte 

e Barros (2005) possibilita uma abordagem flexível, pois é exploratória, não implicando em uma 

sequência pré-determinada para as etapas teórico-metodológicas. Ou seja, tem como ponto de 

partida um tema e flui de acordo com ele, com sua natureza e com os objetivos do estudo. 

Para sustentar-se teoricamente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que constituiu a 

base para as reflexões propostas no capítulo de análise dos anúncios. De acordo com Gil (2006), 

a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado e sua principal vantagem 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Como técnica de pesquisa foi empregada a análise do conteúdo. Quanto ao corpus de 

análise, este se constitui por três anúncios publicitários de moda veiculados na edição de 

aniversário da Revista Vogue Brasil do ano corrente, 2011. A análise de conteúdo visa à coleta de 

dados e a investigação dos mesmos. Assim, procedeu-se com a análise de elementos do layout do 

anúncio, visto que nenhum dos três apresentava redação publicitária, aliás, como a grande 

maioria dos anúncios de moda, que focam suas estratégias discursivas de persuasão quase que 

totalmente em elementos não-verbais.  

   Quanto à análise de conteúdo do corpus, nos anúncios selecionados foram analisados os 

elementos não-verbais (o layout, composto por fotos, ilustrações, tipografia, entre outros 
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elementos gráficos). Objetivando-se, assim, investigar-se as representações do gênero feminino 

mais decorrentes na amostra de anúncios veiculados em Vogue Brasil. 

Cada peça componente do corpus foi analisada em dois passos distintos. Como a maior 

parte dos anúncios impressos de moda é composta de uma única imagem, geralmente uma 

fotografia, buscou-se, num primeiro momento, descrever-se cada elemento persuasivo 

componente do layout e como ele atua no contexto persuasivo do anúncio. Neste sentido, foram 

analisados elementos como iluminação de cena, enquadramentos fotográficos, cores 

predominantes, figurino das modelos, poses destas,  cenário, formas, contrastes, entre outros 

aspectos técnicos. 

Num segundo momento, buscou-se então compreender como se caracterizava o aspecto 

da sedução nas imagens utilizadas. Neste intuito, analisou-se a composição das imagens e como 

elas foram trabalhadas a fim de representar a sedução – pelas modelos ali protagonistas – e assim 

também, por conseqüência, seduzir as consumidoras consideradas público-alvo de cada grife 

anunciante. 

 

3.1 SELEÇÃO DO CORPUS 
 

O exemplar de Vogue Brasil do qual foram coletados os anúncios que compõem o corpus 

é a última edição de aniversário da revista mensal. Trata-se do exemplar número 393 (trezentos e 

noventa e três), veiculada no mês de maio de 2011, cuja capa trazia nua a modelo inglesa Kate 

Moss. O veículo em questão foi o escolhido por constituir-se como um dos mais importantes 

entre as revistas de moda do mundo todo, apresentando publicações específicas para inúmeros 

países, como é o caso do Brasil, com a Vogue Brasil. 
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Figura 1 - Capa de edição de aniversário da Revista Vogue Brasil.  
Fonte: Revista Vogue Brasil ed. Maio 2011 

 

Quanto ao corpus, esse foi constituídos por 3 (três) anúncios da edição, cada um deles de um 

anunciante diferente, a fim de se diversificarem as representações do gênero feminino a serem 

analisadas. Optou-se pela seleção de anúncios em que figurassem apenas modelos do gênero 

feminino – excluindo-se assim anúncios que apresentassem mulheres acompanhadas de homens – 

a fim de melhor contemplar assim os objetivos do estudo, isolando-se para tanto a variável das 

representações do gênero masculino, as quais poderiam distorcer o foco do estudo. 

Os anúncios selecionados para o corpus foram: Louis Vuitton (FIGURA 2), Jimmy Choo 

(FIGURA 3) e NK (FIGURA 4). Seguem as reproduções reduzidas desses anúncios. 

 

Figura 2- Anúncio página dupla, da marca Louis Vuitton. 
Fonte: Revista Vogue, maio de 2011, p.3 e 4. 
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Figura 3 - Anúncio da marca Jimmy Choo  
Fonte: Revista Vogue, maio de 2011, p. 37. 

 

Figura 3- Anúncio página dupla da marca NK Figura 4 - Anúncio página dupla da marca NK  
Fonte: Revista Vogue, maio de 2011, p. 28 e 29 
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No capítulo a seguir, listaremos alguns dados da fonte dos anúncios escolhidos: A Revista 

Vogue. Nele poderemos conhecer um pouco mais da história e das características dessa revista 

que conquistou o mundo da moda e se tornou uma das mais completas revistas de moda do 

mundo. 

3.2 REVISTA VOGUE E A VOGUE BRASIL 

 

Vogue é provavelmente a revista de moda mais famosa do mundo, a mais vendida, mais 

influente e a mais criticada, conhecida mundialmente como a “bíblia da moda”³. 

Contraditoriamente, é uma revista elitista (preço de venda de capa é, em média, de R$ 15,00), 

cujo nome, no francês, significa “popular”. Representa os ideais do luxo, sendo a referência e o 

espelho do mundo da moda para suas leitoras. Lançada³ no dia 17 de dezembro de 1892, na 

cidade de Nova York, por Arthur Baldwin Turnure e Harry McVickar, a revista Vogue foi 

publicada originalmente pela editora norte-americana Condé Nast, como um pequeno folhetim de 

moda, com aproximadamente 30 páginas, destinado às mulheres da alta sociedade. Atualmente é 

consagrada como o título mais prestigiado entre as revistas de moda do mundo, com publicações 

específicas para dezoito países – Alemanha, Austrália, China, Espanha, França, Itália, Rússia, 

Japão, Grécia, Suíça, Coréia do Sul, México, Reino Unido, Taiwan, Brasil, Estados Unidos, 

Portugal, Índia e Turquia. Todas elas seguem a mesma linha editorial e mantém um certo padrão 

de estilo estético.  

No Brasil a revista é uma publicação das Edições Globo Condé Nast. Em seu site, o 

veículo é assim definido: “uma autoridade no mundo da moda. Há mais de 100 anos na 

vanguarda, estabelecendo padrões, Vogue é a revista de moda mais vendida no mundo. Cada 

edição revela as novidades em beleza, estilo, saúde e bem-estar. Antes de estar na moda, está na 

Vogue!3”. Percebe-se que o veículo é vendido como uma referência mundial no mercado da 

moda, responsável por apurar e orientar tendências com antecedência às suas leitoras. 

                                                 
3 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/09/vogue-bblia-da-moda-fashion.html.> Acesso em 20 
mai 2011. 
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A estética da revista Vogue faz com que as leitoras, atraídas quase sempre pela capa, se deixem 

persuadir pela materialidade da publicação volumosa e pesada. Sobre o conteúdo, é possível 

afirmar que sua temática trata prioritariamente de assuntos do universo fashion, apresentando 

coleções, desfiles, tendências em vestuário e acessórios de cada temporada – sendo que suas 

páginas são em grande parte “recheadas” de editoriais de moda. Hoje, as grandes revistas seguem 

modelos muito parecidos, sendo que “retém fórmulas e cobrem mais ou menos o mesmo 

universo” (SCALZO, 2004, p.35), mas cada uma volta-se a um, tipo específico de mulher. Sem 

dúvidas, a Vogue é uma das revistas mais procuradas pelas mulheres desejosas por conteúdos de 

moda do Brasil e do mundo.  
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4 ANÁLISE DO CORPUS 
 

Neste capítulo de análise, o trabalho buscou compreender quais as caracterizações das 

representações do gênero feminino usadas como estratégia persuasiva dos anúncios que 

compuseram o corpus. As análises consideraram aspectos técnicos de composição dos layouts 

das peças, já descritas no capítulo de metodologia, e foram baseadas principalmente nas 

concepções teóricas de autores como Baudrillard (1992), Rocha (2006) e Peruzzolo (1994), 

apresentadas no referencial teórico. Autores estes que, sob diferentes pontos de vista, buscaram 

refletir sobre uso das representações da sedução enquanto um elementos persuasivos na 

publicidade.  

 

4.1 Anúncio página dupla da marca Louis Vuitton  

 

Figura 5 - Anúncio página dupla, da marca Louis Vuitton 
Fonte: Revista Vogue, maio de 2011, p. 3 e 4. 
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A grife Louis Vuitton4 é famosa mundialmente pela produção de bolsas, malas de viagem, 

vestuário, sapatos, relógios, jóias, acessórios, jóias, óculos de sol e livros. Reconhecida por 

utilizar celebridades em suas campanhas, a marca se destaca pelo seu estilo alto luxo e por  prezar 

por valores que não mudaram desde o ano de sua criação: originalidade, espírito de vanguarda e 

qualidade. Atualmente, a marca conta com 432 lojas espalhadas pelo mundo, totalizando 9.671 

empregos diretos. A Loius Vuitton trabalha sua comunicação com publicidade e relações 

públicas, esta uma das políticas mais importantes da marca.  As relações públicas se baseiam no 

mecenato cultural e esportivo, ou seja, patrocínios ou a criação e desenvolvimento de atividades 

de cultura ou esporte. O objetivo desses mecenatos é de valorizar as qualidades de elegância da 

marca e oportuniza a criação de mídia gratuita na imprensa. 

O anúncio da Louis Vuitton analisado foi veiculado na edição de aniversário de Vogue, no 

formato de página dupla. Nele, a fotografia trabalhada contém como elementos principais três 

personagens femininas, cujas características remetem a mulher da década de 20, fortemente 

ligada a feminilidade e sensualidade. As características físicas das modelos confirmam a tese das 

representações idealizadas de beleza física e sensualidade, como o corpo magro, a pele 

caucasiana, bem tratada, cabelos cuidadosamente penteados, maquiagem perfeita, poses sensuais. 

Neste anúncio a marca anunciante se inspirou em uma época muito marcada/lembrada 

pela feminilidade da mulher, pela luta da mesma pelos seus direitos e pela valorização da vaidade 

e sensualidade. Percebe-se um ar de sensualidade nos pequenos detalhes da produção das 

modelos, como maquiagens fortes e bem delineadas que conferem a elas um rosto perfeito, de 

porcelana, de “bonecas”. As referências estéticas remetem a uma época onde as mulheres 

também se preocupavam com a estética, os anos 20, quando investiam parte do seu tempo em 

penteados bem arranjados e investiam em maquiagens pesados no intuito de enaltecer a sua 

sensualidade. Outro elemento utilizado na fotografia que remete a esse época são as roupas 

usadas pelas modelos. O corte das roupas utilizam apliques e “penduricalhos” típicos dos 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.louisvuitton.com/>. Acesso em 10 nov 2011 



 

37 
 

românticos anos 20. Claro que se percebe certa modernização, como o comprimento dos vestidos, 

bem mais curtos do que os usados nesta década passada. 

A fotografia  do anúncio também foi trabalhada com diferentes elementos constituintes do 

cenário, como espelhos, detalhes dourados, jogo de luzes e lustres que fazem alusão direta ao 

luxo, à riqueza e à sofisticação. Na cena, as modelos estão posicionadas de forma a ocuparem três 

pontos diferentes. Para qualquer ponto do anúncio para onde leitora olhar, passando os olhos pelo 

cenário, encontrará produtos da marca, já que cada uma das modelos está segurando um artigo de 

da mesma. Estrategicamente posicionadas, estão as bolsas da Louis Vuitton, que são o carro-

chefe em vendas da marca desde o início de sua fabricação artesanal5.  

Quanto às cores trabalhadas na fotografia, estas são resultado de uma mistura de cores 

frias – o que vem ao encontro do fato de o mês de aniversário da revista ter sido em maio de 

2011, início da temporada de inverno no Brasil. Há predominância das cores bordô (tipo de 

vermelho considerado frio, pois apresenta a presença de tonalidade azul), azul, roxo e preto. A 

cor dourada aparece em alguns detalhes, conotando a ideia de ouro, luxo.  

Já a respeito do enquadramento utilizado na imagem, que se trata de um plano aberto, este 

não desperdiça nenhum espaço sequer da mesma sem informações visuais com a presença de 

vários elementos (não existe um fundo simples ou chapado na fotografia). Usa do cenário para 

remeter a elementos de luxo, aproximando essa realidade com cores e objetos, assim como dispõe 

as modelos em posições estratégicas de forma a preencher todo o espaço central e de leitura ao 

olho do receptor, trazendo os produtos como detalhes de cena capazes de roubar a cena. Como se 

pode inferir, a consumidora de Louis Vuitton não compra apenas um produto, mas um estilo de 

vida, de glamour, de elegância e de sofisticação. 

Nesse anúncio não existem demais elementos compondo o layout, como textos não-

verbais, tais como chamada e slogan. Daí a importância do estudo dos elementos de cenário e 

composição de fotografia, pois na publicidade de moda, eles que chamam o olhar do consumidor 

e obtém deste a persuasão. 

 

                                                 
5 Disponível em http://www.areliquia.com.br/Artigos%20Anteriores/26mulher.htm. Acesso em 15.11. 2011. 
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4.2 Anúncio da marca Jimmy Choo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Anúncio da marca Jimmy Choo 
Fonte: Revista Vogue, maio de 2011, p. 37. 
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Encontrar um anúncio da Jimmy Choo na Revista Vogue não se torna nada extraordinário 

quando se sabe que, justamente nas páginas desta revista, é que a marca foi lançada. A Jimmy 

Choo6 é uma famosa marca de sapatos de luxo que alcançou fama e clientela após ser 

protagonista de um editorial da Revista Vogue, quando fora apresentada pela primeira vez o seu 

sofisticado design e qualidade excepcional. O estilista Jimmy Choo6 trabalhou por muito tempo 

com uma pequena clientela, quando fazia seus sapatos forrados de tecidos acetinado, resultando 

em peças exclusivas, com pedras preciosas que combinavam exclusivamente com suas clientes.  

Uma das famosas clientes de Choo foi a princesa inglesa Daiana, a lady Di (Diana Frances 

Spencer). 

Em 10 anos de sociedade com Tamara Mellon, a marca Jimmy Choo se tornou um ícone 

mundial de luxo. Com o tempo, a marca passou a trabalhar com coleções voltadas mais ao 

público jovem, com peças mais ousadas, com modelos de combinações inovadoras a peças de 

elementos clássicos, criando um estilo próprio facilmente reconhecido pelos especialistas e 

apreciadores de moda. 

 A marca procura6 manter o luxo e a exclusividade de seus sapatos pela distribuição 

limitada dos calçados nos pontos de venda. Atualmente, a Jimmy Choo possui mais de 85 lojas 

espalhadas por 32 países. Os produtos da marca, incluindo bolsas e acessórios, podem ser 

encontrados também nas melhores lojas de departamento do mundo. No Brasil, a marca tem uma 

butique no luxuoso shopping Cidade Jardim, em São Paulo, inaugurada em 2010. A marca possui 

seis coleções anuais e uma revista bimestral que coincide com o lançamento das coleções 

principais. 

  No anúncio da marca em questão, percebe-se a utilização de cores frias, pelo mesmo 

motivo que o anúncio da Louis Vuitton: a edição da revista estava sendo lançada no início da 

temporada outono/ inverno, sendo a época de cores mais frias nas coleções. Há predominância 

dos tons de azul que, segundo Farina (1986) conotam intelectualidade, sentimento profundo e 

confiança. Farina (1986) afirma ainda que a cor azul é a mais fria de todas as existentes, 

possuindo também alto grau de luminosidade. O anúncio ainda utiliza como fundo a cor roxa, que 

                                                 
6  Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2007/04/jimmy-choo-o-arteso-dos-calados.html>. Acesso 
em 10 nov 2011. 
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traz uma porcentagem de vermelho na composição do azul. Segundo Farina (1986), a cor 

normalmente conota paixão, inteligência, amor e sabedoria. 

No anúncio existe apenas uma personagem, posicionada ao centro da página. Sua posição 

foi pensada de forma a dar sensação de movimento à modelo e ênfase às suas pernas já que um 

dos produtos a serem destacados no anúncio são as sandálias. Rocha (2006) que defende que em 

muitos anúncios de moda a utilização desse recurso é recorrente de forma a destacar uma 

determinada parte do corpo. Já Pinto (1997) defende que a exaltação de alguma parte do corpo 

faz com que as consumidoras se identifiquem mais facilmente com o produto anunciado, 

Na peça a distribuição dos elementos visuais se dá de forma a criar o efeito de simetria e 

equilíbrio à imagem distribuída sobe o fundo azul, pois temos metade do anúncio em uma cor e 

outra metade noutra. Utilizando-se de um plano considerado plano aberto ou plano médio, a 

modelo posicionada centralizada no anúncio com isso, o equilíbrio do layout independe7 dos 

elementos individuais, mas considera sim o peso que o fotografo dá a composição de cada 

elemento, como cor, volume, localização e luminosidade.  

No anúncio da Jimmy Choo também há limpeza visual, garantida pela pouca quantidade 

de elementos da fotografia, existindo destaque para os acessórios (bolsa e sapatos). Os elementos 

de cenário foram dispensados, para que não houvesse conflitos na distinção dos produtos. 

Percebe-se esse cuidado no figurino da personagem também, que traja roupas em cores neutras 

(blusa branca e sorte preto) para incentivar o receptor a direcionar o seu olhar para as peças da 

marca (sapato e bolsa) que estão em destaque no anúncio. Segundo Souza e Custódio (2005) 

embora exista um produto dentro da imagem, a sua ambientação é que vai sugerir, persuadir e 

demonstrar,  provocando atenção, desejo e satisfação do leitor. 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em http://www.fotodicas.com/fotografia/linguagem_fotografica.html, acesso em 24 de novembro de 
2011. 
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4.3 Anúncio página dupla da marca Santa Lolla  

 

 

  

 
 
 

A Santa Lolla é uma marca brasileira relativamente nova no mercado. Seu 

reconhecimento e sucesso ocorreram a partir de 2004, com a abertura da primeira franquia. 

Trabalha peças com calçados, bolsas e acessórios e propõem-se a trazer para suas consumidoras 

que amam sapatos, a alta qualidade da marca, tanto para ocasiões que necessitam a moda de luxo 

Figura 7 - Anúncio página dupla da marca NK 
Fonte: Revista Vogue, Maio de 2011, p. 28 e 29. 
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pede vez quanto para situações do dia-a-dia, como ambientes de trabalho e de lazer.8 O 

investimento na área da comunicação não se detém apenas a pesquisas. A marca investe em 

campanhas publicitárias que normalmente são protagonizadas por famosas top models. O 

empenho em agradar suas consumidoras também pode ser visto no extenso mix de produtos que a 

Santa Lolla oferece. 

No anúncio em questão há destaque aos produtos que a marca vende, bolsa e sapatos. 

Esses objetos são destacados pelo seu uso por uma modelo nua, mas não exatamente um nu 

frontal, pois seus seios e região pubiana não são revelados. O uso da nudez como recurso de 

persuasão foi destacado por Alves (2003), que explica seu uso como estratégia para se atingir 

também o subconsciente humano, insinuando a erotização e a liberação sexual. Alves (2003) 

citou que a publicidade vive hoje uma época onde o nu e a erotização abusiva dos corpos servem 

como objetos a fim de tocar o subconsciente humano. Os padrões dos quais Goldemberg apud 

Mendonça (2005) referem-se, apresentados no referencial teórico, também ficam evidente nesse 

anúncio: uma peça publicitária com a representação de uma mulher magra, jovem e bonita, com 

braços finos e pele bronzeada, que faz com que as consumidores comprem essa representação 

idealizada junto com o produto, como se pudessem tomar posse também destas caracterizações. 

A fotografia do anúncio foi trabalhada com pouca iluminação, para que as partes íntimas 

do corpo da modelo fossem escondidas. Por isso, percebe-se apenas um discreto feixe de luz 

sobre a região esquerda do anúncio, onde a modelo segura a bolsa, objeto de destaque da marca, 

destacando o acessório. Essa iluminação também se dá pelo fato da modelo estar em uma posição 

corporal contorcida. Rocha (2006) afirma que esses tipos de posições são comumente utilizadas, 

pois para a publicidade de moda o corpo da modelo deve ser elástico, embelezado e destacado 

para poder ser usado como principal elemento de poder.  

O anúncio evidencia o uso de cores quentes, porém em tonalidades pouco vivas: os tons 

de alaranjado (na bolsa), o bege da pele em evidência da modelo, o marrom do couro do sofá e o 

castanho dos cabelos da modelo que, segundo Farina (1986) alude a tentação, prazer e força. A 

                                                 
8  Disponível em <http://santalolla.com.br/> . Acesso em 25 de novembro de 2011 
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propósito, segundo a psicodinâmica das cores, o marrom conota tranquilidade, sensualidade e 

vigor, além de aludir, é claro, às estações  outono/inverno (folhas secas do outono, por exemplo). 

Outro elemento que traz essa informação relacionada à estação do outono/inverno é o próprio 

sapato usado pela modelo, forrado com lã, elemento de proteção da pele que contrasta com o 

corpo nu da modelo. 

A assinatura do anúncio é feita de maneira a conferir bastante destaque para a marca Santa 

Lolla, já que esta ocupa praticamente ¼ do anúncio. A representação modelo, em síntese, 

transmite a ideia de mulher poderosa, sensual, que conquista pela sua personalidade e não em 

detalhes como roupa. A ideia expressa é que a mulher ali representada necessitaria apenas dos 

acessórios para se sentir completa, vestida. O anúncio trabalha a sedução como persuasão no 

anúncio destacando o corpo e exaltando a perfeição do mesmo juntamente com elementos 

importantes como cores e posição sensual da modelo, com expressão facial de tranquilidade, 

satisfação. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo pôde-se conhecer um pouco mais sobre o mundo da moda e alguns dos seus 

importantes aspectos. Analisou-se a construção de cada elemento, já que qualquer detalhe no 

layout anúncio traz uma informação relevante sobre o produto. Estudou-se elementos da narrativa 

visual da construção do anúncio impresso, como as diferentes formas de persuadir e também 

elementos como as cores, iluminação, contrastes e os efeitos que elas podem trazer ao resultado 

final da fotografia, que é o elemento persuasivo principal dos anúncios de moda. 

Percebeu-se que os anúncios analisados apresentam certa padronização sobre a forma que 

são colocados para o seu público-alvo. Normalmente usam apenas uma imagem para trabalhar o 

conceito da campanha e trabalham em cima da fotografia, a fim de trazer variados elementos que 

aludem a ideia principal. As fotografias, nos anúncios de moda, relacionam-se a universos 

lúdicos, à elegância e ao luxo, pelos quais qualquer mulher é capaz de se sentir poderosa, 

sedutora. Todos elementos visuais são articulados estrategicamente para, ao mesmo tempo, 

seduzir a consumidora e propor a ela, ou despertar nela, o desejo de poder seduzir quem lhe for 

interessante. A sedução presente como característica das modelos protagonistas nos anúncios – o 

poder de sedução de cada uma delas – é um elemento bastante valorizado.  

Percebe-se que o uso da sedução, enquanto um elemento persuasivo na publicidade 

impressa, acontece por diferentes recursos visuais. Conforme o conceito que o criador propõe, 

podem ser trabalhar as imagens e traduzi-las em épocas, personalidades, estilos e etc.. 

 Por fim, pode-se concluir que cabe ao publicitário a capacidade de fazer com que uma 

marca de luxo consiga inovar dentro do seu segmento de mercado (moda feminina, por exemplo) 

– o qual muitas vezes se evidencia por meio de apelos muito corriqueiros, semelhantes, 

repetitivos – sedução, sensualidade, poder feminino. Desde os primeiros anúncios de moda da 

história, estes são os motes criativos mais recorrentes das peças publicitárias que visam vender 
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coleções de alta costura. Mas ainda assim é possível que, a cada nova temporada, a cada nova 

coleção, as grifes possam explorar de novas maneiras estes termos-chave do mercado de luxo, 

mantendo, assim, o consumo desse mercado que cresce cada vez mais no mundo todo. 
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