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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a maneira como apelos estéticos 
utilizados por marcas e organizações em suas campanhas publicitárias podem afetar 
sua imagem pública e sua reputação. De um lado, apelos visuais podem ser importantes 
ao marketing por ser sua ferramenta mais visível e exposta ao público, ativando suas 
percepções e persuadindo o seu comportamento através da ativação de desejos e de 
imaginários sedutores. De outro lado, quando se trata da utilização de apelos sexuais, 
discussões feitas pela sociedade podem colocar em risco a imagem da marca através 
da maneira como conversações reorientam o processo de formação da opinião pública. 
Foi escolhido como caso a ser analisado por essa pesquisa a campanha publicitária da 
marca Gucci do ano de 2003, na qual o estilista Tom Ford emprega apelos sexuais que 
geraram polêmica em vários espaços sociais de comunicação. O percurso metodológico 
está dividido em dois eixos: o primeiro dedica-se a realizar uma análise semiótoca das 
peças dessa campanha, destacando como os apelos estéticos podem ser configurados 
pela sugestão, pela sedução e pela persuasão. O segundo eixo explora um conjunto de 
comentários reunidos pelo site Adland, de modo a estudarmos os impactos da 
campanha sobre a opinião pública. De maneira geral, constatou-se que as controvérsias 
ligadas a anúncios sexualmente apelativos mobilizam públicos para construírem 
reflexões quanto à propaganda, à marca do produto, à imagem da empresa anunciante 
e à dimensão moral dos apelos visuais. Argumentamos que a importância desse 
processo de tematização coletiva de opiniões e dos aspectos problemáticos 
dacampanha analisada está na reflexividade acionada, na dialetização e diversificação 
dos olhares e na possibilidade de orientar práticas de relações públicas voltadas para a 
construção e manutenção da reputação organizacional. 

Palavras-chave: apelos estéticos, publicidade, imagem, reputação, apelo 
sexual, conversação, opinião pública. 
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ABSTRACT 

This work aims to study the way in which aesthetic appeals used by brands and 
organizations in their advertising campaigns can affect their public image and reputation. 
On the one hand, visual appeals can be important to marketing for being its most visible 
and exposed tool to the public, activating their perceptions and persuading their behavior 
through the activation of desires and seductive imagery. On the other hand, when it 
comes to the use of sexual appeals, discussions made by society can jeopardize the 
brand image through the way in which conversations reorient the process of forming 
public opinion. The 2003 advertising campaign for the Gucci brand was chosen as the 
case to be analyzed in this research, in which the stylist Tom Ford uses sexual appeals 
that generated controversy in various social communication spaces. The methodological 
path is divided into two axes: the first is dedicated to conducting a semiotic analysis of 
the pieces of this campaign, highlighting how aesthetic appeals can be configured by 
suggestion, seduction and persuasion. The second axis explores a set of comments 
gathered by the Adland website, in order to study the impacts of the campaign on public 
opinion. In general, it was found that the controversies related to sexually appealing 
advertisements mobilize audiences to build reflections on advertising, the product brand, 
the image of the advertising company and the moral dimension of visual appeals. We 
argue that the importance of this process of collective thematization of opinions and of 
the problematic aspects of the analyzed campaign lies in the activated reflexivity, in the 
dialectization and diversification of views and in the possibility of guiding public relations 
practices aimed at building and maintaining organizational reputation. 

Keywords: aesthetic appeals, advertising, image, reputation, sex appeal, conversation, 
public opinion. 
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Introdução 

  

Este projeto tem como objetivo principal entender como o uso de apelos 

estéticos em forma de discurso visual (geralmente sem o uso de texto) pode ser 

empregado como estratégia comunicacional de organizações por meio de 

campanhas publicitárias. Buscamos também entender como a construção visual do 

apelo estético pode influenciar processos de formação da opinião pública tanto para 

o lado positivo quanto negativo. A partir desta perspectiva, acreditamos ser possível 

fazer um recorte em nossa reflexão, privilegiando campanhas veiculadas no ramo 

da moda, indústria em que a forma enunciativa escolhida para apresentar produtos 

ao consumidor é frequentemente o discurso visual. 

Mais precisamente, nosso interesse está em observar como apelos estéticos 

visuais de cunho sexual são utilizados por determindadas marcas para persuadir o 

consumidor e, ao mesmo tempo, refletir poder e influência em sua comunicação. 

Também nos interessa pensar em como esses aspectos podem ser interpretados de 

múltiplas formas pelos receptores que interpretam essas campanhas de variadas 

maneiras.  

Este trabalho pretende evidenciar as conexões entre conceitos específicos: 

partimos de uma abordagem do apelo estético como discurso visual, tentando 

articulá-la à imagem pretendida de uma organização e a manutenção de sua 

reputação. Em seguida, explicitaremos nosso recorte empírico e percurso 

metodológico. Por fim, tentaremos evidenciar quais as possíveis relações 

estabelecidas entre o apelo estético como estratégia comunicacional de uma marca 

e os processos de formação da Opinião Pública como resposta a tal estratégia e 

sua vinculação ao papel das imagens na elaboração de campanhas publicitárias. A 

nosso ver, o registro imagético de determinada ideia ou conceito que sustenta a 

marca traz apelos estéticos que, quando definidos como apelos sexuais, podem 

mobilizar processos de construção da opinião pública que focalizam em aspectos 

morais e dúbios, criando uma possível dificuldade para que a marca estabilize sua 

imagem pública. 
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Dessa forma, a questão que move nossa pesquisa está ligada ao desejo de 

compreender como campanhas publicitárias que apelam para os recursos visuais de 

cunho sexual em seus discursos, assumem um risco maior para a imagem e a 

reputação de uma marca. Argumentamos que a estratégia de comunicação visual 

que interpela as emoções morais dos públicos - que interpretam e percebem as 

enunciações da marca de maneiras distintas -, enfrentará desdobramentos positivos 

ou negativos para sua reputação, podendo perder ou ganhar mais visibilidade, 

influência e relevância. 

De um lado, queremos explorar os aspectos semióticos que contribuem para 

a performatividade das imagens e seu poder de sedução e persuasão. De outro, 

quando falamos em opinião pública, estamos considerando os processos de 

conversação social, nos quais os argumentos e pontos de vista das pessoas acerca 

de um dado tema ou problema coletivo são mobilizandos nos mais variados 

contextos, inclusive o contexto digital. Sabemos que as conversações sociais variam 

conforme o tempo histórico em que ocorrem os fenômenos, sendo realizadas de 

acordo com o momento e situações pelas quais a sociedade e organizações estão 

vivenciando. Mas é muito importante ressaltar que conversações sociais podem ser 

desenvolvidas de maneira a explorar aspectos éticos e morais de determinadas 

questões que alcançam interesse coletivo e, assim, diferenciam-se em relação ao 

senso comum, que reproduz opiniões consensuais e reiteram afetações voláteis.  

O processo de formação da opinião pública, como destaca Gamson (2011), é 

pautado por uma multiplicidade de trocas de argumentos e pontos de vista sobre 

determinadas questões com o objetivo de encontrar possíveis soluções ou mesmo 

aprofundar os conhecimentos que os interlocutores possuem sobre determinado 

tema.  Além disso, a conversação que se desdobra presencialmente e nos espaços 

digitais acerca de campanhas publicitárias que envolvem uma dada marca podem 

ter um importante papel como “termômetro reputacional”.  

Para realizarmos nossa pesquisa, escolhemos a marca Gucci, importante e 

relevante grife italiana que, em 2003, se envolveu em uma grande polêmica: lançou 

uma campanha que tinha apelo sexual explícito e trazia uma visualidade provocativa 

a partir da filmagem feita por Mario Testino, estilizada por Carine Roitfeld e dirigida 

por Doug Lloyd. Uma das imagens da campanha, talvez a mais polêmica entre 
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todas, apresentava a modelo Carmen Kass, focalizada da cintura para baixo, 

expondo seus pêlos pubianos raspados de maneira a formar o logotipo com a letra 

“G” da Gucci. É importante dizer que o forte apelo sexual presente nas campanhas 

de Tom Ford visavam reconfigurar a imagem da marca, uma vez que ela havia 

passado por por diversas mudanças de estilo, de discurso e de gestão, impactando 

a preferência dos públicos. As ideias extremas de Ford e sua concepção para 

campanhas ousadas aumentaram em 90 % as vendas da casa que “ninguém se 

atrevia a usar”.1 A percepção pública está para além da venda, pois a Gucci 

desencadeou um processo de amplo debate público acerca da utilização do apelo 

sexual no início do milênio e fez de suas campanhas uma provocação explicita em 

suas campanhas publicitarias. As imagens produzidas sob a direção de Tom Ford e 

com a fotografia de Mario Testino e Terry Richardson não só aplificaram as vendas 

da marca, como também fizeram falar o mundo inteiro. "Ele entendia mais do que 

ninguém que o sexo vende", disse Fern Mallis certa vez sobre a estratégia de Ford.2 

Se considerarmos a importância da imagem para a criação de conexões 

entre as organizações e seus públicos, os apelos estéticos de cunho sexual no ramo 

da moda podem se constituir em importante objeto de pesquisa. Sob esse aspecto, 

partimos de uma exploração inicial sobre a campanha feita por Tom Ford na direção 

criativa da Gucci em 2003, visando identificar tanto o processo e a construção de 

um discurso visual por meio do pelo apelo estético, quanto a maneira como tal apelo 

pode desencadear conversações e trocas de opiniões que afetam a opinião pública, 

constituindo espaços de debates para e crítica. Tal processo conversacional está 

diretamente conectado com as práticas de relações públicas, uma vez que um de 

seus principais objetivos é zelar pela construção da imagem corporativa da marca e 

por sua reputação, engajando pessoas a favor ou contra uma marca. 

Como afirmam Perez e Bairon (2009), a força e o poder da imagem atuam no 

processo de construção de reputação da marca e, muitas vezes, agem por meio da 

emoção que despertam em processos de formação da opinião pública por meio de 

                                                
1 Ver: https://ffw.uol.com.br/noticias/gente/sexo-poder-e-determinacao-relembre-a-historia-
de-tom-ford/ 

2 Ver: https://www.collectiveshout.org/sexual_exploitation_by_tom_ford 
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debates e conversações sociais. Essa analise envolve atenção especial do campo 

das relações públicas, pois implica analisar e observar a maneira como um tema é 

planejado, estruturado, gerido e promovido, assegurando o controle sobre a imagem 

e a reputação de uma marca. Mais precisamente, as práticas de relações públicas 

possuem papel central para elaborar e avaliar as estratégias comunicativas que 

fazem com que a imagem atue na construção da marca e de suas percepções pelo 

público, orientando suas ações e impactando os meios nos quais a imagem se 

propaga, circula e comunica. No caso específico do mercado da moda, acreditamos 

que o apelo estético de cunho sexual das imagens é acompanhado de manipulação 

da emoção para criar maior relevância e visibilidade. A maneira como as emoções 

são capturadas pelo discurso visual pode ser explicada com auxílio de uma 

perspectiva semiótica que, aliada a uma avaliação da conversação social acerca da 

marca, pode nos apresentar uma ideia mais adequada acerca da reputação da 

marca frente à opinião pública.  

O percurso metodológio que guia nossa reflexão está dividido em duas 

partes. Na primeira parte, pretendemos nos apoiar nas abordagens de autores que 

tratam, em seus trabalhos, da conexão entre imagem e semiótica, sobretudo a partir 

do enfoque de Roberto Chiachiri (2010), uma vez que ele parte da semiótica de 

Charles Sanders Peirce para revelar como o apelo estético de imagens publicitárias 

pode seduzir e persuadir os consumidores. Na segunda parte da construção 

metodológica, utilizamos sobretudo as considerações de William Gamson (2011) e 

Rousiley Maia (2008) para avaliar a conversação que se originou da campanha da 

Gucci e para descobrirmos alguns dos principais impactos que o apelo sexual 

provocou na percepção pública da marca.  
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Capítulo 1 – O apelo estético e sua relação com o apelo sexual na promoção 
da marca 

O que move a realização dessa pesquisa é o interesse em desdobrar as 

reflexões que relacionam a dimensão estética das imagens e os fenômenos de 

formação da opinião pública tais como definidos pela literatura em relações-

públicas. O conceito de imagem é central para definirmos a maneira como as 

marcas definem estratégias estéticas de persuasão e sedução, estimulando 

processos de formação da opinião pública, sobretudo quando se trata de estudar 

moda. Esse projeto, então, vai pensar em como aspectos estéticos da imagem 

auxiliam ou compõem a imagem projetada por uma organização, devendo essa 

imagem também ser pensada como uma componente central de ações estratégicas 

de relações públicas.    

A imagem, por si mesma, produz diversos de elementos, sensações nos 

indivíduos. Quando sua comunicação é bem elaborada e estrategicamente 

direcionada, não passa por despercebida, criando uma  experiência marcante com 

aqueles com as quais interage direta e indiretamente. Uma imagem impactante 

atinge até mesmo aqueles que não eram seus alvos, suscitando dúvidas, 

questionamentos, indagações, desejo, repulsa. Segundo Andréa Calderón (2020), 

as imagens são operações que se servem de signos para tornar possível e concreto 

um mundo, uma sensação, um evento, um desejo que até então não existiam. 

Assim, elas se projetam não só perante os públicos, mas entre eles, de modo a criar 

conexões das mais variadas, complexas e sofisticadas possíveis. Imagens 

ressignificam, trazem à vida aspectos não antes observados. 

A imagem pode ser traduzida de diferentes formas, sobretudo na área de 

relações públicas. Em um primeiro momento, privilegiaremos o modo como Andréa 

Calderón (2020) define a maneira como as imagens performam visibilidades e 

sentidos. A reflexão da autora nos oferece uma visão mais abrangente acerca das 

imagens e de suas funções representativas e figurativas. Em um segundo momento, 

explicitaremos algumas dimensões da teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, 

uma vez que consideramos sua abordagem muito profícua para a análise das 

imagens publicitárias que fazem parte desta pesquisa. E, em um terceiro momento, 
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trataremos da noção de imagem pública e de sua relação com a reputação da 

marca. 

1.1-Imagens como operações performativas e sua relação com o apelo visual 
estético  

Em seu livro La performatividad de las imagenes, Andrea Calderón (2020) 

afirma que as imagens são artefatos de potência especulativa, poética e política. 

Elas podem ser conceituadas como operações que dispõem e organizam as coisas 

de uma certa maneira, produzindo enunciados, discursos e formas de vida. 

Segundo ela, as imagens podem contribuir para construir visibilidades para 

realidades que precisam de signos concretos para serem imaginadas. Assim, elas  

não se reduzem ao visível, mas são operações que criam um sentido de realidade. 

As relações que produzimos entre imagens nos ajudam a nos orientarmos 

para conferirmos sentido às nossas experiências e emoções. Sob esse aspecto, 

Calderón argumenta que a imagens possuem uma agência: elas deslocam e abrem 

brechas para o imprevisto, para aquilo que não foi visto ou percebido antes. “A 

imagem é principalmente um trabalho, uma posta em relação, um processo de 

articulação, a introdução de um visível no campo da experiência que modifica o 

regime de visibilidade” (Calderón, 2020, p.135). 

 A performatividade das imagens estaria ligada, segundo essa autora, à forma 

como as imagens podem fazer aparecer certos acontecimentos, elementos e 

realidades que ainda não tinham sido imaginadas pelas pessoas. Nesse sentido, 

elas também têm a capacidade de interromper os fluxos midiáticos, de gerar 

conflito, de trazer outras visibilidades para o debate social, provocando polêmicas. 

Esse é um aspecto que nos interessa de perto, uma vez que as transformações 

promovidas pelas imagens configuram visibilidades que interferem na forma como 

algumas questões são percebidas e pensadas na sociedade. As imagens 

configuram, assim, uma operação crítica, que rearticula relações de poder, 

alterando imaginários e desestabilizando formas consensuais de pensar a 

experiência. “A imagem não é uma reprodução, mas um plano de conexão que abre 

e trabalha, exercitando modos de não adaptação ao sistema dominante, onde se 

criam imprevistos” (Calderón, 2020, p.45). 
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Em momentos específicos – frequentemente ligados a acontecimentos de 

ruptura - a imagem pode se desprender da redução de um esquema naturalizado 

para liberar outras operações imaginárias, bagunçando a lógica da representação e 

desafiando certas normas de ordenamento. Mas geralmente as imagens são 

utilizadas para reafirmar imaginários, ideologias e esquemas de tipificação do real. 

Essa oscilação entre a ruptura e a reafirmação de determinados imaginários, 

percepções e campos comuns de conhecimento é o que torna a imagem uma 

operação deslizante entre a representação naturalizante e a representação 

desestabilizadora. Mas, segundo Calderón (2020, p.47), a questão não consiste em 

deixar de fazer representações consensuais, pois “este é um dos tantos recursos 

com os quais as imagens criam mundos, mas o desafio consiste em afastar-se da 

lógica da relação de necessidade entre causa e efeitos”. 

Calderón afirma que, quando analisamos imagens, não podemos nos prender 

a uma análise avaliativa que separa boas representações de más representações. 

Como toda representação é um signo e como todo signo expressa apenas um traço 

do objeto que representa (Peirce, 1995), ela será sempre incompleta e escassa em 

complexidade. A questão consiste em refletir acerca das operações estéticas e 

políticas que tornam possível uma dada imagem. Sob esse aspecto, “o problema 

não reside na validade moral ou política da mensagem transmitida pelo modelo 

representativo, mas no próprio dispositivo que o configura” (Calderón, 2020, p.48). 

Se tormarmos o caso que estamos analisando, qur dizer, o apelo sexual 

utilizado na campanha publicitária da marca Gucci em 2003, poderemos afirmar que 

não se trata de avaliar moralmente as imagens, tomando-as como uma síntese já 

concluída, mas como processo de visibilidade de algo que mobiliza conversações 

até os dias atuais. Assim, quando vemos imagens não vemos objetos já prontos, 

mas em vias de se tornarem visíveis e apreensíveis pelo nosso olhar e pelas 

opiniões que suscitam. 

Quando consideramos o apelo estético produzido pelas operações que dão 

vida a uma imagem, temos que levar em conta que existem estratégias que 

orientam a construção da visualidade para que ela possa realizar uma 

performatividade de sugestão, de sedução e de persuasão (Chiachiri, 2005, 2010). 

Veremos mais adiante como essas três operações se configuram na campanha da 

marca Gucci. Por hora, destacamos que muitas vezes, quando se trata do apelo 
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estético, o espectador se atém aos apelos da propaganda em si e não ao produto 

ou à marca.  

Ao realizarem um estudo acerca do apelo sexual na publicidade, Petroll e 

Damacena (2012, p.570) destacam que nem sempre a presença do erotismo, da 

nudez e da insinuação sexual trazem bons resultados para a imagem corporativa. 

Os autores demonstram que  a presença desses elementos de conotação sexual  

nos anúncios  pode “constituir fator de distração, levando o leitor a desviar a sua 

atenção da marca para a ilustração sexual”. Assim, quanto maior for a distração 

causada pelo anúncio, através da presença de apelo sexual, menor será a eficácia 

da propaganda junto ao público consumidor. Os autores também relatam que apelos 

sexuais podem atuar no intuito de persuadir a comprar determinados produtos, 

“sugerindo, portanto, que a compra e uso do produto fará com que o consumidor 

seja mais atraente e sensual” (Petroll; Damacena, 2012, p.572). 

 A reflexão feita pelos autores Motta e Piá (1994) revela que a presença de 

apelos sexuais na publicidade de grandes marcas pode até aumentar o 

reconhecimento e a memorização de aspectos visuais da imagem, mas que não é 

garantia de que os consumidores vão associar o produto à marca. É como se a 

narrativa sexualizada ganhasse vida própria, independente da marca, alcançando 

circulação ampla e sendo apropriada e ressignificada de diferentes maneiras. Os 

autores destacam ainda que geralmente “as pessoas não conseguem relacionar a 

ilustração com o nome da marca anunciada” (1994, p.26), apesar de as imagens 

com apelo sexual provocarem uma reação imediata, aumentando o interesse de 

consumidores de ambos os sexos.  

Nesse sentido, a forma como o apelo sexual aparece na imagem pode 

influenciar a eficiência da propaganda e pode ter repercussão (negativa ou positiva) 

sobre a marca. “Numa comparação entre elementos de sexualidade, os anúncios 

que aproveitam o sexo apenas para atrair a atenção obtêm menor lembrança de 

marca do que os anúncios que o fazem somente de maneira simbólica.” (Motta; Piá, 

1994, p.38). Dito de outro modo, marcas que geralmente são mais voltadas à venda 

de artigos para o prazer e bem-estar do corpo recebem maior aprovação ao utilizar 

apelos estéticos de cunho sexual do que marcas que abusam do apelo apenas para 

atrair a atenção de potenciais consumidores. A relação do apelo sexual com o 
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produto refere-se aos elementos visuais que tenham relacionamento direto com o 

produto ou com a marca, sendo exigido que o produto seja sexualmente relevante. 

Caso contrário, a conexão entre a marca e o público não se estabelece. No entanto, 

Motta e Piá (1994) ressaltam que os corpos sexualizados nas imagens publicitárias 

podem se transformar em “modelo decorativo”, ou em objeto de fetiche, 

compensando a falta de congruência do apelo sexual e reforçando a objetificação 

dos corpos como um “adorno” acessório que promove o produto como um estímulo 

sexual ou como um atrativo.  

 Petroll e Damacena (2012, p.576) ressaltam que o apelo sexual é uma 

construção delicada, que geralmente acarreta mais efeitos negativos quanto a um 

uso considerado “inadequado” do sexo na propaganda, “pois um estímulo fora do 

normal pode levar à dissociação da ilustração com a marca”. Os autores destacam 

que quando os consumidores discordam dos elementos de distração promovidos 

pelo apelo sexual, eles contra-argumentam o esforço de persuasão do anúncio e 

impõem seus pontos de vista, sejam eles previamente estabelecidos ou construídos 

em conversações e diálogos mais amplos, por exemplo, em redes sociais digitais. 

Esse aspecto será abordado no terceiro capítulo deste trabalho. 

 Essas considerações acerca da construção do apelo estético de cunho 

sexual na imagem nos mostram que as imagens são processuais: elas estão 

sempre sendo produzidas, alteradas e desafiadas no contato com os receptores e 

nos processos de ressignificação que resultam da ampla circulação das imagens. 

Calderón ressalta que precisamos ficar atentos ao modo como as narrativas 

contadas pelas imagens derivam de estratégias de consumo que privilegiam 

opressões, assimetrias de poder e injustiças, raramente alterando padrões morais 

de julgamento e reconhecimento das diferenças. “Raramente as imagens 

publicitárias produzem imagens a partir de um ponto de vista que nos desloca, que 

nos incomoda, que nos perturba” (Calderón, 2020, p.52). 

 O intuito de imagens publicitárias e de seus apelos estáticos raramente é 

incomodar o receptor/espectador. Contudo, algumas vezes nos deparamos com 

peças que suscitam controvérsias de opinião e, nesses casos, pode ocorrer 

mudanças de percepção e alterações em nossa experiência com as imagens 
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ligadas ao consumo. Mas é importante ter em mente que, nesses casos, é menos a 

imagem em si mesma e mais as conversações e debates que ela suscita que têm a 

oportunidade de questionar padrões e assimetrias. 

 Assim, a autora nos convida a tratar as representações (signos) através de 

um olhar mais complexo, atento ao entorno da imagem, a seus modos de produção, 

às ideologias que se associam a elas e às intencionalidades daqueles que as 

elaboram. Quando conversações sociais contestam uma representação imagética 

elas vão além do que é mostrado pela imagem e tentam promover atrito entre 

diferentes visões e perspectivas, criando fraturas em modos naturalizados de narrar 

eventos e experiências. Segundo Calderón (2020, p.57), as imagens não 

representam simplesmente algo acabado, mas “são um campo de exploração”. 

 O fato de as imagens estarem em contínuo processo de construção faz com 

que sua capacidade performativa atua sobre o mundo, sobre a percepção dos 

sujeitos e sobre a maneira como percebemos e compreendemos uma determinada 

realidade situada e contextualizada. Para Calderón, o fundamental da 

performatividade das imagens é que ela “não é o reflexo necessário de uma 

realidade, não se submete à lógica da representação, mas colabora na conformação 

de uma realidade específica.” (2020, p.70). O importante é buscar compreender o 

que faz as imagens funcionarem e a forma como elas afetam nossa experiência e 

nosso olhar.  

 O fato de a função performativa estar ligada ao modo como as imagens 

perturbam sentidos já dados e criam outras possibilidades de entendimento pode 

ser conectado com o apelo estético das imagens da seguinte maneira: quando as 

imagens não se limitam a reproduzir algo, mas instauram dúvidas, trazem 

questionamentos e alteram o regime interpretativo até então vigente, elas lançam 

um apelo estético ao espectador e o desafiam. Esse apelo pode ser produzido com 

fins comerciais, ou com o objetivo de chocar padrões morais, ou ainda com o intuito 

de causar polêmicas sem alterar as hierarquias e assimetrias dominantes. Ainda 

assim, eles perturbam a experiência, suscitam reflexão, fazem falar e tornam o olhar 

povoado de suspeitas. 

 Como destaca Calderón, nem todo apelo estético produz experiências 

estéticas transformadoras, com mudanças profundas e radicais. Mas um apelo 
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estético costuma “tensionar as lógicas que articulam as imagens: as lógicas que 

seguem a norma, que realizam as expectativas a serem cumpridas” (2020, p.73). 

Assim, a performance das imagens interrompe um fluxo e deixa margem para que, 

no processo criativo, elas possam suscitar outros enunciados, que vão se 

transformando pela apropriação dos receptores. 

 A performance pode ter, sob esse aspecto, uma ligação com a semiose 

descrita por Peirce (1995), ou seja, a maneira como um signo gera um interpretante 

e este, por sua vez, gera outro signo em uma cadeia infinita. Tal processo nos 

mostra como uma imagem é sempre uma relação de imagens e é justamente a 

maneira como essa relação se estabelece que nos permite entender o 

funcionamento de seu apelo. Contudo, nem toda imagem tem o mesmo potencial 

perfomativo: há aquelas que desafiam o olhar e fazem pensar criticamente. E há 

também aquelas que apenas superficialmente rompem com uma funcionalidade 

predeterminada, sem ampliar suas possibilidades. 

 A nosso ver, a potência performativa da imagem está na conexão entre dois 

movimentos: a cadeia semiósica que conecta uma imagem a várias outras 

(mostrando que há uma operação que as aproxima) e a apropriação e 

ressignificação das imagens pelas conversações e experimentações do cotidiano. A 

imagem participa de um exercicio de imaginação que reinventa nossa linguagem 

para poder “fazer aparecer as texturas das relações, diferentes maneiras como uma 

coisa pode ser percebida” (Calderón, 2020, p.99). Na próxima seção, falaremos um 

pouco acerca de como a semiótica pode nos ser útil para evidenciarmos o potencial 

performativo das imagens e seu apelo estético. 

 

1.2- Imagem e teoria semiótica 

Podemos encontrar na teoria semiótica de Charles Sanders Peirce (1995) 

uma potente reflexão acerca de como nossas experiências são processadas 

cognitivamente, permitindo que possamos perceber o mundo, os sentimentos, as 

outras pessoas e os eventos que nos cercam de maneira objetiva e também 

subjetiva.  

Somos seres de linguagem e é a linguagem que nos oferece esquemas de 

representação do mundo. A semiótica é a ciência geral das linguagens, das 
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relações entre os signos e os significados na construção de sentidos (Santaella, 

2005).  Seu objetivo é configurar o estudo de como algumas coisas representam 

outras: trazer sentido ao objeto, ao mesmo tempo que o representa. Assim, a 

semiótica confere autonomia a esse objeto enquanto um signo. 

Segundo Souza e Drigo (2013), antes de dedicar-se ao estudo do signo, 

Peirce tinha o objetivo de elencar os elementos ou características que pertenceriam 

a todos os fenômenos e participariam de todas as experiências. Para ele, fenômeno 

é tudo aquilo que aparece à mente e que solicita uma interpretação. Assim, Peirce 

acreditava que para sermos capazes de apreender os fenômenos que nos cercam, 

precisaríamos desenvolver três capacidades: a capacidade contemplativa, a 

capacidade de distinção e a capacidade de generalização das observações em 

categorias abrangentes. Peirce queria encontrar as categorias mais universais da 

experiência e verificou que três características lógicas se destacavam em todos os 

fenômenos empiricamente observados: o acaso, a ação e a reação e a razão. 

De acordo com Peirce, os fenômenos são apreendidos por nossa consciência de 

três formas: a) originalidade livre: conjecturas e hipóteses, abertura sem julgamento; 

b) ação e reação dos fatos concretos: pensamento constatativo; e c)  tendência a 

assumir hábitos: formação de uma convenção ou pacto coletivo. O âmbito da 

originalidade se relaciona à espontaneidade: seria uma instância da experiência que 

“se refere aos aspectos qualitativos, formais, meramente sensacionais e/ou 

sensoriais do objeto, contanto que experimentados de maneira absolutamente não 

reflexiva, não pensada.” (Santaella, 2005, p.8). O âmbito da resistência “coloca um 

confronto acional e tem a ver com o momento em que nossos sentidos respondem 

efetivamente à imposição da sensação primeira” (Santaella, 2005, p.12). Já o 

âmbito da síntese inteligível “equivale ao próprio pensamento, ao ato de traduzir o 

mundo em linguagem” (Santaella, 2005, p.14).  

 A cada uma dessas três formas de apreensão dos fenômenos do mundo 

Peirce atribuiu um nome, mapeando a construção de nossa experiência com a 

linguagem. Na primeiridade temos as idéias de indeterminação, espontaneidade, 

sentimento e qualidade. A primeiridade seria a qualidade difusamente percebida 

antes de nossa experiencia se dar conta dela: ela é prereflexiva. Ela abrange o que 

é imediato à percepção (pré-reflexivo), espontâneo e livre. Ela não se refere a um 
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pensamento articulado, mas à nossa primeira forma rudimentar, vaga e imprecisa 

de caracterização das coisas. A primeiridade é o momento da impressão, da 

percepção sem resistência e controle, sem esforço de comparação, interpretação ou 

análise.  

A secundidade refere-se ao conflito, ao esforço e à resistência que os 

fenômenos exercem sobre nossa tentativa de apreendê-los. Para Peirce (1995), ela 

expressa algo do mundo que se impõe a nossa consciencia, que se faz perceber de 

forma bruta simplesmente por estar lá, por se fazer presente. A secundidade é a 

ação que deriva e vem depois do “puro sentir”, da primeira apreensão das coisas, 

acionando uma tentativa de agir sobre o mundo. 

Por fim, a terceiridade refere-se às ideias de representação, generalidade, 

mediação. Ela equivale ao próprio pensamento, “ao ato de traduzir o mundo em 

linguagem e é, por isso mesmo, fundamental para a linguagem em sua ordem e 

desordem” (Souza; Drigo, 2013, p.25). Envolve a construção de uma síntese 

inteligível, de uma representação e interpretação do mundo. 

Foi ao elaborar a noção de terceiridade que Peirce definiu uma outra tríade 

importante ao seu pensamento: signo, objeto e significante. O signo sintetiza os 

fenômenos em uma representação parcial do mundo, nos permitindo construir 

interpretações e mediações entre os objetos concretos e nosso imaginário.Mesmo 

que essa representação não seja idêntica ao objeto representado, ela consegue se 

projetar e ganhar novas formas, aspectos e linhas (Chiachiri, 2010). Na definição de 

Peirce (1995), um signo é algo que está no lugar de outra coisa para alguém. Ele 

representa (substitui) seu objeto e se dirige a alguém em cuja mente será criada 

uma representação, um outro signo ou pensamento onde seu sentido se traduz.   

Aqui, chegamos ao interpretante, que pode ser definido, segundo Santaella 

(2005), como um termo que se produz na relação do signo com o seu objeto. A 

palavra “interpretante” não deve ser confundida com “intérprete”, nem com 

“interpretação” (o processo de interpretar). O interpretante não é o intérprete, mas o 

conteúdo de uma interpretação. É um signo que se refere ao objeto da mesma 

forma que o signo do objeto. Nesse sentido, um signo dirige-se a alguém e cria na 

mente dessa pessoa um signo equivalente. A representação depende da geração 

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 25



 
 
 

de interpretantes (semiose). Souza e Drigo (2013) nos apontam aqui uma 

importante questão: aquilo que cria o interpretante não a mente de um indivíduo que 

está interpretando a representação, mas a representação ela mesma. A semiose, na 

definição de Peirce, é a ação da representação (do signo), gerando o seu próprio 

interpretante e não um ato mental de interpretação. 

Chiachiri (2005) destaca que o signo só pode representar o objeto 

parcialmente: está em seu lugar, mas não é o objeto. O signo é um mediador, pois 

liga o objeto ao interpretante. O objeto também é causa do interpretante, mas com a 

mediação do signo. Signo, portanto, é tudo aquilo que afeta o indivíduo de alguma 

forma em relação a um objeto que, de alguma maneira, já existe em alguma outra 

dimensão.     

 
     Fonte: Chiachiri, 2005, p.20.                           

Peirce (1995) também define três formas possíveis de relação entre o objeto 

e o signo: a) se a relação com o objeto possui semelhança de traços, temos um 

signo icônico; b) se a relação com o objeto está em uma correspondência, temos 

um signo indiciário; e c) se a relação com o objeto depende de um caráter 

imputado/atribuído ou convencional, temos um signo simbólico. Já na relação que o 

signo tem consigo mesmo, chamamos de Qualisigno a qualidade que só pode ser 

mostrada e imitada. O Sinsigno é a corporificação singular de uma qualidade: 

compele nossa atenção e nos faz refletir. Por fim, o Legisigno é o signo que é lei, 

que tende para a geração de um mesmo interpretante, tentando unificar o 

entendimento. 
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Diante destas questões, é importante pensarmos na relação entre as 

imagens (signos) e o apelo estético a partir da semiótica e de seu interesse pela 

forma como nossa experiência do mundo é mediada pela linguagem. Os signos 

podem ser utilizados como recurso estratégico para influenciar o estado emocional 

de um indivíduo. Mas os signos também podem permitir apelos estéticos capazes 

de promover experiências transformadoras e questionadoras. Uma representação 

visual pode tanto restringir a experiência, quanto ampliá-la e modificá-la 

profundamente. Isso faz com que o potencial criativo acerca de interpretações e 

apropriações provenientes dos públicos seja sempre um fator decisivo para o 

potencial de apelo de um signo.  

Desejamos entender como o apelo estético de um signo é usado de forma 

estratégica não só para a projeção de imagem de uma marca, mas também para a 

ampliação de formas de engajamento de públicos em conversações acerca de 

questões polêmicas, como o uso de apelo sexual em campanhas publicitárias de 

moda. Entendemos estética aqui a partir da noção de John Dewey (1980), para 

quem a estética é uma qualidade essencial da experiência, quando ela oscila entre 

aquilo que está dado e aquilo que está à espera de ser construído por meio da 

comunicação e do diálogo.  

Em diálogo com o pensamento de Peirce, Dewey aponta que a estética 

envolve a relação entre três movimentos que, entrelaçados, podem produzir algo 

novo, inesperado, impulsionando outras formas de perceber o mundo e criar 

vínculos com ele. O primeiro movimento estético é a abertura, a sensibilidade à 

beleza, às formas, cores, sons, texturas, a harmonia ou desarmonia das situações 

(corresponde à primeiridade de Peirce). O segundo movimento estético na 

experiência é a experimentação prática do mundo, a exploração das situações e os 

testes aos quais nos submetemos quando buscamos entender algo que é 

apresentado a nós (corresponde á secundidade em Peirce). Por fim, o terceiro 

movimento estético reflete a tentativa de compreendermos - não de maneira 

solitária, mas junto com os outros, em nossas interações -, o que acontece à nossa 

volta, elaborando uma opinião a ser compartilhada (corresponde à terceiridade em 

Peirce).  
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A dimensão estética de nossa relação com as imagens abrange, por 

exemplo, um contato sensorial, experimental e interacional. A qualidade estética de 

uma imagem, sob esse viés explorado por Dewey, nos permite ter uma experiência 

na qual somos tocados e afetados pela materialidade e plasticidade das formas, 

cores, texturas; na qual conectamos uma ação àquilo que sentimos; e na qual 

formulamos impressões, elaboramos e trocamos opiniões, compartilhamos pontos 

de vista de maneira reflexiva. 

É importante lembrar que as reflexões feitas por Dewey estão em diálogo 

com a fenomenologia de Peirce (1995) e a forma como ele construiu uma teoria 

voltada para o estudo dos modos como apreendemos o mundo através da 

linguagem e, ao mesmo tempo, construímos e modelamos este mundo. Assim, a 

concepção de estética em Dewey é devedora das três categorias fenomenológicas 

de Peirce: primeiridade, secundidade e terceiridade.  

A partir da compreensão da imagem como signo e da possibilidade que todo 

signo possui de dar corpo à experiência dos sujeitos com o mundo e seus objetos e 

fenômenos, entendemos que o apelo estético de campanhas publicitárias de marcas 

como a Gucci está ligado tanto a uma estratégia de marketing, quanto a uma forma 

de sugerir afetos, de seduzir os sentidos, de persuadir as opiniões. 

A indústria da moda trabalha com apelos estéticos de modo a envolver 

sentidos, a influenciar padrões de comportamento e a promover manutenção ou 

quebra de padrões ligados ao gênero, à classe social e à raça (Crane, 2006). 

Segundo Diana Crane (2006), a potência transformadora da moda está associada à 

maneira como determinadas marcas produzem influência através de práticas 

específicas de marketing, e utilizando recursos de linguagem próprios, que acabam 

por construir padrões de aparência e de experiência pautados por uma determinada 

interpretação. A imagem de uma marca não carrega apenas um símbolo comercial, 

mas apresenta códigos e normas de comportamento através de uma linguagem 

estética que orienta as pessoas em suas relações. Por um lado, as roupas da moda 

personificam os ideais e valores hegemônicos de um período determinado. Por 

outro, “as escolhas de vestuário refletem as formas pelas quais os membros de 

grupos sociais e agrupamentos de diversos níveis vêem a si mesmos em relação 

aos valores dominantes”. (CRANE, 2006, p.13). 
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Com o desenvolvimento e crescimento do mercado da moda e a 

manifestação de novas necessidades do setor, como a promoção de seus produtos 

em eventos e desfiles, viu-se a carência de um profissonal no comando e 

administração da comunicação das marcas com os seus públicos. Diversas tarefas 

relacionadas a estratégia e comunicação acabavam sendo divididas sem que 

houvesse, de fato, uma organização. Com isso posto, surge a necessidade de um 

profissional que fizesse a gestão da comunicação estratégica na moda entre as 

marcas e seus públicos. 
O setor da moda e do mercado de luxo necessita de profissionais 
qualificados, que obtenham grande noção sobre as tendências e 
também, sobre o processo de comunicação e as suas ferramentas. 
O mundo da moda propicia ao relações-públicas a atuação em 
organização de desfiles, coletiva de imprensa, que cuide da imagem 
e da marca de determinada agência de moda, que crie pesquisas de 
comunicação para atender as necessidades tanto da empresa que 
atua como dos clientes e fornecedores. O relações-públicas 
demonstra essa diferença de lidar com toda a comunicação da 
organização e seus públicos. Nessa via de mão dupla, busca 
informações, tem percepção de melhorias, aprimora e põe em 
prática. As empresas que não possuem um relações-públicas 
perdem um profissional que é capaz de criar processos estratégicos 
de comunicação, onde a facilidade para lidar com situações do 
cotidiano são resolvidas. (Ávila Júnior 2008) 

 

É o profissional de Relações Públicas o responsável pela comunicação e 

relacionamento as marcas e seus respectivos públicos. Enquanto a marca cria o 

conceito e produto, o RP cria as estratégias e a forma como esse conceito será 

repassado para o público, criando os elos necessários para que a percepção do 

público vá ao encontro das expectativas da marca e o que ela deseja transmitir, 

buscando formas de suprir os desejos e expectativas dos públicos e alcança-los a 

partir dessa comunicação. 

Esta prática vai além da promoção. Por meio da estratégica, a comunicação 

conecta a percepção pública de uma marca e a sua reputação. São ações de 

marketing que envolvem a experiência com o sujeito e a marca. Envolve 

emocionalmente o sujeito, apelando para sentidos e emoções fazendo com que os 

indivíduos sejam influenciados a manter um relacionamento de fidelidade com a 

marca. Além da venda de um produto, mas a manutenção desse público e 

didelidade com a marca. França (1997, p. 10) explica que as Relações Públicas: 
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É também uma atividade mercadológica na medida em que se 
estabelece as melhores formas de relacionamento com o mercado e, 
ao mesmo tempo, cria melhores oportunidades de vendas, gerando 
um “clima de negócios”, de compreensão, de aceitação da empresa 
e de seus produtos pela projeção que relações públicas faz de um 
conceito positivo da empresa, de seus produtos e de seus negócios. 

 

A influência de uma marca consiste, portanto, em seu poder em criar laços 

emocionais e de identificação com os públicos por meio de sua comunicação. Se 

tornando presente na vida dos consumidores para além de uma única venda ou de 

um único produto, mas o fortalecimento e construção da reputação de seu nome 

enquanto marca/organização. 

A Gucci, nesse aspecto, com suas campanhas publicitárias e se utilizando de 

comunicação visual, se valeu de apelos estéticos sexuais para criar a ideia de um 

“jeito de viver”. Estar presente e criar laços com seus consumidores mesmo quando 

eles não estivessem usando suas peças de roupa ou estivessem as tirando. 

Apelando para a ideia de sexualização dos consumidores que pensassem no nome 

da Marca quando fossem estimulados sexualmente. E no momento em que uma 

marca consegue despertar esse desejo em seu público, significa que ela, de fato, 

conseguiu estabelecer sua identidade e influência sobre a percepção pública. 

Conforme Faccioni (2012, p. 72), “O segredo do valor de uma marca está no 

conceito gravado na mente do consumidor. Antes de ser real, é psicológico, já que 

referencia um poder imaginário e que vale muito dinheiro. É o poder psicológico da 

moda”.  

Portanto, dito isto, o profissional de relações-públicas se torna substancial 

para o elo de relacionamento entre uma marca e seus públicos, que por meio de 

suas práticas e técnicas de comunicação sígnica aplicadas como estratégia de 

marketing, apela para os sentidos e cria identificações nos sujeitos, sugerindo 

afetos, seduzindo sentidos e persuadindo opiniões. 

A construção da marca no âmbito da moda está ligada a aspectos estéticos e 

de diferenciação (entre sujeitos e grupos sociais, por exemplo) através de como os 

símbolos atuam em um  processo que não é analisado nas roupas ou produtos, mas 

na experiência comunicacional. A indústria da moda, ao produzir campanhas 

publicitárias nas quais se servem de signos para mobilizar uma comunicação 

marcada por um viés estético, interpelam em seus públicos por meio de um apelo 
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estético visual e, no nosso caso, sexual, exigindo de nós um cuidado com as 

análises que fazemos acerca das imagens e de seu potencial poder de afetação.  

O uso do apelo estético de cunho sexual nas campanhas publicitárias de 

moda é definido por Crane como uma jogada de marketing que visa atrair públicos e 

criar laços, elos que criem sensações e envolvam esse publico pela ativação do 

desejo e do erotismo. Para além desse estímulo criado com o público, as marcas e 

organizações procuram escalar suas margens de lucro, vendas, crescimento, 

visibilidade e reputação a qualquer custo, assumindo riscos maiores de abaldo para 

a imagem e reputação delas mesmas (Perez, 2008). 

Não se trata apenas de controlar a narrativa publicitária para que ela se 

conecte com os públicos por meio da emoção, mas de considerar como o apelo 

estético se configura como parte de uma estratégia enunciativa mais ampla, que 

envolve o domínio das três dimensões da apreensão dos fenômenos em Peirce. De 

acordo com Chiachiri (2010), nas peças publicitárias, o que se dá a ver é a 

insinuação de um desejo. O produto vem em segundo plano. Assim, existem três 

formas de apelo estético da publicidade, intimamente ligados à primeiridade, á 

secundidade e à terceiridade. O apelo estético da sugestão aparece na própria 

imagem ou na relação entre texto e imagem, criando uma aura de suposições, 

sentidos implícitos, conjecturas imaginativas. A sugestão ocupa a superfície de 

nossa percepção. O apelo estético da sedução lida com as promessas obscuras do 

desejo que dão origem à motivação de compra.  

É possível dizer que que o apelo estético da sedução deixa mais em 

evidência o papel desempenhado pelas emoções na produção da experiência. Para 

Dewey (1980, p.94), as emoções são qualidades “de uma experiência complexa que 

se move e muda. “Elas não são apenas distúrbios e erupções subjetivas, mas  

requerem um cenário, um espaço onde desenvolver-se, e um tempo para 

desdobrar-se”. As emoções estão unidas aos eventos e objetos em seu movimento: 

não são, a não ser em casos patológicos, privadas.  

Por sua vez, o apelo estético da persuasão se desdobra em duas linhas: 

aquela dos elementos racionais (logos) e aquela dos elementos emocionais 

(pathos). Não são perspectivas excludentes, mas complementares. Destaca-se a 
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presença de um argumento na publicidade, a síntese de elaboração de uma 

mensagem.  

Será com base nessa definição apresentada por Chiachiri (2010) que 

exploraremos semioticamente as relações entre sugestão, sedução e persuasão 

nos apelos estéticos de cunho sexual presentes nas imagens feitas pela Gucci em 

sua campanha de 2003. 

1.3– A imagem pública da marca 

A projeção de valores, da filosofia, da missão e da cultura de uma 

organização é traduzida e refletida em suas ações, sejam elas campanhas ou 

eventos, relações com a imprensa ou com a comunicação interna. A imagem 

corporativa pode ser definida como um processo, a partir do qual se constrói uma 

comunicação para a construção de uma reputação a partir de um sucesso gradativo 

da imagem de uma marca/organização (Baldissera, 2004).  

A imagem deve ser sempre gerenciada e monitorada para uma manutenção 

de sua eficácia e, justamente por isso, ela requer diálogos com diferentes públicos e 

um cuidado com a elaboração de seus enunciados. A construção da imagem 

pública de uma marca depende de um método sofisticado de geração de signos que 

vão influenciar o imaginário dos interlocutores (Perez, 2008). Mas o principal 

aspecto a ser levantado é a possibilidade de observância da linguagem, dos valores 

e do posicionamento de uma organização através de sua produção de signos, 

sobretudo visuais.  

Dessa forma, a imagem pode ser compreendida como uma maneira 

estratégica usada para compreensão dos indivíduos e percepção acerca de uma 

organização e a forma como ela se dirige ao público das mais variadas e diversas 

formas. Criando laços com o coletivo e tecendo relacionamentos gradativamente, a 

imagem é um processo complexo que se apresenta de formas persuasivas, 

informativas ou apenas indicativas. 

A comunicação, aliada ao planejamento de marketing de uma marca, revela-

se fundamental para a construção de sua imagem, uma vez que requer a 

organização de estratégias comunicativas capazes não só de administrar, gerenciar 

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 32



 
 
 

e controlar mensagens, mas, sobretudo, de estabelecer relações entre os diferentes 

públicos responsáveis pelas conversações e debates que fazem parte da formação 

da opinião pública. Assim, se de um lado é preciso construir estratégias 

comunicativas que mantenham a imagem pública de uma empresa sob o controle 

da emissão (da assessoria de imprensa, do setor de relações públicas, etc.), de 

outro lado, é necessário também criar vínculos de relacionamento com os 

receptores, antecipando reações e validando os códigos interpretativos que fazem 

parte do senso-comum (Weber, 2004). 

Assim, segundo Maria Helena Weber, a imagem pública baseia-se também 

na descoberta dos desejos e interesses dos públicos. Por isso, uma das dimensões 

e um dos maiores desafios da construção de imagem é estabelecer um contato com 

o público receptor dos discursos e das imagens de uma organização, de modo a 

desvendar seus quadros compartilhados de interpretação e suas necessidades 

concretas. De posse dessas informações que abrangem emoções, desejos, sonhos 

de consumo e intenções de compra, os apelos estéticos são atrelados tanto à 

imagem da marca, quanto ás imagens que a organização produz para atrair seus 

consumidores. 

A imagem pública de uma organização não se confunde com sua identidade, 

com sua missão ou sua cultura. Weber (2004) destaca que a imagem só é 

consolidada nas discussões, conversações e diálogos que ocorrem entre os 

potenciais consumidores da marca. Assim, é preciso deixar claro que um 

profissional de relações públicas, um assessor de imprensa ou um consultor de 

imagem não constroem a imagem pública de uma organização, mas elaboram os 

materiais discursivos e as estratégias de apelo estético de tal sorte que o público a 

produza por meio de suas interpretações em conversações e debates. E é 

justamente por ser uma construção que se faz no âmbito da recepção, que a 

imagem pública não pode ser considerada uma entidade fixa, ou seja, ela não é 

uma réplica de um original, nem existe autonomamente. De acordo com Weber, 

“quem gera a imagem é a subjetividade humana e os sujeitos em comunicação, e 

por isso ela existe apenas na recepção ainda que possa ser programada na 

emissão” (2004, p.268).  Do ponto de vista do conhecimento, a imagem pública 

representa um saber não controlado, um conhecimento presumido da realidade. 
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A imagem pública, por relacionar-se à interpretação e ao entendimento que 

as pessoas produzem acerca dos atos e discursos de uma marca, é mutável, 

reajustável e possui limites imprecisos. Ela não está ligada somente aos atributos 

concretos de uma organização, nem a uma definição visualmente paupável e 

concreta. A imagem pública mantém a função de suplemento para obtenção da 

adesão popular, criando efeitos sobre a opinião pública e sobre a esfera pública de 

debate. A imagem pública está, portanto, diretamente ligada à construção da 

reputação de uma organização. 

Como destaca Weber (2004), a imagem pública pode ser alterada, destruída 

e reconstruída num processo ininterrupto, sendo também vulnerável a 

acontecimentos inesperados e desestabilizantes. Por isso os profissionais de 

relações públicas têm como uma de suas funções, a tarefa de zelar para evitar 

crises de imagem e incidentes de dissolução ou de desconstrução de uma imagem 

pública, colocando em risco sua reputação junto à coletividade. 

Uma organização que sofre rupturas em sua imagem requer ações para que 

qualquer mal-entendido ou mensagem mal transmitida venha a ser corrigida e as 

interpretações de seus públicos sejam redirecionadas para caminhos mais 

condizentes com o objetivo enunciativo da organização. Nos casos de discursos 

visuais, ou seja, quando uma mensagem é transmitida através de apelos estéticos 

como formas, cores, texturas, estilos, etc (sem utilização de textos), a probabilidade 

em que ocorram interpretações mais amplas e/ou ambíguas é bem maior, podento 

acarretar resultados tanto positivos, quanto negativos.  

No caso explorado por este trabalho, a imagem de uma marca de moda e a 

percepção pública que se tem dela são fortemente mediadas por apelos estéticos e 

sexuais produzidos pela comunicação estratégica visual e a sua aplicação em 

campanhas de marketing. Segundo Baldissera (2004), a imagem está relacionada 

com a percepção que o público tem de uma organização e realiza-se no âmbito da 

significação e não no da comunicação que, por sua vez, desliza para um lugar de 

coadjuvante de sua construção. 

Um exemplo de como acontece essa construção da imagem e como ela é 

percebida pelos públicos acontece por diversos meios. Para entendê-la em relação 
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a semiótica e experiência que o individuo tem com elas para criar essa percepção, 

podemos observar a leitura que Espinoza traz acerca da imagem formada pela 

imaginação humana através de signos interpretada a partir dos aspectos físicos e 

que a imaginação esteja diretamente ligada com a a realidade e exista, não apenas 

para o sujeito que a interpreta e a imagina, mas para os outros também. 

Além disso, o poder de significar e dar sentido por meio de marcas e 
signos fora e dentro do corpo não pode ser limitado às mentes dos 
seres humanos. Podemos admitir, com Espinoza, que a natureza 
humana tende, erroneamente, a projetar nas coisas e nos eventos 
uma causa final, gerando, assim, uma compreensão distorcida da 
ordem causal. Se nossa imaginação precisa de marcas ou signos 
para funcionar, segue-se que não somos nem a origem e nem os 
autores dos sentidos que a imaginação gera. Há uma tendência de 
se atribuir a teoria da imaginação de Espinoza exclusivamente aos 
seres humanos porque, geralmente, ela é considerada dentro do 
quadro tradicional da teoria das faculdades da mente. (Lorenzo 
Vinciguerra, 2016). 

Aqui, quando Espinoza fala sobre marca, não diz respeito a marca como uma 

organização, mas marca no sentido de sinalizar, indicar, aquilo que fica registrado 

na memória e experiência do sujeito. Dessa forma, Espinoza mostra como os signos 

são capazes de provocar impressões nos indivíduos a partir de suas assimilações 

da imaginação. 

A definição de imagem dada por Espinoza reside na essência física 
da marca causada pelos movimentos dos corpos. As marcas, é 
claro, e, consequentemente, as imagens, são propriedades do 
corpo. Elas são afecções corpóreas, efeitos de movimento. Como 
tal, elas pertencem, como vimos, ao atributo da extensão. Assim, de 
modo a não violar o princípio do assim chamado paralelismo entre 
mente e corpo, é importante notar que as representações ou 
significados das coisas são compostos de ideias de imagens e não 
das próprias imagens. Estritamente falando, a potência da 
imaginação, como uma potência de produzir sentido, é uma virtude 
da mente, mesmo se essa potência é compensada pela força do 
corpo. (Lorenzo Vinciguerra, 2016). 

Essa produção de sentidos que os signos trazem e estimulam nos sujeitos 

por apelos emocionais e pela estética visual que compõem sua abordagem são 

produto da imaginação e experiência dos indivíduos e, por isso, os marcam e criam 

conexões fortes provocadas e suscitadas pela imaginação e uso de aspectos 

visuais. 
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A imagem de uma organização não tem em sua essência a promoção de 

produtos, mas a construção e percepção de uma marca perante seus públicos. 

Quando há um campanha proporcionada por alguma marca, de imediato, a reação 

das pessoas é, primeiramente, a curiosidade acerca de uma oportunidade ou 

novidade que estará sendo apresentada. Porém, as marcas tem sido cada vez mais 

estratégicas em sua comunicação para que seja realmente bem percebida perante 

os públicos e crie identificações com os sujeitos, de modo a construírem a sua 

reputação baseadas em constantes ações e campanhas de comunicação 

estratégica e dirigidas. 

Seus desdobramentos a partir da percepção pública vão além das 

campanhas e ações e ganham novos espaços, sejam virtuais ou presenciais, 

informais ou profissionais como sites jornalísticos e imprensa. Nesses espaços, 

onde muitas pessoas passam, a partir de então, a comentar sobre suas percepções 

acerca da marca e como sua imagem está sendo percebida e como o conteúdo e 

linguagem utilizado pela marca foi apresentado, o que atrai ainda mais pessoas por 

meio da especulação, além de gerar mobilizações sociais com diferentes opiniões 

sobre o assunto. 

 Portanto, após a marca se conectar e seduzir esse público com uma 

linguagem visual, ele mesmo se encarrega de promover a imagem da organização 

das mais variadas formas - seja com críticas construtivas ou negativas. 

Um evento, após sua realização, tem alto potencial de repercussão em ser 

pauta de discussões e conversas entre pessoas, sejam pessoas internas ou 

externas a organização. Além dos mais amplos temas em que se pode adequar, 

dependendo do teor de estratégias e atividades realizadas em um evento. Eles 

afetam e influenciam a opinião pública em níveis sociais, profissionais, 

mercadológico e de negócios, além de propiciar conteúdos e matérias de imprensa, 

por exemplo. Ou seja, grandes possibilidades de criar diálogos sobre a organização 

a partir da realização de eventos.  

Um bom exemplo são os eventos de moda, mais especificamente os desfiles, 

em que as marcas apresentam suas coleções e projetam suas marcas. Não apenas, 

elas criam cenários exuberantes, pois sabem que esses serão “instagramaveis” e 
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ganharão publicidade e repercussão midiática. Além disso, os convidados que são 

estrategicamente selecionados e escolhidos seus assentos para que diálogos sejam 

estabelecidos conhecendo seus públicos e selecionando não apenas os 

convidados, mas, inclusive, seus assentos. Após os desfiles, especulações, 

cometários, conversas, matérias, conteúdo, imagens e imprensa já começam a 

propagar informações e criam uma rede de compartilhamento on e offline acerca do 

evento, não restringindo ao tempo de sua realização, que geralmente são curtos (25 

min), mas sem recorte temporal após sua realização, além de todo o engajamento e 

conteúdo gerado a partir daí, com fins de mercado, vendas, reputação, influencia, 

visibilidade, etc. 

Isso não significa que a organização não tende a intervir estrategicamente na 

formação da imagem, mas ela o faz através de seus discursos e na projeção de 

imagem. Mas geralmente é um grande desafio controlar esses discursos por meio 

de imagens e de seus apelos visuais, pois o modo como os apelos são 

interpretados nem sempre alimentam a narrativa através da qual a organização quer 

ser reconhecida. 

O discurso utilizado no marketing tem o papel de nos influenciar e seduzir, 

incitando o impulso pelo consumo e criação de conexões relacionais entre público e 

marca. Nesse aspecto, o marketing no mundo da moda estimula o sujeito através 

dos apelos estéticos provenientes de suas campanhas com estratégias de 

comunicação visual. 

Para entender melhor a importância da comunicação na moda, é preciso 

entender que ela transmite valores e comportamentos de uma sociedade, 

observados a partir de como essa sociedade se comunica por meio da vestimenta, 

ou seja, a forma como uma sociedade ou sujeito podem ser percebidos através da 

análise de sua comunicação visual. 

Apesar do ato de se vestir ser pessoal, as marcas e organizaçãos que 

oferecem esses produtos, tem o poder de influenciar o comportamento e criar 

identificações com os sujeitos. Por meio dos signos, os sujeitos se identificam com 

os aspectos visuais e apelos estéticos que determinada marca transmite e passam 

a “imitar” e propagar essa comunicação, e se conectarem com indivíduos que 

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 37



 
 
 

compartilham dessa mesma identificação. Com isso, se sentem pertencentes a um 

grupo e passam a construir e transmitir uma comunicação visual na tentativa de 

representar esses signos, fazendo com que a moda seja um canal de identificação 

dos sujeitos com os seus desejos quando estimulados por meio dos apelos 

estéticos. 

A moda é, portanto, uma forma direta de comunicação do indivíduo para com 

os outros. Singular diferenciando-o do plural. Ao mesmo tempo que o difere e o 

conecta com outros por meio da linguagem semiótica, do uso dos signos, símbolos 

e suas identificações. E onde as marcas se utilizam dessa estratégica para criar 

estímulos nesses sujeitos por meio de campanhas estratégicas com apelos 

estéticos visuais influenciando e promovendo a identificação desses sujeitos com a 

marca. 

O apelo estético nem sempre consegue coincidir com um desejo de verdade, 

representada por uma postura crítica e justa da organização. Muitas vees ela não se 

adequa ao senso ético “de adequação funcional ao sistema social, político, 

econômico e cultura” (FREITAS, 2003, p. 22). Como Adorno e Horkheimer já haviam 

sinalizado em A Dialética do Esclarecimento, as imagens publicitárias configuram o 

elixir da Indústria Cultural e, em vez de libertar a consciência das pessoas, aprisiona 

e aniquila sua capacidade crítica através dos mitos, do consumo e da destruição da 

contemplação em favor do culto à mercadoria.  

Vimos que a organização geralmente incorpora apelos estéticos como uma 

forma estratégica de comunicação com o público, principalmente no que se refere à 

disseminação de conteúdo imagéticos nos meios de comunicação digital, onde 

acontece uma propagação rápida desse conteúdo, sem tempo para a reflexividade 

crítica. Variadas interpretações são produzidas sobre essas imagens em relação ao 

apelo estético apresentada e a forma em que se dispõe, além do engajamento e dos 

compartilhamentos em diferentes canais – transmídia. 

A marca Gucci, objeto deste trabalho, abusa de imagens com apelo estético, 

reconfigurando, em curto espaço de tempo, a imagem e o conceito da grife. Uma 

das grandes mudanças ocorreu com a chegada do estilista Tom Ford, que desafiou 

todos os parâmetros, padrões e valores da marca a partir de suas coleções, 
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delimitando a diferença de períodos anteriores e já se projetando com a força da 

estética em sua comunicação e discurso por trás das imagens. A importância da 

campanha por nós analisada é exatamente nos indagarmos sobre o que ela quer 

dizer ao seu público com imagens de apelo sexual.  

A questão estratégica do discurso da organização vai incorporar 

determinados apelos estéticos e isso faz parte da constituição das questões que 

envolvem a imagem projetada para a marca. Os apelos estéticos se estruturam em 

torno de valores e ideias, e isso é importante para ser analisado, pois muitas vezes 

focamos no que é dito, ou seja, na parte textual, e não na dimensão estética 

formado por essas outras estratégias. Mais especificamente, a campanha da Gucci 

em 2003 lançou mão de apelos estéticos através da comunicação estratégica visual 

e sem o uso de textos nas campanhas. Lipovetsky, ao falar sobre a moda e seu 

destino nas sociedades modernas, afirma que os produtos e serviços à venda 

impregnam-se de sensações e mensagens para estimular sentimentos de felicidade 

e é isso o que fazem as marcas, elas impregnam as ofertas de alma, personalidade 

e apelo sensorial e emotivo em seus consumidores para levar a mensagem e criar a 

linguagem por meio do desejo e de forma imagética. Ou seja, se constrói por meio 

do apelo estético. 

 No capítulo seguinte, apresentaremos o percurso metodológico que envolveu 

a análise das imagens produzidas pela campanha publicitária da Gucci em 2003, 

destacando a importância de uma compreensão da imagem como operação 

performativa, como signo e como eixo fundamental da construção de sua reputação 

junto a diferentes públicos. 
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Capítulo 2 - A performatividade das imagens e seu apelo estético na semiótica 

 
 

Na teoria semiótica, o apelo estético das imagens se relaciona, segundo 

Chiachiri (1995, 2010), ao modo como a sedução e a persuasão são associadas às 

linguagens que criam enunciados de consumo.  O apelo estético resulta não apenas 

em efeitos de sedução do consumidor, mas também se revela como uma operação 

complexa na qual as imagens interpelam os sujeitos por meio de suas qualidades 

sensíveis e materiais (cores, linhas, formas, texturas, luminosidades, etc.), mas 

também por suas qualidades simbólicas, sociais e políticas. Sob esse aspecto, a 

noção de “estética” não pode se restringir às dimensões visíveis das imagens, mas 

abrange também uma vasta gama de operações culturais que indicam convenções, 

valores, modos de julgamento, imaginários e até mesmo parâmentros de avaliação 

moral de comportamentos, gestos e aparências. 

Como vimos no capítulo anterior, a estética não só expressa elementos do 

que é visivelmente sensível aos olhos, mas também se relaciona ao modo como 

nossa experiência com os signos pode nos afetar e até mesmo transformar nossa 

maneira de apreender e refletir sobre o mundo. Para Dewey (1980) a estética 

qualifica a experiência que permite um contato com o mundo que reconfigura nossa 

relação com ele através da ação da reflexividade. Seria possível dizer que o traço 

estético da experiência em Dewey não reside isoladamente no apelo e na afetação 

em si, nem na conexão mecânica das partes que integram nossa experiência, mas 

no intenso e contínuo trabalho de reflexão que recupera fragmentos de sentidos, 

memórias e sentimentos no exercício de construção de um ritmo e de uma unidade. 

Assim, a dimensão estética de uma experiência visa libertar a experiência da rotina, 

deixando que ela oscile entre aquilo que está dado (as características que nos 

aproximam) e aquilo que está à espera de ser construído por meio da comunicação 

e do diálogo.  

O apelo estético que é usado como estratégia por diversas marcas é aquele 

que se serve de fenômenos contemporâneos que estimulam as sensações, as 

emoções e os desejos nos indivíduos (Soulages, 1996). Quando uma marca usa 

algum signo que dialoga com a atualidade (algum acontecimento que esteja 

acontecendo naquele momento) para se conectar ao público e ao seu objeto 
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(produto/serviço que a empresa tem a intenção de veicular), há o intuito de criar na 

mente daquele que interpreta a mensagem, alguns interpretantes que conecte a 

marca aos signos publicitários de forma conceituada.  

Essa estratégia serve como degrau para um passo a mais arriscado na 

veiculação e consequências de imagem pública e reputação de um marca: o apelo 

visual e, como estudado nesse projeto, um apelo sexual visual abordado em 

campanhas publicitárias de moda e as percepções públicas que ela consegue gerar 

por meio dessa estratégia comunicacional que faz o uso da semiótica como fórmula 

de controle de narrativa e “manipulação” da emoção de públicos, considerando as 

múltiplas interpretações e consequências dessas percepções na imagem e 

reputação de suas marcas. 

O apelo estético visual de cunho sexual nas campanhas de moda de alto luxo 

aparece como parte desses sensores estimulados pela visão que a pessoa 

relaciona com as imagens que ela visualiza. Formas, cores, e estilos estéticos 

específicos compõem a uma estrutura na qual se conectam com estímulos sexuais 

que a mente humana produz. Apelar para esse tipo de emoção, principalmente de 

forma visual, é saber o que se quer dizer, sem nem mesmo usar palavras. É atribuir 

sentido com imagens de maneira preferencial. É conversar e chamar o individuo, 

estimulando nele o desejo e a atração. O sexo, o erotismo e a insinuação do ato 

erótico são estímulos ligados ao prazer que envolvem o individuo e ativam seu 

imaginário. Veremos essa dimensão do imaginário mais adiante nas análises.  

Tendo em mente esses aspectos, selecionamos como caso de estudo para 

essa monografia a campanha em que a marca Gucci, através de seu estilista Tom 

Ford, criou peças com um forte apelo visual nos receptores causando polêmica. O 

ano de circulação dessas imagens foi 2003, ano em que a marca, além de seu 

tamanho e lucratividade, conseguiu um reposicionamento via aposta em novas 

estéticas, mas, em contrapartida, se envolveu em uma grande polêmica dentro da 

indústria da moda quando apostou em apelo sexual como discurso de sua marca, e 

dividiu opiniões e públicos com a controvérsia. 

As fotogragias que integram a campanha foram feitas por Mario Testino, 

como parte de um projeto realizado em conjunto com Carine Roitfeld. A imagem 

mais controversa da série mostra a modelo Carmem Kass abaixando a calcinha e 
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revelando um “G” cuidadosamente demarcado pela raspagem feita em seus pêlos 

pubianos. Considerada ofensiva, a imagem foi banida no mesmo ano de sua 

divulgação.3 A modelo aparece de pernas abertas e tem diante de si um homem 

agachado em posição de adoração. As roupas usadas pela mulher e pelo homem 

trazem uma estética de padrões e desenhos japoneses, lembrando a personagem 

da gueixa e do guerreiro que busca amparo nos braços encantados e nas 

irresistíveis habilidades que a gueixa possui de atrair e cativar um homem. 

Lembrando que as gueixas não praticam a prostituição: elas podem até cortejar, 

mas geralmente não ultrapassam esta fronteira e se negam a discutir a questão 

sexual. É isto que encanta os homens, o mito da mulher inatingível e perfeita. De 

acordo com a cultura japonesa, elas discorrem praticamente sobre qualquer tema 

com o mesmo desembaraço com que dançam, cantam e encantam o gênero 

masculino. 

 

Fonte: 4 disponível em : https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-shaved-

pubic-hair-gucci-logo-2003-campaign/ 

 

 Essa imagem gerou um grande apelo nas conversações e debates sociais 

acerca do caráter moral potencialmente ofensivo da imagem. Por isso, essa imagem 

será também objeto de discussão no terceiro capítulo deste trabalho, destinado à 

                                                
3 https://exame.com/marketing/15-anuncios-do-mundo-fashion-ousados-e-polemicos/ 
4 Site: https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-shaved-pubic-hair-gucci-logo-
2003-campaign/ ACESSADO EM: 15de julho de 2021 
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reflexão acerca dos efeitos que a campanha da Gucci teve nos processos de 

formação da opinião pública sobre a marca. 

 A campanha com a modelo Carmen Kass conta ainda com mais duas 

imagens, ambas realizadas no mesmo espaço cênico, mas tendo as cores das 

paredes alteradas para combinar melhor com as cores e texturas das roupas 

utilizadas pelos modelos. 

 

5Fonte: disponível em : https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-shaved-pubic-

hair-gucci-logo-2003-campaign/ 
 

 

                                                
5 https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-shaved-pubic-hair-gucci-logo-2003-
campaign/ 
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Fonte6: disponível em : https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-

shaved-pubic-hair-gucci-logo-2003-campaign/ 

 

Com essa campanha, a Gucci se reinventou e ousou - diferentemente de 

muitas outras que mantém seu mesmo discurso há anos, como a Chanel, por 

exemplo, e com seu forte apelo estético, mudou sua forma de se comunicar e de se 

relacionar com o seu público. Com um público sensibilizado e envolvido na 

rotulação e padrão da sociedade dos anos 2000, em que o sexo é associada ao 

poder, sucesso e influência, uma marca que usa esse apelo não passa 

despercebida pelos olhos, análises e criticas do público. 

Quando a Gucci lançou suas campanhas com forte apelo estético, 

comunicação visual e conotação sexual em suas imagens, ela assumiu o risco das 

inúmeras percepções que seu nome poderia atingir. Ela assumiu o risco de que sua 

campanha seria vista e atingiria o emocional de seus públicos e faria com que a 

sociedade falasse a seu respeito, sem deixá-la passar despercebida. Pelo contrário, 

a campanha teve recordes de visualizações e matérias veiculadas a época, sendo 

citada, na verdade, majoritariamente de forma negativa pela mídia e mal recebida 

pelo público. 

Cora Harrington, do The Lingerie Addict, chegou a dizer ao Garage.vice que 

da grande polêmica que essa campanha poderia causar hoje em dia nas redes 

sociais tem hoje uma força maior e mais questionadora e transformadora que 

naquela época. “Se esta campanha fosse lançada hoje, acredito que haveria 

petições de boicote no Twitter, Facebook e Instagram dentro de uma hora”. Frida 

Giannini também falou sobre a campanha em relação a imagem que a Gucci estaria 

passando para seu público e as impressões que ficariam da marca. Frida, se tornou 

a estilista da Gucci logo após a saída Tom Ford. Em entrevista com Cathy Horyn em 

2006, disse: “Para ser honesta, o que a Gucci se tornou - bem, a esposa de um 

jogador de futebol não é a cliente dos meus sonhos”. 

                                                
6 https://www.crfashionbook.com/fashion/a22865378/tom-ford-shaved-pubic-hair-gucci-logo-2003-
campaign/ 
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 Nas seções seguintes apresentaremos uma análise semiótica das três 

imagens acima apresentadas, tomando como base as noções apresentadas no 

capítulo 1, sobretudo aquelas desenvolvidas por Peirce (1995), Santaella (2005) e 

Chiachiri (2005, 2010). 

 

2.1 Análise semiótica de imagens publicitárias 

 

O corrente projeto tem como recorte a estética e sua relação com a 

experiência de percepção e compreensão do mundo, com base nas abordagens de 

Dewey e Peirce. Esse recorte é proveniente da necessidade e finalidade de 

encontrar, perceber, interpretar e analisar como acontece e como se projeta a 

imagem a partir de um discurso não verbal, ou seja, que não utiliza palavras e falas 

para transmitir sua mensagem, mas se utiliza da estética e do sensorial imagético 

do interlocutor, gerando percepções, reações e interações apenas fazendo o uso de 

imagem.     

 Conforme indicado anteriormente, entendemos que uma maneira instigante 

de compreender os apelos estéticos criados em campanhas de marketing 

potencialidades por práticas de relações públicas é a utilização da perspectiva 

fenomenológica de Peirce. Quando associamos as três categorias de compreensão 

da experiência em Peirce com as três categorias estéticas de compreensão da 

experiência em Dewey, acreditamos ter em mãos um bom quadro metodológico 

para as análises que desejamos fazer. Assim, poderíamos pensar, com o auxílio 

dos estudos de Roberto Chiachiri, no seguinte quadro analítico: 

 
Primeiridade 

(qualidade, puro sentimento, 
conjectura) 

Secundidade 

(resposta, registro do 
sentimento) 

Terceiridade 

(interpretação e 
generalização) 

 

Apelo estético: Sugestão 

 

Apelo estético: Sedução 

 

Apelo estético: Persuasão 
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Movimento estético de 
abertura, sensibilidade à 

harmonia/beleza ou 
desarmonia das imagens 

 

Movimento estético de 
experimentação e jogo a 

partir dos vetores de 
implicação lançados pela 

imagem 

Movimento estético de 
reflexão e compreensão 

 

A incerteza das figuras do 
possível. Campo aberto de 
possibilidades. Os significados 
ligados ao objeto flutuam: 
ênfase no vago, indeterminado, 
indefinido, que despertam 
qualidades de sentimento e 
ativam nossa sensibilidade. 

Fala por meio da corporeidade, 
da captura do receptor nas 
malhas do desejo. Cativar a 
sensorialidade dos sentidos. 

Caminha pelos trilhos do 
argumento. Duas linhas de 
atuação (entre a razão e a 
emoção). Aqui a tentativa de 
compreensão é feita 
coletivamente por meio do 
debate público. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

O quadro acima mostra nosso esforço para desenvolver uma análise das 

peças publicitárias da marca Gucci em três níveis de significação, provisoriamente 

autonomizados: 

a) Nível qualitativo-icônico (sugestão): impressões, sensações e 
comparações. Nesse nível de análise são considerados os apelos de 

sugestão através do modo como as formas, texturas, luminosidade e cores 

produzem o envolvimento dos sentidos do receptor. 

b) Nível singular-indicativo (sedução): tensionamento de sentidos. Nesse 

nível de análise observa-se o modo como a imagem cativa os sentidos, 

promovendo de experimentação e jogo de tensão entre envolvimento e 

recusa a partir dos vetores de implicação lançados pela imagem. 

c) Nível convencional-simbólico (persuasão): construção de referências 
interpretativas. Nesse nível de análise investiga-se que significados os 

valores do produto referendado pela mensagem podem ter para um 

determinado tipo de receptor. No caso aqui analisado, as relações de gênero 

e as percepções acerca de sexo, sexualidade e erotismo podem ser 

evidenciadas. Esse nível de análise será desdobrado no terceiro capítulo da 

monografia, através de nossa tentativa de ver que tipo de compreensão foi 

realizada coletivamente por meio de conversações públicas online. 
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2.2 Reflexões analíticas 

O apelo estético como sugestão 

A primeira dimensão de análise semiótica das imagem publicitárias da Gucci 

considerou o uso de cores, linhas, dimensão, textura, luminosidade, composição, 

forma e design. Também notamos como essas qualidades estão ligadas a 

sentimentos abstratos como leveza, sofisticação, fragilidade, nobreza, elegância, 

força, etc. As primeiras impressões que uma mensagem provoca no receptor 

geralmente resultam da associação livre de idéias que a primeira impressão 

desperta. Associação produzida por comparações de semelhança: as cores, 

texturas e formas têm grande poder de sugestão. 

Os efeitos sugestivos acionados pelas qualidades presentes nas imagens 

não se reduzem a comparações entre coisas visíveis, mas também se estendem 

para comparações abstratas com qualidades como delicadez, pureza, harmonia, 

elegância, nobreza, força, brutalidade, severidade, solenidade, etc. De acordo com 

Perez (2008), a semiótica das formas traz algumas considerações importantes para 

a construção da expressividade e da sensorialidade construída em torno de uma 

marca por meio da análise das formas e do design. Assim, temos que linhas retas e 

ângulos estão associados à rigidez, à firmeza e a masculinidade. Nesse caso, se 

tormarmos as três imagens da Gucci, veremos que o casal foi fotografado no canto 

de um cômodo: é possível ver a quina do encontro entre as paredes, trazendo 

ângulos retos com o rodapé e o encontro da parede com o chão. As linhas retas do 

cenário contrastam com as curvas e ondulações dos corpos e dos tecidos, 

expressando dinamicidade, sensualidade e feminilidade. Já as linhas que envolvem 

os corpos e que ondulam em desalinho os cabelos da mulher produzem a sensação 

de energia, agitação e atraem com mais atenção o olhar do espectador, que as 

percorre procurando associar seu desejo com a encenação de proximidade entre os 

corpos.  

Nos chama a atenção o fato de que as três imagens foram feitas no mesmo 

cenário: o canto de um cômodo aparentemente desconectado dos espaços externos 

(o que é acentuado pelas tomadas nos rodapés sem nenhum aparelho ligado a 
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elas). O ponto de acontro das linhas retas das paredes é o ponto de fuga para onde 

nosso olhar é capturado pelo envolvimento erótico do casal que se corteja e se 

enlaça. As cores das paredes são modificadas de modo a combinarem com as 

cores dos tecidos e produzir uma luminosidade que ressalte ainda mais os gestos 

do casal. O “encantuamento” dos corpos, com luz projetada sobre eles, se serve do 

contraste entre a rugosidade da parede e a maciez da seda que é utilizada nas 

roupas. O tom da pele dos corpos é dourado e eles se harmonizam em tamanho, 

forma, beleza e proporcionalidade.  

Duas imagens mostram o homem agachado aos pés da mulher, em atitude 

de reverência e submissão. A terceira imagem mostra o homem vestindo o kimono 

(na primeira imagem era a mulher que o vestia), sugerindo uma certa inversão de 

papéis: o homem-gueixa envolve a mulher com o tecido suave da seda, como uma 

carícia. É a única imagem em que ambos estão em pé diante do outro, em postura 

que sugere paridade na forma da relação. Mesmo que o homem pareça “prensar” a 

mulher contra a parede, ele o faz de forma sedutora, com o auxílio da delicadeza do 

kimono e da lisura de seu tecido.  

Nas três imagens, a luminosidade é suave, projetada como spot sobre os 

corpos para ressaltar o jogo de sedução. As cores, apesar de tenderem ao frio (azul, 

verde, cinza, prata) também trazem o amarelo, que combina com as texturas 

quentes e formas curvilíneas (cabelos, pernas, braços). A ausência do vermelho é 

algo que chama a atenção, uma vez que essa cor geralmente aparece em imagens 

que desejam ressaltar o apelo sexual. As três imagens revelam o gesto relaxado e 

curvilíneo da mulher, a boca entreaberta. Mas a maneira como o homem foi 

retratado também se distancia de um usual emprego de estereótipos de rigidez e 

frieza. Seus lábios estão sempre selados e impassíveis.  

As três imagens capturam cenas de envolvimento erótico do mesmo casal, o 

que, segundo o debate público que ocorreu em torno da campanha (e que será 

mostrado no terceiro capítulo deste trabalho), atenuaria o suposto teor 

“escandaloso” das imagens do ponto de vista do julgamento moral. 

Soulages (1996) comenta que frequentemente imagens publicitárias com 

apelo sexual trazem identidades narrativas singulares e bem marcadas: a postura 
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da mulher pode ser interpretada como um estado de escuta ou de espera; enquanto 

o homem está frequentemente preso em uma atitude de afirmação, de asserção, de 

poder. Esses dois estereótipos são reconfigurados mas imagens da Gucci, mas isso 

não quer dizer que essas três imagens estejam livres de estereótipos de gênero. 

Como destaca Soulages, ainda prevalem nas imagens elementos de objetificação 

dos corpos e de assimetria em relação aos gêneros. Segundo esse autor, na 

maioria das peças publicitárias as mulheres costumam ser representadas em uma 

posição de espera, tocando uma parte do corpo; enquanto os homens são 

preferencialmente representados através de uma qualificação de ação.  

 Nas imagens da Gucci, o homem permanece sobretudo um sujeito de ação, 

enquanto a mulher é representada sob uma forma de sedução ilustrada por gestos 

qualificantes (ao tocar uma parte do corpo). Contudo, são perceptíveis algumas 

imbricações, as dubiedades e as mudanças diante do núcleo de representações e 

certas formas de questionamento do estereótipo através do qual as identidades 

narrativas das personagens evoluem.  

 Uma última observação diz respeito ao modo como o nome da marca e suas 

letras interferem na imagem: é possível perceber como a letra “I”, grafada em 

maiúsculo, é posicionada entre as pernas abertas da mulher nas duas primeiras 

imagens. Na terceira imagem, a letra “I” é posicionada em cima do corpo feminino, 

mais ou menos na altura de seu ventre, como se para representar o ápice do ato 

sexual. 
 

O apelo estético como sedução 
 

A sedução ocorre como um jogo realizado em um espaço e tempo 

determinados, configurando um contexto específico. Ela aponta para o universo do 

a imagem qual faz parte. Chiachiri (2010) afirma que, por um lado, a mensagem 

sedutora é analisada de acordo com o contexto a que pertence. Segundo ele, 

situações indiciais são utilizadas na sedução e apontam para as referências que 

estão situadas no tempo e no espaço, rementendo a em contexto que é próprio do 

objeto e do receptor. Os indícios fornecidos pelo apelo estético sexual jogam com 

referências que podem ser apreendidas e interpretadas pelos receptores. 
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O apelo sedutor performado pelas imagens publicitárias tem a capacidade de 

transportar o espectador para dentro da trama da ação que é desempenhada na 

imagem. Ele estimula projeções e identificações, sendo que as estratégias para tal 

ação baseiam-se frequentemente no uso de estereótipos e na opção por uma forma 

estética que esteja de acordo com um imaginário mítico no qual os receptores estão 

imersos (Soulages, 1996). As três imagens da campanha da Gucci apostam no 

imaginário oriental, da sedução da figura da gueixa, para promover uma atmosfera 

de erotismo e paixão. A função indiciária remete o espectador para esse universo, 

da delicadeza e da intensidade do envolvimento sexual entre pessoas da cultura 

japonesa. 

 É importante ressaltar que o imaginário se organiza como uma rede de 

imagens que situam os sujeitos culturalmente, auxiliando-os a produzir uma 

realidade através de relações de semelhança extraídas de imagens vistas e/ou 

experimentadas (Durand, 1997). Assim, o imaginário está sempre um pouco além 

de suas imagens, é sempre um pouco mais do que elas. Dito de outro modo, ele se 

articula através de uma “rede de imagens”, indo além dela, pois o imaginário se 

configura como um espaço de trânsito, de uma “dinâmica de elaboração e re-

elaboração, de um investimento de sentido e de atualização das possibilidades 

interpretativas oferecidas aos sujeitos acerca do mundo, da cultura e do outro” 

(Calderón, 2020, p.72). Ao imaginário ordenador do universo coletivo (e fruto das 

interações que aí se processam, seja entre discursos, seja entre sujeitos) soma-se 

outro elemento que também organiza um sentido comum associado ao julgamento 

coletivo acerca dos comportamentos e seus valores morais. 

Como assinala Calderón (2020), deixar-se envolver pela seduação da 

imagem significa se render ao prazer proporcionado pela situação representada, 

sem a devida diferenciação entre o real e o ficcional. A sedução aqui não está na 

imagem em si, mas nas possibilidades que ela oferece à realização de algo que não 

pode ser alcançado através da experiência concreta (uma fuga da realidade, por 

exemplo). O apelo sedutor da imagem opta pelo jogo, pelo tensionamento entre os 

sentidos experimentados pelos corpos na imagem e pelos sentidos experimentados 

pelo corpo do espectador “através de alçapões que se abrem ao longo do processo 

de interpretação e que exigem um engajamento do espectador nos processos de 
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atualização e produção de sentido que não procura a mímese, mas sim a tensão e 

as incoerências entre o objeto e sua representação” (2020, p.98). 

O apelo de sedução presente nas imagens da Gucci é, no geral, resultado de 

como o prazer encenado pelos modelos na representação está diretamente ligado 

ao seu objeto e à imagem da marca. A sedução não se reduz à imitação, mas 

ressalta a relação de desejo, de produção, do jogo que enreda o espectador a partir 

do jogo criado entre os corpos dos modelos. Ela coloca o espectador na posição de 

voyeur, traz uma espécie de euforia, mas não rompe com estereótipos culturais, 

porque quer dar prazer ao espectador e não causar desconforto. 

Contudo, a imagem do púbis raspado traz uma perturbação que atrapalha o 

processo de sedução: essa imagem não afima a prática confortável de interpretação 

que é almejada pelo apelo sedutor. Os espectadores se mostraram desconfortáveis 

e repudiaram a narrativa presente nessa imagem. Assim, a reação do público foi de 

problematizar a imagem, uma vez que ela foi tomada como um “ataque” às bases 

históricas, culturais e morais do espectado, desafiando a consistência dos seus 

gostos, dos seus valores e de seu imaginário já estabilizado. 

Não necessariamente esse gesto de retirar o espectado da familiaridade é 

algo negativo. O problema aparece quando o que lhe é imposto perturba e 

transforma suas préconcepções e crenças morais. Segundo Soulages (1996), o 

apelo sedutor é uma artimanha da imagem publicitária para reafirmar as condições, 

os valores e os preconceitos do espectador. O espectador está, na maioria das 

vezes, à procura de imagens que o transportem para longe do cotidiano ordinário, 

que o seduzam e que o permitam repousar a mente em representações que estejam 

a grandes distâncias das obrigações do trabalho e do lar. Mas esse contato com as 

imagens não pode questionar o cerne de suas crenças morais: o contato com a 

imagem deve ser um conforto, algo que lhe permita a confirmação de suas crenças 

para que, ao mesmo tempo em que o iluda, recrie os princípios e as bases sob os 

quais seu mundo vivido está assentado (Chiachiri, 2010; Souza; Drigo, 2013). 

Também Claderón (2020) ressalta que a imagem publicitária oferece ao espectador 

uma “história ausente”, aquela que permite sonhar com o impossível, sem retirar 

dele as bases sólidas que ancoram seu cotidiano e suas experiências. Abalar é 

bom, mas tem um limite muito claro quanto a proposição de mudanças radicais. 
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Nesse sentido, as imagens que se proclamam como novidades, podem estar 

apenas disfraçando algo já conhecido. Nas palavras de Adorno e Horkheimer, “em 

nove da cada dez vezes, o novo é apenas o estereótipo da novidade” (1990, p.49). 

Assim, é possível afirmar que o apelo sedutor pode, através do que é 

aparentemente familiar, construir uma representação que causa estranhamento e 

indagação. Veremos como isso acontece no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

O apelo estético da persuasão 

No início dos anos 2000, a utilização de imagens de apelo sexual na 

publicidade da marca Gucci ganha maior visibilidade. Como vimos, o estilista Tom 

Ford desenvolve um marketing que apostava fortemente na potencialidade de uma 

persuasão pautada pela relação entre sexo, poder e dinheiro. Seu intuito era 

estimulando o desejo por esses três ingredientes nas pessoas, circulando e 

influenciando toda uma sociedade, e modificando, a longo prazo, sua maneira de 

agir, se comportar, interpretar e dar sentido às coisas. 

O avanço e a popularização do acesso às novas tecnologias, a influência do 

capitalismo e suas estratégias de consumo, influenciaram um modo de pensar e 

tornaram mais comum esse tipo de apelo estético, que ganhava força com as 

mensagens erotizadas produzidas pela indústria da mídia de entretenimento. A 

utilização do apelo sexual chegou também com toda a força à indústria da moda, 

que pode ser citada como a industria que mais recorre a esse tipo de linguagem de 

comunicação visual com apelo sexual (Perez; Bairon, 2009; Petroll; Damacena, 

2012). 

Segundo Gould (1994), o sucesso de campanhas publicitárias que servem do 

apelo sexual relaciona-se ao modo como a marca planeja a articulação de sua 

identidade com os desejos a serem despertados no imaginário de potenciais 

consumidores. Geralmente a marca se serve de temas e acontecimentos situados 

social e historicamente para aproveitar que os públicos podem estar mais 

sensibilizados e envolvidos com assuntos da atualidade, para tecer suas estratégias 

e estimular emocionalmente seus públicos, interligando-os à ideia de que estariam 

conectados à marca.  

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 52



 
 
 

Em certa medida, o estilista Tom Ford aproveitou o imaginário da sedução 

para potencializar seu histórico de criação de campanhas de publicidade 

sexualmente apelativas. De maneira geral, suas criações – desde antes da 

campanha de 2003 para a Gucci - contam com anúncios que são apontados como 

mensagens que objetivam sexualmente as mulheres, reduzindo-as a uma série de 

partes do corpo sexualizadas, ou retratam mulheres nuas ao lado de homens 

totalmente vestidos. Em várias oportunidades7 o estilista defendeu sua propaganda 

sexista argumentando que ele não seria um objetificador de corpos femininos, mas 

um "objetificador de oportunidades iguais", e que "fica igualmente feliz em objetificar 

os homens"8. Embora argumentemos que reduzir qualquer pessoa ao status de 

objeto seja problemático, normalmente são as mulheres que recebem esse 

tratamento. Ford tentou proteger-se dessa acusação, justificando sua maneira de 

pensar a exploração das mulheres nas campanhas e peças publicitárias: "Minhas 

mulheres não estão sentadas esperando por alguém, elas estão no comando. Não 

importa se estão nuas - elas são poderosas." 

Entretanto, por mais que ele tente persuadir a mídia e os públicos que o 

criticam de que não desconsidera o empoderamento feminino nas imagens e signos 

que cria, seu trabalho prova o contrário. Como ressalta Andrea Calderón (2020) as 

imagens nunca estão sozinhas e, quando olhamos uma imagem, ela se associa a 

outras que fazem parte de nosso repertório e de nosso imaginário. Estamos entre 

imagens e elas nos convocam e nos interpelam colocando-nos sempre em contato 

com outros signos e enunciados. Assim, as imagens abaixo são relacionadas ao 

trabalho de Ford e desmentem seus argumentos acerca de sua suposta 

preocupação em produzir imagens que privilegiam a emancipação feminina e a 

igualdade entre gêneros. 

                                                
7 Ver: https://garage.vice.com/en_us/article/wj3k44/gucci-pubic-hair 
8 Ver: https://www.theguardian.com/fashion/2015/mar/21/tom-ford-im-an-equal-opportunity-objectifier 
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Fonte: Ver https://www.collectiveshout.org/sexual_exploitation_by_tom_ford 

 

A teia de imagens associada ao trabalho de Ford revela a construção de 

estratégias persuasivas articuladas a partir da maneira como ele utiliza informações 

e manipula signos de modo a alcançar fins predeterminados sem se preocupar com 

o real desejo dos consumidores ou mesmo com suas especificidades e 

necessidades. Ele se serve do apelo sexual como forma persuasiva de modo a 

explorar as corporeidades de diferentes formas, enfatizando o argumento de que é 

um homem de sucesso e reforçando a ideia de que outros homens poderiam ser 

bem sucedidos e desejáveis como ele a partir da adoção de posturas controladoras 

e subalternizantes em relação às mulheres. Sua postura é assumida a partir do 

momento que pode controlar a produção de representações, alterando da forma que 

quiser a sua narrativa e manipulando-as para o fim que se quer alcançar. Seja para 

o bem ou para o mal. Para privilegiar interesses coletivos ou particulares, públicos 

ou privados. Para anunciar ou calar. Ele mesmo deixa evidente essa perspectiva ao 

explicitar seus argumentos em entrevista ao jornal The Gardian, em 2015: 

“Quer saber, se você não gosta, não compre. Sensualidade e 
sexualidade é o que impulsiona tanto minhas campanhas. Se você 
tem uma certa idade, sai à noite e está solteiro, qual é o objetivo final 
aí? Você está em um bar lindo, a luz está ótima, você está 
conversando com as pessoas. Você pode não encontrar alguém 
com quem vai dormir naquela noite, mas se conecta. É o que 
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impulsiona muitas coisas. Faz parte do ser humano. Eu sempre 
penso no feminismo. Minha mãe era uma “verdadeira feminista dos 
anos 1970. Fui criticado por objetificar as mulheres. Mas eu sou um 
objetificador de oportunidades iguais - estou tão feliz em objetificar 
também os homens. A questão é que você não pode mostrar nudez 
masculina em nossa cultura da mesma forma que mostra nudez 
feminina. Estamos muito confortáveis como uma cultura que explora 
as mulheres, mas não os homens. Mas eu não penso nisso como 
exploração de qualquer maneira.”9 

 

A nudez feminina é oferecida ao olhar masculino, pressupondo que aquele 

que vai adquirir peças de luxo da alta costura são homens ricos que vestirão corpos 

submissos de mulheres objetificáveis. Tal argumento de Ford revela como o apelo 

persuasivo opera no nível das assimetrias e desigualdades que acabam criando 

fronteiras entre os indivíduos e reforçando signos de distinção e reconhecimento. 

Segundo Soulages (1996), o marketing costuma  lançar mão de estereótipos que 

reiteram injustiças sob o argumento de zelar para que suas atividades tenham uma 

boa performance e sejam eficazes no que se refere à maximização do consumo e 

da projeção da imagem pública, sobretudo através do trabalho das relações 

públicas. O relacionamento com o público, seja pela manutenção ou aquisição de 

novos públicos, acontece quando esse relacionamento ganha embasamento e cria 

conexões e vínculos com a marca e seus apelos.  

Esses vínculos são formados a partir de uma mistura entre apelos 

sugestivos, sedutores e persuasivos, que ativam emoções e sentimentos morais, 

deixando o nome da marca acessível à memória afetiva. A imagem pública das 

marcas e organizações que se aproveitam dessa estratégia de comunicação fica 

mais acessível e presente nos pensamentos e dia a dia das pessoas.  Para 

Chiachiri (2010), as marcas se tornam onipresentes no cotidiano dos indivíduos 

quando conseguem manipular e controlar signos e narrativas que se conectam com 

as lembranças, com as emoções e os imaginários sociais. Contudo, como o 

exemplo de Tom Ford nos mostra, signos e narrativas que amplificam 

vulnerabilidades, que estigmatizam e tratam pessoas (e sobretudo mulheres) de 

forma pejorativa tendem a colocar em risco a reputação da marca e de sua imagem 

pública. Mas colocar em risco não significa determinar que a marca 

                                                
9 Ver: https://www.theguardian.com/fashion/2015/mar/21/tom-ford-im-an-equal-opportunity-objectifier 
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necessariamente terá uma fratura em sua reputação. Na verdade, a conversação 

social pode mostrar o quando a construção e manutenção da imagem pública de 

uma marca é um processo complexo e cheio de nuances. 

Quando uma marca utiliza apelos estéticos de cunho sexual ela ativa 

dimensões emocionais de maneira direta ou indireta, correndo também o riso de 

expor-se a críticas que geralmente expressão pontos de vista baseados nas crenças 

dos públicos. Quando uma marca cria campanhas publicitárias que podem ser 

tomadas como sexistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, etc. a 

percepção e tematização de uma injúria ativa a conversação social e desperta 

processos de reflexão mais amplos. Tal processo pode trazer riscos grandes para 

empresas que não possuem um setor de planejamento de comunicação capaz de 

detectar ideias e conteúdos estigmatizantes antes de eles circularem e trazerem 

fraturas à sua imagem e reputação frente a seus públicos (Gould, 1994). Ainda 

assim, a ameaça do risco não determina a “ruína” de uma marca: no caso da Gucci, 

a utilização do apelo sexual projetou positivamente as vendas, enquanto o público 

tendeu a apresentar argumentos favoráveis à campanha publicitária, como veremos 

a seguir. 

 No próximo capítulo trataremos dos efeitos que a campanha da Gucci teve 

junto à percepção do público. Trataremos especificamente da maneira como os 

públicos reagiram à imagem do púbis raspado na época da veiculação da 

campanha, uma vez que foi aquela que mais despertou debates em espaços digitais 

de expressão de opinião. 
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Capítulo 3 - A reação a imagens de apelo estético sexual em espaços de 
comentários online 

 

Vimos até então como o apelo estético se relaciona ao modo como a marca 

afeta os sentidos dos públicos, mobilizando emoções, percepções e sentimentos. A 

utilização de imagens com apelo sexual em campanhas públicitárias pode acarretar 

a construção de problemas públicos capazes de mobilizar conversações cívicas 

ampliadas. Uma das imagens que integra a campanha publicitária da marca Gucci 

do ano de 2003 causou polêmica em vários espaços interativos de conversação 

online. Trata-se, como analisamos no capítulo anterior, da imagem na qual a modelo 

Carmen Kass aparece com seus pêlos pubianos raspados na forma da letra “G” e 

com um homem a seus pés. 

 Essa imagem teve uma ampla circulação e, junto com ela, despertou repúdio 

junto a diferentes públicos. Uma pesquisa realizada no Google acerca da campanha 

criada por Tom Ford nos forneceu cerca de 124 matérias de jornais de grande 

circulação e revistas de moda de diferentes países. A grande maioria dos textos 

apontava a peça de Ford como ofensiva e objetificadora. Além disso, esse conjunto 

de matérias nos chamou a atenção por revelar uma ampla rede de opiniões e 

comentários destinados a tematizar e compreender o motivo do descontentamento 

com o tipo de apelo sexual presente nesta imagem específica, uma vez que outras 

imagens da campanha (que também faziam uso de apelo estético de cunho sexual) 

não haviam suscitado tantas reações negativas e não representavam ameaça à 

reputação da marca. 

Diante dessas considerações, nossa reflexão nos levou às considerações de 

John Dewey (2008) acerca de como a dimensão estética da experiência pode 

também configurar situações problemáticas nas quais diferentes atores sociais se 

engajam para examinar e encontrar elementos que possam ajudar a definir o que 

seria um problema que atinge uma coletividade. Segundo Dewey, a tematização de 

problemas coletivos é feita ao mesmo tempo em que um público surge com o intuito 

de compreender  as diferentes dimensões e arestas problema em questão. Entre 

esses elementos, alguns se transformam em obstáculo e outros podem ser 

convertidos em recurso para transformar a situação. 
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Sob a perspectiva de Dewey (2008), quando confrontados com uma situação 

problemática, um público se forma para avaliar sua extensão e compreender como 

suas consequências são percebidas e avaliadas como potencialmente injuriosas ou 

mesmo nefastas para os seres humanos e para os bens a que eles estão ligados. 

Assim, essas pessoas se inquietam (Primeiridade), se interrogam reflexivamente, 

investigam, experimentam (Secundidade), discutem e tentam definir o problema, 

determinar suas causas, detectar seus fatores e estabelecer as responsabilidades. 

Associam-se e organizam-se, tomam a palavra, testemunham, avaliam, 

argumentam, criticam, deliberam, interpelam a opinião e os poderes públicos 

(Terceiridade). 

 Um problema público e os públicos que o tematizam e o tratam de maneira 

reflexiva surgem de maneira concomitante. Sob a perspectiva de Dewey, na medida 

em que os indivíduos passam a ter oportunidade de interagir, discutir e deliberar 

publicamente a respeito dos problemas que envolvem a sua comunidade, sua 

inteligência e sua prática cooperativa desenvolve-se de maneira aprofundada. O 

que está em jogo nessa noção de inteligência coletiva, portanto, é também uma 

capacidade prática de lidar com os problemas efetivos que a sociedade real 

apresenta cotidianamente. 

De acordo com esse autor, as disputas e controvérsias devem ser 

transformadas em empreendimentos cooperativos em que as partes em disputa 

aprendem ao possibilitar, uma à outra, a chance de expressar-se. E essa chance 

deve ser conferida, porque representa uma crença na expressão das diferenças, 

que, por sua vez, consiste em “um meio de enriquecer a experiência de vida pessoal 

de cada um” (Dewey, 2008, p.29). 

Um público aparece, assim, quando há a transformação do modo de 

associação provocado por uma mudança de regime da experiência. As pessoas 

podem se unir para problematizar a situação, identificar as consequências do que foi 

feito, produzir causas e estabelecer responsabilidades, buscar e implementar 

soluções, fazer valer direitos e obrigações, etc. Nessas condições, a experiência da 

situação muda de status: passa a ser compartilhada não apenas porque um certo 

número de pessoas foi exposto aos mesmos eventos, passou pelas mesmas coisas 

e reagiu da mesma maneira, mas também porque eles o formaram juntos como uma 
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comunidade, por meio de suas perguntas, suas investigações, suas análises e o 

alinhamento de suas reações.  

Sua situação se configurou em novos aspectos, pois se configurou em um ato 

comum de problematização e de articulação reflexiva do sofrido e do fato. O 

processo de formação da opinião pública é, de acordo com Dewey, resultante da 

construção de situações nas quais a conversação e o debate podem produzir 

alterações na percepção, nas formas de entendimento e de resolução de problemas 

que parecem afetar uma ampla gama de pessoas.  

Nos capítulos anteriores vimos que a imagem pública de uma marca está 

diretamente conectada com a percepção coletiva de seus discursos e com a forma 

como os públicos interpretam e falam a seu respeito. Assim, a conversação social e 

as opiniões manifestas nessas trocas são fatores importantes para a sobrevivência 

de uma marca e para manutenção de sua reputação a longo prazo (Chiachiri, 2005). 

Caso sucessivas rupturas de imagem ocorram na história de uma organização, ela 

precisa entender o ocorrido e agir para que o que ela quer projetar seja 

eficientemente corrigido e interpretado, pois, caso essa projeção errada persista, 

seus públicos podem se mobilizar contra a organização e migrar para a 

concorrência. Pior, mobilizar seus públicos e possíveis futuros públicos contra a 

marca e por à prova sua reputação. 

 Nos interessa neste capítulo discutir acerca de como a conversação social 

está conectada com a construção de problemas que são percebidos como públicos 

à medida que se conectam com enquadramentos morais que suscitam disputas de 

sentido em espaços destinados à expressão da opinião. 

3.1 Conversação online e enquadramentos 

É principalmente nos contextos do cotidiano que os indivíduos se implicam 

em práticas de intercompreensão que podem lhes ajudar a identificar e a esclarecer, 

de modo recíproco, seus interesses e necessidades reais. As conversações cívicas 

em contextos cotidianos de experiência perduram como atividade primordial de 

interseção entre questões privadas e públicas, contribuindo para o questionamento 

e a revisão de padrões de injustiça e de estigmatização (Maia, 2008). 
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O enquadramento é responsável por influenciar a perspectiva que um sujeito 

tem sobre um objeto, tema ou acontecimento, indagando quais seriam as 

associações que ele faria em relação a sua experiência de identificação, como 

essas associações devem ser estimuladas levando em consideração que qualquer 

que seja a alteração em sua configuraão, pode alterar os sentidos e a percepção 

pública e reconhecendo que elas não são independentes, mas fazem parte de um 

conjunto para se ter sentido. Dessa forma, o estímulo de uma associação leva a 

outras (Aaker, 2011). 

As conversações delineadas em contextos rotineiros podem auxiliar a 

construir a cidadania, ao incentivar os sujeitos a aprimorar formas de pensar, de 

formular verbalmente, interpretar, argumentar e agir sobre questões políticas que 

afetam diretamente suas próprias vidas e de outros (Gamson, 2011). Assim, as 

conversações cívicas e sociáveis devem ser entendidas como uma das fontes 

geradoras de opinião pública, de cidadania e de compreensão recíproca de 

questões ligadas à experiência vivida e também ao sistema político formal.  

Nos espaços relacionais do cotidiano, a conversação cívica face à face 

desempenha um papel central, sobretudo no que se refere à constituição e ao 

desenvolvimento das capacidades argumentativas e reflexivas dos cidadãos. Para 

Gamson (2011), conversações constituem-se através de uma mistura entre 

questões políticas, eventos mais prosaicos e experiências pessoais, aproximando 

público e privado, e auxiliando os indivíduos a entenderem, elaborarem e 

justificarem suas necessidades e demandas. Esse autor também ressalta que as 

conversações detectam problemas públicos e os definem por meio da utilização de 

enquadramentos que permitem definir e compreender o que está acontecendo 

(dimensão cognitiva), para orientar a ação e o tipo de participação apropriados 

àquela situação (dimensão prática).  

Os ambientes de conversação cotidiana não estão livres de formas de 

comunicação como a ofensa, o rancor, a raiva, a animosidade. Maia (2008) aponta 

que, sobretudo nos espaços online de conversação e expressão de pontos de vista 

é possível detectar alguns problemas. Ninguém ouve sempre atentivamente os 

outros, e membros de grupos dominantes acham que não precisam ouvir os 
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membros de grupos vulneráveis. Então, os vulneráveis podem investir na motivação 

dada pela raiva. 

No entanto, as conversações cívicas, sejam elas feitas nos espaços face a 

face ou digitais permitem que os participantes expressem e compartilhem suas 

histórias, experiências e interesses. Elas favorecem o descentramento de 

perspectivas dominantes e trazem novos pontos de vista, razões, preocupações e 

demandas para o debate (Maia, 2008; Gamson, 2011). 

A seguir, detalharemos o desenho metodológico dessa parte da pesquisa 

destinada a mapear uma das várias conversações originadas pela polêmica 

associada à campanha da Gucci e seus apelos sexuais.  

 

3.3 Percurso metodológico 

 Para a construção deste capítulo, observamos as 124 matérias elencadas 

pelo Google como relacionadas à polêmica imagem da campanha de Tom Ford na 

Gucci. Buscamos em todas elas a seção de comentários, privilegiando aquelas que 

traziam comentários elaborados no ano de 2003, de maneira a explorar os 

argumentos e pontos de vista que expressaram a opinião das pessoas quando a 

imagem foi divulgada. Foi dessa maneira que descobrimos na plataforma da revista 

Garage (publicação destinada à arte, moda e cultura)10, uma menção ao site 

Adland, que possui um repositório com mensagens acerca da campanha da Gucci 

datadas do ano de 200311. Essa não foi uma busca simples, sobretudo por causa do 

hiato temporal e da dificuldade de os veículos midiáticos preservarem mensagens e 

dados muito antigos. 

 Adland é um site com foco na indústria de publicidade e possui um vasto 

arquivo de comerciais da Internet. O site incorpora notícias sobre o universo da 

                                                

10 Ver: https://garage.vice.com/en_us/article/wj3k44/gucci-pubic-hair 

11  Ver: https://adland.tv/content/guccis-hairy-ad 
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publicidade, comentários críticos sobre anúncios e a indústria de publicidade e 

possui arquivos de anúncios e campanhas publicitárias, concentrando-se em 

anúncios de televisão. O site também hospeda anúncios que foram proibidos ou 

censurados em outros lugares. E, justamente por isso, armazenava as opiniões que 

nos interessam nesta pesquisa.  

 A Adland está sediada em Malta, embora a cobertura seja internacional. Ela 

foi fundada em 1996 com o objetivo de ser um fórum onde as pessoas pudessem 

reclamar e discutir sobre publicidade, enquanto coletavam anúncios de todas as 

mídias para referência, entrando em contato com a opinião de pessoas de 

diferentes lugares e opiniões. Entendida como o primeiro blog de publicidade do 

mundo, a adland, possui cerca de sessenta mil comerciais coletados e armazena 

históricos de mensagens e trocas de opiniões desde os anos 2000. 

 Partimos, então, dos arquivos da Adland acerca da imagem da campanha 

de Tom Ford que traz a modelo Carmem Kass com os pêlos pubianos raspados e 

encontramos 43 comentários ligados a ela. Uma vez selecionados, tentamos 

perceber, a partir da abordagem elaborada por Gamson (2011), quais eram os 

enquadramentos conferidos pelos interlocutores à controvérsia em questão. 

 A identificação de enquadramentos nos auxilia a perceber quais as 

possíveis interpretações acionadas pelos interlocutores para entenderem e se 

posicionarem na situação acionada pela circulação da imagem da Gucci. Sabendo 

que os enquadramentos são construções socioculturais e não individuais, 

procuramos identificar como, segundo Gamson (2011), a referida imagem foi 

tematizada como questão problemática em torno da qual foram produzidos 

conjuntos de interpretações que a envolvem e que sofrem mudanças ao longo do 

tempo e das trocas de pontos de vista, providenciando novas interpretações e 

sentidos acerca de seus pontos principais de tensão.  

 Maia (2008, p.143) mostra como uma das principais atribuições dos 

enquadramentos delineados em conversações e trocas de opiniões que se 

estabelecem online é fornecer “uma idéia organizadora central capaz de produzir 

sentido de eventos relevantes e sugerir o que está em questão”. De acordo com 

essa autora, o enquadramento mobilizado por conversações estabelece um eixo 

discursivo e temático que se encarrega, ao mesmo tempo, de reunir os argumentos 

e de classificá-los, indentificando as tensões entre diferentes tipos de argumentos. 
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Essa dupla função do enquadramento – organizar tematicamente redes de opiniões 

(localizando dentro delas o posicionamento de diferentes atores, vindos de 

contextos diferenciados) e estabelecer a natureza das articulações entre eles 

(conflitual, complementar, etc.) – toma forma nas conversações que sustentam o 

processo de formação da opinião pública. Assim, os enquadramentos organizam o 

debate no contexto da tematização de questões polêmicas e também fornecem 

diretrizes para que diferentes posições sejam estabelecidas nos diálogos que se 

constituem em outros contextos de interação comunicativa.  

 Como mencionado, nossa análise tem como recorte as conversações e 

opiniões registradas e arquivadas pelo site Adland arcerca de uma das imagens da 

campanha da Gucci em 2003, ou seja, aquela que traz a modelo Carmem Kass com 

seus pêlos pubianos depilados em um forte discurso com apelo sexual para a 

marca. Observando o que foi dito em jornais e canais de mídias da época, 

organizamos nosso percurso analítico através do seguinte quadro: 

 
Enquadramento 
Eixo discursivo e 
temático que agrupa 
pontos de vista, 
evidencia tensões e 
facilita a contraposição 
de argumentos. 
 

a) Quais foram os principais pontos de vista 
acionados na conversação? 

b) Quais foram as contraposições mais 
evidentes? 

c) A conversação traz outras perspectivas para 
a polêmica em torno da marca, permitindo 
uma ampliação de seu apelo estético para 
além das estratégias de consumo? 

    Fonte: elaboração própria. 
 
 
 Partimos da identificação de enquadramentos que indicassem eixos 

temáticos de aprupamento de opiniões e pontos de vista. Em seguida, separamos 

os principais pontos de vista e verificamos como eles se aproximavam ou se 

diferenciavam em seus argumentos. Por fim, tentamos identificar enquadramentos 

que diversificavam o debate, trazendo outras perspectivas e nuances aos 

interlocutores e ampliando seu processo reflexivo. 

 Um primeiro enquadramento identificado entre os comentários coletados a 

partir da Adland é aquele que repudia a peça publicitária. Os argumentos que 

justificam os pontos de vista contrários refere-se, em grande medida, à objetificação 

da mulher nessa e em outras campanhas criadas por Tom Ford, como já 

mencionamos no capítulo anterior. As opiniões, em sua maioria registradas 
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anonimamente, ressaltam que a questão mais importante a ser problematizada não 

seria o formado em “G” dos pêlos da modelo, mas sim o fato de ela aparecer “sem 

cabeça”, sexualizada e nua, enquanto o homem está totalmente vestido e explora 

um corpo feminino destituído de identidade e de rosto. 

 

 

 Ainda dentro do enquadramento de repúdio, temos opiniões que se referem à 

falta de criatividade das marcas quando utilizam apelos sexuais para cativar os 

consumidores. Vários interlocutores se manifestaram acerca desse tópico, sempre 

de maneira anônima, buscando reforçar os equívocos cometidos pela marca ao 

associar seus produtos de luxo a comportamentos considerados “vulgares”, 

“imorais” e “aberrantes”. 

 

 A quantidade de opiniões favoráveis à marca e à proposta de Tom Ford foi 

ligeiramente maior do que as opiniões contrárias. Entre os 43 comentários 

coletados, 24 foram favoráveis e 19 contrários à imagem de Carmem Kass com os 

pêlos pubianos em forma de “G”. Assim, o enquadramento de concordância reúne 

pontos de vista e argumentos diversos. Entre eles, encontramos alguns que se 

destacam. O primeiro parabeniza Tom Ford por mostrar um corpo com pêlos, 

destoando das peças publicitárias que geralmente privilegiam corpos entendidos 

como “perfeitos”, totalmente depilados e desprovidos de índices de “realidade”. 
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 Outro argumento, feito de maneira anônima, aponta uma atenção aos 

símbolos presentes na peça publicitária e ao imaginário ligado à gueixa. O 

interlocutor chama a atenção para o fato de que a estampa da jaqueta usada pelo 

homem na imagem traria o desenho de uma gueixa que tenta trazer prazer e 

conforto a um homem, tornando a situação da peça publicitária ainda mais delicada 

e intertextual. Ao final, o interlocutor afirma que gostou tanto da jaqueta que foi atrás 

de um modelo genérico para comprar uma igual. 

 
 Outro conjunto de argumentos favoráveis à marca ressalta que a imagem 

publicitária da Gucci estaria contribuindo para o empoderamento feminino uma vez 

que mostra uma mulher fazendo um homem ficar de joelhos diante dela para lhe 

proporcionar prazer. A interlocutora chega a mencionar as demais peças da 

campanha, que mostram o rosto da modelo Carmem Kass, o que, segundo ela, 

atenuaria a crítica feita por uma outra participante do debate. Contudo, ela 

menciona que a modelo estaria acompanhada por homens diferentes nas peças, o 

que não se verifica na prática. 

 
 
 

Identificamos também várias opiniões que se posicionam contra o argumento 

da objetificação feminina, alegando que na maioria das imagens publicitárias é 

geralmente a mulher que é representada aos pés dos homens, em posição de 

servidão e subalternidade. Nesses casos, a campanha da Gucci estaria 

supostamente contribuindo para o empoderamento feminino ao inverter as posições. 
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Contudo, não basta inverter a posição dos corpos para empoderar as mulheres. 

Outras opiniões criticavam severamente a marca por não mostrarem mais 

elementos que pudessem evidenciar se a mulher que aparece na imagem trabalha, 

qual a sua profissão, que identidade social ela tem, como é reconhecida em sua 

posição e como são garantidas as condições para que tenha um amplo leque de 

escolhas. 

 

 
 Um terceiro enquadramento muito interessante, nomeado por nós como 

“tensionador”, trazia dados importantes de outras fontes de informação, como o 

jornal The Gardian, para complexificar o debate. Uma interlocutora, identificada 

como “Dabitch”, menciona que a peça publicitária da Gucci, até aquele momento, 

havia recebido 16 reclamações na Advertising Standards Authority (ASA), que 

funciona como o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) 

no Brasil e que tem como missão “impedir que a publicidade enganosa ou abusiva 

cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e defender a liberdade de 

expressão comercial”12. 

 
 

A mesagem traz também o argumento de que a peça da Gucci havia 

recebido menos reclamações junto à ASA do que a imagem feita pela marca Yves 

Saint-Laurrent para o perfume Opium (que está entre as imagens publicitárias mais 

criticadas por seu apelo sexual). Segundo a participante, a peça publicitária do 

                                                
12 Ver: http://www.conar.org.br/ 
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perfume havia sido colocada em outdoors próximos de escolas e isso causou as 

reclamções. Essa opinião traz novos elementos ao debate e incita as pessoas a 

pensarem em como não é a nudez da mulher que importa, mas a proteção das 

crianças contra uma sexualização precoce. A argumentação dialetiza o olhar, 

porque faz com que os interlocutores sejam confrontados com a seguinte questão: 

nudez e apelo sexual podem aparecer, desde que nos locais considerados corretos 

e adequados. 

 
Fonte: Ver: https://www.independent.ie/style/fashion/ysl-opium-ad-is-eight-most-
complained-about-26859126.html 
 

 

 A conversação ligada a essa opinião se desdobrou até o ano de 2011 e 

revela argumentos favoráveis e contrários à presença da nudez e do apelo sexual 

em imagens publicitárias. Em uma das opiniões favoráveis à marca Yves Saint 

Laurrent, uma participante ressalta a qualidade estética da peça, a beleza do corpo 

feminino em contraposição à “mente suja” de pessoas que a entendem como 

afronta à moralidade. A dimensão moral aparece aqui associada aos dogmas 

religiosos e ao imaginário de que os corpos nus de mulheres podem fazer com que 

elas sejam tipificadas como bruxas, devassas e prostitutas. 
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 A análise realizada neste capítulo não pretende ser exaustiva, mas apenas 

evidenciar como a imagem da marca e a sua reputação não são controladas e 

definidas de antemão pela organização: elas dependem de um debate que as 

ultrapassa e que dá origem à opinião pública. Além disso, vimos que a exposição a 

pontos de vista contrários e a diferentes experiências não transforma 

automaticamente a opinião das pessoas. E, muitas vezes quando uma grande 

maioria defende uma visão particular, muitas pessoas tenderão a reafirmar a própria 

posição à luz de novas informações e visões.  

 A construção de uma controvérsia que envolve a marca Gucci pode tanto 

ampliar sua aprovação pelos públicos quanto gerar críticas e repúdio.  Contudo, as 

conversações vão além das polarizações e podem contribuir tanto para a 

reflexividade dos públicos, quanto para as práticas comunicacionais de uma 

organização.  
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Considerações finais  

Observamos nesta monografia o modo como as noções de apelo visual e de 

apelo sexual configuram a prática estratégica utilizada em campanhas publicitárias e 

podem influenciar processos de formação da opinião pública em suas múltiplas 

interpretações acerca da imagem de uma organização. Para tanto, percorremos 

reflexões acerca das noções de performatividade da imagem, apelos estéticos, 

visuais e sexuais, reputação organizacional, semiótica e experiência. Mostramos 

como a comunicação visual e estratégica interfere nas conversações que modelam 

a opinião pública acerca de uma mensagem e suas possíveis dubiedades. A análise 

dos apelos estéticos lançados pela publicidade através da qual uma marca é 

projetada, comunicada e observada interferem em sua imagem pública em um 

processo que não pode ser conhecido de antemão, pois depende de como os 

públicos interagem com os discursos da marca.  

Analisamos um caso específico no campo da moda por meio da escolha de 

uma marca/organização, a Gucci. Focalizamos especificamente sua campanha de 

2003, ocasião em que a marca se envolveu em uma polêmica envolvendo o forte 

apelo sexual que aparece em uma das peças da campanha, na qual uma modelo 

feminina é retratada com os seus pelos pubianos à mostra, depilados no formato da 

letra “G”, inicial da grife italiana. A campanha, apenas por meio do uso de imagens, 

projetando o seu discurso e interfere nos imaginários e nas impressões públicas 

ligadas à sexualidade, ao erotismo e às moralidades condenatórias.  

Para além disso, o projeto trouxe um percurso metodológico que privileigou a 

semiótica peirciana e a maneira como a imagem se configura como signo 

performativo que pode tanto reiterar sentidos tradicionais, quanto perturbá-los, 

trazendo um choque para a experiência dos públicos consumidores. Vimos que a 

imagem é uma operação que produz um aglomerado de elementos, sensações nos 

indivíduos. Quando bem elaborada e estrategicamente direcionada, não passa 

despercebida, criando uma experiência marcante com aqueles com as quais 

interage direta e indiretamente, pois uma imagem impactante atinge até mesmo 

aqueles que não eram seus alvos. A análise das imagens da campanha considerou 

uma combinação entre apelos e movimentos estéticos, sem deixar de avaliar as 

intertextualidades que a atravessam; os embates e tensões que lhe são inerentes e 

inerentes ao universo da moda; as particularidades da natureza de seus planos de 
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expressão; as esferas em que as imagens circulam e que conversações e debates 

despertam junto a públicos específicos; a assinatura de um criador, de uma marca e 

de um universo (moda) que é constituído por discursos históricos, sociais e 

culturais.  

Um segundo eixo do percurso metodológico mostrou como conversas online 

podem tensionar opiniões distintas complexificando o processo de construção da 

opinião em torno de uma marca e de sua imagem pública. A literatura de Relações 

Públicas muito observa o discurso das organizações por meio do que ela fala, em 

comparação com as suas ações e transparência. Por isso, a pesquisa tentou 

mostrar o poder da imagem como forma comunicacional não verbal e sua influência 

sobre a opinião pública. 

Nesse sentido, o caso aqui analisado pode colaborar com as práticas de 

relações públicas voltadas para o aprimoramento de técnicas e estratégias de 

construção da reputação de uma marca. Assim, o trabalho associado às relações-

públicas na construção da marca também foi evidenciado, de maneira a enxergar a 

afetação de públicos e a formação de opinião deles em relação à marca Gucci, 

sobretudo quando se analisa a estratégia usada por essa marca em suas 

campanhas publicitárias se utilizando do discurso visual de apelo sexual. 

Por conseguinte, conseguimos refletir e considerar como apelo estéticos são 

também apelos emocionais que se articulam a técnicas de manipulação das 

representações e das narrativas que envolvem a marca, proporcionando um jogo 

entre a estética visual e o apelo sexual que influencia o imaginário social. Ao mesmo 

tempo, esse jogo configura tensionamentos entre distinas opiniões, alimentando 

uma imagem que se projeta de forma a cristalizar-se na mente do público/ 

consumidores, fortalecendo o poder da marca. E muitas vezes esse fortalecimento 

se faz através da reiteração de estereótipos que perpetuam assimetrias e 

desigualdades de gênero. 

Ainda que a marca Gucci tenha se reposicionado e modificado sua imagem, 

usando o apelo estético como abordagem principal, o uso excessivo de apelos 

sexuais trouxe consequências ao discurso da marca e à forma como ela é 

pressionada a diversificar seus modos de endereçamento e interpelação dos 

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 71



 
 
 

consumidores. A conexão extremamente sensorial dos apelos sexuais podem não 

ser suficientes para dialogar com demandas relativas ao empoderamento feminino, 

à demandas de questionamento de papéis de gênero que subalternizam as 

mulheres e que objetificam corpos femininos e masculinos. 

Tom Ford sempre trouxe em seus trabalhos referências sensuais com forte 

apelo sexual como itens fálicos e modelos nus. Na moda, sua estética sexual faz 

com que ele seja referência nesse aspecto e já consolidada sua reputação 

associada a temas tabu. Talvez, por esse motivo a Gucci não esteja mais com Ford 

na direção criativa da marca, já que a imagem que ela quer enquanto percepção 

pública de sua marca não seja embasada na estética de Ford. O olhar para a mulher 

e a identificação que a Gucci projetou em sua campanha não evidenciava a nudez 

como algo natural, mas seus signos eram machistas e colocavam a mulher em lugar 

de objeto e exploração, não de poder ou autonomia. 

Emoção e sentimento são mecanismos influentes no que se refere à opinião 

pública e à manipulação de discurso e, justamente por isso, sentimentos morais são 

acionados pelas conversações sociais para tematizar problemas considerados de 

interesse coletivo por serem ofensivos e por tornarem as estratégias de venda das 

organizações um caminho para a violência simbólica. Os públicos precisam se sentir 

representados. Representação é uma maneira de fazer com os públicos criem 

conexões e memórias com a marca. Potencializado com aspectos visuais pelo uso 

da linguagem semiótica, esse discurso pode vir ainda mais forte quando o apelo 

visual  é estratégico que chega a dispensar o uso de texto.  

Quanto mais uma marca se vê desafiada a explorar outras formas de 

construir um discurso e de usa-lo de forma estratégica nas aplicações e atividades 

de comunicação, melhor pode ser o sucesso e as chances de alcançar os objetivos 

e um bom relacionamento com seus diversos públicos, além de zelar por sua 

estabilização e posicionamento no mercado.  

A ideia de que o “sexo vende” precisa ser melhor elaborada e planejada por 

profissionais de comunicação que tenham a clareza e o cuidado de entender seus 

públicos e como devem construir essa comunicação estratégica, sempre 

considerando quais aspectos visuais podem ser mais adequados em relação ao 
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objetivo da campanha, valor da marca e sua reputação. A dubiedade e pluralidade 

de interpretações são inerentes às formas de linguagem, principalmente quando 

estimuladas por signos que mexem com o emocional  de um individuo a partir do 

caráter criativo da representação visual. Em campanhas publicitárias, é importante 

compreender a imagem como signo e como operação que incide sobre o imaginário, 

acarretando reações e provocando interpretações variadas e complexas junto aos 

sujeitos e públicos. Também é central avaliar o alcance que ela pode atingir ao 

reconfigurar os elementos  que asseguram a reputação de uma marca, em seus 

aspectos positivos ou negativos.  

Vimo como a construção da imagem pública de uma marca é um processo 

complexo e não necessariamente a utilização de apelos sexuais em campanhas de 

marketing traz danos profundos para uma empresa. Há sempre uma dimensão 

imprevisível nesse jogo que envolve o que a marca faz e como o público reage e se 

apropria dos discusos da marca. Como mostramos, o debate e a conversação que 

se desenharam em torno da campanha dirigida por Tom Ford, evidencia que o 

próprio público tem julgamentos os mais distintos e que a empresa pode remanejar 

essa multiplicidade de apropriações a seu favor. Não se trata de uma questão 

determinística, como se o uso de apelos sexuais necessariamente fosse causar 

danos irreversíveis a uma marca. A grande questão passa a ser como projetar de 

maneira eficiente uma campanha, de modo a incitar a conversação, a multiplicidade 

de pontos de vista, sem enfatizar uma predisposição para julgar negativamente uma 

marca e seus produtos. Uma controvérsia, se estimulada de modo a tematizar 

criticamente tabus e preconceitos, pode ir além do recorte do sexismo, do machismo 

e da objetificação para trazer a marca para o jogo complexo e ético da disputa de 

sentidos. Por mais que Tom Ford tenha sido acusado de produzir a objetificação dos 

corpos em suas campanhas, ele revitalizou a marca Gucci e reformulou a equação 

que aproxima sexo e poder por meio da sugestão, da sedução e  da persuasão. 

Este trabalho revela que não se pode negligenciar a importância de uma 

constante gestão dessa imagem e da comunicação entre a organização/marca e 

seus públicos, buscando uma forma de se usar apelos estéticos que tragam o 

inusitado (sem ferir profundamente a reputação e a identidade da marca) para a 

comunicação em relação aos valores que a marca quer transmitir para seus 

Relatório  (0924406)         SEI 23072.243433/2021-42 / pg. 73



 
 
 

públicos. Tais operações promovem reflexões, transformações e influenciam 

comportamentos na sociedade, impactando o nome da Marca e fazendo a 

sociedade falar sobre si e sobre seus quadros de sentido e imaginários que 

estruturam a experiência cotidiana. 
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