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Resumo 

Este projeto tem como proposta investigar a mudança ocorrida na publicidade na década de 80 que 

caracteriza-se, em linhas gerais, pelo deslocamento da atenção das marcas do produto para o público 

consumidor. Será realizada uma análise das marcas Valisère e Levi’s que fizeram história; acompanhando um 

período repleto de mudanças e novos pensamentos. Na época em que houve a evolução dos conceitos de 

marketing, o estudo referente à marca começou a ser feito e ocorreu esse divisor de águas no setor 

publicitário. É preciso identificar o poder dessa nova comunicação e o reflexo que a mesma teve em seu 

público-alvo, bem como, as mudanças de comportamento e atitudes do consumidor e os aspectos situacionais 

que possibilitaram a transformação da publicidade brasileira. A pesquisa compreende duas etapas: a primeira 

etapa apresentará um levantamento histórico sobre a evolução da publicidade brasileira e a segunda etapa 

corresponde à análise dos filmes publicitários das marcas Valisère e Levi’s que pertencem ao segmento da 
moda e foram as pioneiras na transição da propaganda racional para emocional. A metodologia de pesquisa 

será a revisão bibliográfica que dará o respaldo teórico necessário ao desenvolvimento deste estudo. 

Palavras chaves: Publicidade, Criação Publicitária, Brand Equity, Moda, Comportamento do 

Consumidor. 

 
Introdução 
A comunicação no Brasil caracteriza-se por sua polarização, ou seja, a interação entre subsistemas, o que 

significa a singularidade comunicacional brasileira com expressões culturais geradas pelos fluxos massivos 

(cinema, rádio, televisão) e a interação entre a indústria cultural e cultura popular. 

A publicidade relaciona-se diretamente com a cultura e com o que a sociedade vive ou aspira, está presente 

desde o início da superprodução, era preciso algo a mais para que ocorresse a venda. Além da necessidade 

do consumidor; era preciso estimular o mesmo e inserir em seu hábito de consumo racional e exato, um 

sentimento de desejo e de novas necessidades em um mundo que crescia e se globalizava. A propaganda que 

antes tinha função informativa passa a ser persuasiva e agressiva e a escala de informação e de concorrência 
apresentava maiores números e modelos de propaganda vindos do exterior eram inseridos no país. 

 
[...] tudo era muito rudimentar. Coube as agências americanas trazerem modernidade ao setor. 
Mas o talento local foi bem aproveitado pelas agências internacionais e logo assumiram posição 
de destaque, num rápido aprendizado. (MARQUES DE MELO, 2008, p. 108)  

 

Durante a década de 1950, a publicidade e propaganda passam novamente por modificações com o

surgimento de um meio de comunicação massivo que trazia a imagem em movimento e o som a uma grande

quantidade de pessoas; além do acelerado desenvolvimento industrial, decorrente da abertura de capital 

estrangeiro durante o governo de Juscelino Kubitschek. Neste período foi notável o crescimento e consolidação 

da publicidade brasileira que trouxe o uso de novas técnicas de venda e promoção, com isso, o campo 

publicitário passa a ser destaque e ter maior importância na cultura brasileira; tendo como base o modelo 
americano.  



Isso ocorreu paralelamente com o surgimento do que seria no futuro o maior meio comunicacional de 

massa no país, a televisão. Esta que na mesma época possibilitou profissionais da área a divulgarem as 

marcas por este meio inovador, que sozinho devido aos estímulos multissensoriais, levando-o a uma grande

interação e envolvimento com o produto; os sentidos de visão e audição são aguçados, com a imagem em 

movimento, som, luz, enquadramento – todos esses elementos que fazem parte da linguagem da televisão –
esse meio de comunicação é capaz de aguçar também o paladar, o olfato; tudo isso maior entretenimento ao 

cotidiano das pessoas e criando aproximação; tudo isso se transforma em um campo motivacional para o 

consumo. 
Para Pyr, Marcondes (2001, p. 24). “A propaganda incorpora os avanços e as conquistas da sociedade, 

e os coloca a serviço da comunicação comercial”. Augusto Nascimento e Robert Lauterborn (2007, p. 42) 
complementam ressaltando a importância da pesquisa de mercado para compreender o perfil do consumidor. 

 
A pesquisa de mercado passou a ser utilizada pelas empresas industriais. Elas perceberam que 
era mais econômico pesquisar antes de criar ou aperfeiçoar produtos. Alguma previsibilidade e 
quantificação eram melhor, mais barato e menos arriscada que previsão nenhuma. É neste 
contexto que a palavra Marketing surgiu no cenário empresarial. (NASCIMENTO; LAUTERBORN,
2007 p. 42) 

 
Desta forma, começa a instituir-se oficialmente o setor de publicidade e propaganda no país que possui 

grandes marcos em sua história, fatos que justificam-se diante das mudanças ocorridas ao longo do tempo. O 

Brasil começou a fazer propaganda devido às influências norte-americanas. O grande crescimento de material 

publicitário ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960 com a ampliação do mercado, o surgimento da produção 

em série e com a industrialização. A partir disso, a necessidade de divulgação, devido ao aumento da demanda 

por produtos, dava novos aspectos à publicidade brasileira, os recursos dos canais de venda, servia de auxílio 

para aquilo que seria de grande importância e expansão no país, a publicidade. Essa que até então era pouco 

explorada, começa a mostrar sua face e seus recursos eficientes que passam a ser indispensáveis para 
aquelas marcas que almejam destaque. 

Ao mesmo tempo a  sociedade que crescia em ritmo próprio e gradativamente buscava melhoras em 

seu quadro econômico e de desenvolvimento, passa por uma mudança a partir do momento em que o país

ganha impulso vindo de novos ares, essa propulsão vem com o nome de globalização, uma era repleta de 

misturas culturais e adequações sociais. É um tempo em que se pede mais velocidade, o artesanal e o único 

tornam-se iguarias em meio à alta demanda que se precisa atender; o setor automobilístico ganha força e a 
sociedade torna-se urbana e moderna. As marcas precisavam dentro deste contexto atrair o consumidor, criar 

novos hábitos e necessidades de consumo, os anúncios tinham grande divulgação em jornais e revistas, além 

de comerciais e textos nas rádios. 

A tecnologia e as técnicas de produção em massa já tinham atingido um nível de desenvolvimento em que 
um maior número de empresas produzia mercadorias de qualidade mais ou menos igual a preços mais ou 
menos iguais. Com isso, vieram a superprodução e a subdemanda, tornando-se necessário estimular o 
mercado de modo que a técnica publicitária mudou da proclamação para a persuasão. O contexto social e 
institucional em que se situa a propaganda nos dias de hoje definiu-se, portanto, no início do século atual, 
mercado de massa atingido através de produção de massa. (VESTEGAARD; SCHRODER, 2000, p. 4). 

 
O desejo do consumo é estimulado por diversos fatores e trazer o consumidor ao envolvimento da 

compra é muito mais complexo do que apenas o primeiro contato com o produto, que se estende entre 
satisfação e expectativas ao longo desse processo. 



O foco do conceito de marketing, que implica na satisfação do cliente e o estudo do mesmo para que os 

produtos se adequem e façam parte dos seus desejos; conhecer seu consumidor é a chave para o sucesso da 

marca, desta forma conquistando-o para que tenha uma consolidação entre a relação produto/ cliente e grande 

envolvimento.  

Devido aos cenários apresentados e com a necessidade de desprendimento da massa, as marcas 
começam a ser vistas de outra maneira, Al Ries e Jack Triut (1988) passam a ser um dos propulsores da nova 

ideia de marketing e marca, afirmam que:  
Usar a comunicação, a propaganda, para posicionar a marca para um único produto, de modo que 
a marca ocupasse um lugar único na mente dos consumidores e de forma que assim 
conquistasse o primeiro lugar na lembrança deles dentro de uma categoria. (NASCIMENTO apud
RIES; TRIUT, 2007, p. 52-53)  

 
As marcas passam a se posicionar e começam a trabalhar de uma forma que se tornem referência em 

seu setor e de grande lembrança aos consumidores; consumidor esse que se tornou tema central de todas as 

empresas, os produtos e serviços devem servir a eles e não ao contrário; o cliente passa a ser o foco de uma 

empresa, não mais o que se é fabricado nela; fabricantes percebem a importância da satisfação de quem 

compra seus produtos. Essas empresas direcionadas ao marketing realizam estudos e produzem produtos 
resultantes de suas pesquisas, tendo maiores chances de aceitação do target  e sucesso em vendas. 

 
O sucesso de uma empresa é determinado pelo lado de fora dela, dentro dela só há custos. O 
cliente, que está do lado de fora da empresa, é quem de fato define qual é o negócio de uma 
empresa e não de suas decisões externas (NASCIMENTO apud DRUCKER, 2007, p. 51).   

 

Sabe-se também que história e fatores comportamentais andam juntos, explicando momentos e 

confirmando fatos hoje existentes, pois mudanças comportamentais ocorrem frequentemente devido às

necessidades situacionais, a influência que a massa causa ao todo é grande. Causa e efeito colocam-se lado a 
lado para esclarecer movimentos e atitudes tomadas, que refletem durante anos em nossa cultura e atitude. 

Na década de 1980 a comunicação mais uma vez por mudanças, o comportamento do consumidor se 

modifica e é instigado pelos meios de comunicação de massa que começam a ganhar um caráter digital, 

ocorrendo assim, uma transição da era industrial para a era da informação. Foi uma década marcada por 

liberdade expressão, interligação com diversas culturas e a consolidação de grandes marcas presentes na 

mente e no dia a dia de muitos brasileiros. 
Nesse mesmo período, os acontecimentos que marcaram a maneira de se comunicar e realizar 

propagandas nesta década, ainda servem de modelo e de grande referência para diversos profissionais, 

propagandas inesquecíveis e ousadas que deram uma nova cara para a comunicação desde então. Uma nova 

visão de comunicação começa a surgir: uma comunicação embasada no benefício intangível. 

As estratégias de marketing que as empresas buscam trazer aos produtos refletem na diferenciação, 

persuadindo e trazendo atributos impalpáveis que ao mesmo tempo se tornam símbolo da personalidade do 

consumidor. Essa forma modificada e direta de atingir o consumidor, também condiz à maneira e as vertentes 

da evolução dos suportes midiáticos, que trazem ao universo do consumo uma realidade a qual o mesmo irá 

conseguir através de sua compra. A mídia massificada, que como o próprio nome já diz ela atinge um alto 

número de pessoas e fala com o íntimo de cada uma delas; buscando transmitir sensações através de suas 

mensagens, isso ocorre por conhecer melhor seu consumidor. 

 



Embora sejam tão exageradas quanto rudimentares, essas práticas sociais da valorização não 
deixam de esclarecer a dificuldade peculiar à profissão de publicitário e que consiste em modificar 
a relação que estabelecemos com um objeto qualquer (LAGNEAU, 1981, p. 9). 

 

O que faz causar apego emocional a determinada marca é a identificação que o consumidor tem com a 

mesma, como ela dialoga e se apresenta a seus compradores, determinam seu sucesso. A processo dessa 
comunicação que centra o consumidor tem por função segundo a visão de Pierre Martineau (apud Dunn, 1967, 

p. 71), “Ser o halo de significações psicológicas, as associações de sentimentos, as mensagens estéticas 

escritas indelevelmente sobre e por cima das qualidades físicas”, ainda na mesma linha de pensamento o 

criativo Roy Williams (1999) complementa: “A propaganda ruim é aquela que fala do produto. A boa é a que 
mostra o consumidor e seus anseios em relação ao produto”. 

Desta forma fica clara a mudança que ocorreu na propaganda que pré expunha seu objetivo racional de 

venda e passa e a conquistar e ficar lado a lado de seu consumidor, passando a imagem de pertencimento ao 

mesmo e não a conquista da venda de um produto, entendendo e fazendo parte de sua vida, fortalecendo a 

aproximação que antes era inexistente às práticas de consumo de um mundo que desconhecia o valor e a 
eficiência do branding. Atingir as expectativas e ao mesmo tempo gerar novas causa uma complexidade maior 

que há alguns anos; os motivadores de desejos que acionam inconscientemente os mecanismos da 

necessidade humana e faz com que as empresas entendam todas as manifestações do comportamento 

público que podem ser diretamente observadas ou encoberta (pensamentos, sentimentos, sensações, etc);

através desse conhecimento, utilizando os mecanismos da publicidade e propaganda as marcas fazem com 

que a comunicação transpareça natural e eficientemente para o público final; Christiane Gade (1998, p. 1) 

expõe essa convicção: “comportamento do consumidor são as atividades físicas, mentais e emocionais 

realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para satisfação de necessidades e desejos”. 

A visão que profissionais da área passam a ter sobre a forma de se comunicar ultrapassa o padrão 

antigo e possibilita novas perspectivas que transmitem o cuidado com o consumidor mais consciente e mais 

preocupado com o valor da marca, do que apenas com o produto final. 

Nesta década, o conceito de marketing orientado para o produto dava sinais de envelhecimento, prega-

se que o mundo só evoluiu de verdade devido ao fato dos seres humanos serem criativos e idealistas. Essa 
visão é chamada de Contextualista e, segundo ela, os conceitos surgem e consolidam-se somente como 

consequência dos fatores circunstanciais deixávamos de fazer parte da Era Industrial, para entrar em uma Era 

de Mudanças (NASCIMENTO, LAUTERBORN, 2007, p 5). Foi também um período que as empresas começam 

a descobrir o real potencial de suas marcas, mais até do que seus produtos; marca esta sendo determinada 
pelo valor verdadeiro que residia na mente dos consumidores, surge então o termo “Brand Equity” (valor da 

marca). 
David Ogilvy na mesma época publica seu livro ‘Ogilvyon Advertising’, que em português significa – “A 

publicidade segundo Ogilvy” (ano 1983), que tinha por objetivo chamar atenção para as marcas. Segundo o 

autor a reputação, ou a imagem, era mais importante para se vender um produto do que suas características 

específicas; o que consagrou essa nova era voltada a marca como ativo intangível foi que “Cada anúncio é um 

investimento na imagem da marca, a longo prazo” (OGILVY apud NASCIMENTO, LAUTERBORN, 1983). 

Desta forma, foi possível presenciar nascimentos e consagrações de grandes nomes no mundo das marcas. 
Baseado nesse estudo de branding percebe-se que existe uma junção entre marca, produto e 

consumidor, é necessária uma harmonia entre eles para que o resultado final do envolvimento chegue bem 



próximo ao esperado. Segundo os conceitos fundamentais de marketing, Philip Kotler (1998, p. 16) afirma que 

“Marketing é um processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas”. 

Por isso, o estudo sobre marketing também consiste em conhecer profundamente o comportamento do 

consumidor e entender as pessoas – saber quais são seus desejos – e com isso satisfazê-las com os produtos
ofertados. 

Nesta perspectiva, torna-se fácil entender a criação de alguns produtos e a maneira como eles se 

posicionam na vida e na mente do consumidor. Percebe-se que essa adequação ocorre a partir de uma

necessidade que torna perceptível ao mercado, cabe então a grandes marcas nascerem ou se fortalecerem 

através da tal ‘lacuna’, concretizando assim negócios de sucesso. 
O consumidor posiciona-se perante uma marca enxergando-a como um artigo de necessidade e parte 

de sua identidade, não apenas algo consumível; o intangível da marca torna-se a busca mais importante para o 

público consumidor, deixando de ser prioridade apenas benefícios palpáveis oferecidos pelo produto.  
 O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai conduzir a uma 
necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. Com base em tal desejo, surgem as 
preferências por determinadas formas específicas de atender à motivação inicial e essas 
preferências estarão diretamente relacionadas ao autoconceito: o consumidor tenderá a escolher 
um produto que corresponda ao conceito que ele tem ou gostaria de ter de si mesmo (SAMARA; 
MORSCH, 2005, p. 102). 

 

Impactar o consumidor usando elementos da linguagem verbal e não verbal que façam parte do seu 

universo, criando desta forma um elo entre ele e a marca, aumenta as chances de sucesso da comunicação.  
 

Existe, nesse sentido, a perspectiva do consumidor preferir a marca com a qual ele se vincula 
emocionalmente. Aqui então, a propaganda passa a ser algo valioso, que vai agregar preferência, 
mesmo que o produto custe mais (NASCIMENTO; LAUTERBORN, 2007, p. 119).  

 

Conhecer o target é fundamental para estabelecer esse vínculo e realizar uma comunicação eficiente, 

por isso, é preciso transmitir a mensagem por meio de veículos que correspondam ao objetivo do comunicador

e para que a propaganda se concretize na compra de um produto é preciso entender o que dizer, como, 

quando e onde. 

Criar uma aproximação com o consumidor e trazê-lo como parte integrante da marca faz com que o 

cliente se identifique com o produto, por meio do lado emocional, nasce então um vínculo entre o consumidor e 

o produto ofertado, quebram-se barreiras de resistência a partir do momento que este se enxerga em uma 
determinada situação oferecida e/ou percebe valores em comum com aquilo que lhe está sendo apresentado; 

pois já é comprovado o fato de que o ser humano se aproxima de seus ‘iguais’ e de situações aspiracionais. 

Para Celso Figueiredo (2005, p. 60), o fator central nessa estratégia de comunicação é conciliar a visão de 

mundo do produto anunciado com a visão de mundo do consumidor a ser impactado pela propaganda. 
As campanhas publicitárias apresentam um lifestyle que sugerem ao telespectador uma mudança de 

hábito ou comportamento, fazendo este analisar o modelo apresentado e rapidamente julgá-lo se está correto 

e, ainda, se vale a pena aderi-lo Richard Dimbleby e Graeme Burton (1990, p. 31) explicam que “A mídia 

exerce poder sobre a audiência. Por isso, se argumenta que este é o mais importante caminho através do qual 

se pode formar atitudes e crenças da população”. E complementam: 

 



Em nossas experiências diárias verificamos que a comunicação estabelece determinadas conexões [...]
Esta conexão é feita especialmente através do que chamamos de ‘forma’ ou ‘mídia’. Uma ‘forma’ é um meio 
de estabelecer conexão. O que escoa através da conexão são ideais, crenças,opiniões e peças de 
informação que constituem o material e o conteúdo da comunicação. (DIMBLEBY; BURTON, 1990, p. 19) 

 

A publicidade é capaz de mobilizar a massa e em uma rápida velocidade transforma conceitos e 

explícita o que está acontecendo no mundo, muitas vezes mostra ao consumidor um valor já existente em sua 

vida e aproveita deste mecanismo como forma de persuasão, estabelecendo laços eficientes que garantem as 

próximas compras. 

O recurso da persuasão como já citado, serve para reafirmar o que já é verdadeiro na mente do 

consumidor. Pode-se concluir que a comunicação não só influencia, mas primeiro é influenciada por um todo, 
ela cumpre seu papel reafirmando ou ajudando a redirecionar o cidadão à visão de um novo campo. 

 
A publicidade raramente convence alguém de algo. Ela persuade alguém a algo. Existe uma grande 
diferença entre persuadir e convencer. Para convencer é necessário mudar uma opinião, vencer os 
conceitos já existentes na mente do consumidor, o que em geral, é difícil e, não raro, muito demorado; já 
persuadir tem mais a ver com concordar com algo que o consumidor já pensa e por meio dessa 
concordância, trazê-lo para o produto que se quer anunciar (FIGUEIREDO, 2005, p. 53). 

 

Percebe-se que a partir dessa mudança no cenário publicitário, as propagandas começam a se 
preocupar com os detalhes, a venda hard sell- foco agressivo na venda que antes era aplicada em diversos 

anúncios se torna específica para determinados tipos de campanha, como as de varejo.  

Hard sell é o tipo de publicidade criada, produzida e veiculada objetivando especificamente a venda de 
produtos. É muito comum com marcas de varejo, lojas, magazines, automóveis e imóveis. O princípio que 
rege esse grupo é de que o consumidor já está interessado no produto e, portanto, a função da propaganda 
é informar a oferta (FIGUEIREDO, 2005, p. 75). 

Em 1980, começam a surgir propagandas que contam história, que envolvem o consumidor trazendo-o 

ao universo moldado pela marca, criando situações e transformando as pessoas em continuidade da marca,

uma mudança de grande aceitabilidade pelo público que demonstrou uma boa aderência a proposta que lhes 

foi feita. 

A preocupação com o envolvimento do consumidor com a marca torna-se prioridade, a venda de 

produtos passa a ser mais do que isso, transformam-se em um compartilhamento de ideias e ideais, sensações 

e objetivos transmitidos ao subconsciente de cada pessoa que adere ao estilo que aquela marca representa e

o posicionamento que a mesma tem na sociedade. É necessário que o consumidor se sinta ambientado e 

conquistado com um sentimento de pertencimento à marca. 

O modelo experimental hedonista se alimenta de todas essas formas de “chamar a atenção” do consumidor 
para, depois de conquistar sua atenção, persuadi-lo rumo à filosofia, ao estilo e à imagem do produto 
anunciado. Esse modelo procura, com frequência, ambientar o consumidor na situação apresentada no 
anúncio para que ele possa se projetar, se imaginar ou, ainda, buscar em sua memória sinestésica 
situações em que ele teve esse tipo de sentimento ou sensação. (FIGUEIREDO, 2005, p. 79) 

 

Pensando nesse consumidor, as propagandas passam a ter um tempo mais longo de duração, 

característica muito forte das propagandas da década de 80, que em geral tinham duração entre 45 segundos

a 1 minuto, em seus roteiros criam-se arquétipos, que segundo James A. Hall (2010, p. 15) “É, em si mesmo, 

uma tendência para estruturar as imagens de nossa experiência de maneira particular”.  



Elisabeth Roudinesco e Michel Plon (1998, p. 423) complementam o conceito de arquétipo: 

 
Os arquétipos constituem o inconsciente coletivo, base da psique, estrutura imutável, 

espécie de patrimônio simbólico próprio de toda humanidade. Essa representação da psique é 
complementada por “tipos psicológicos”, isto é, características individuais articuladas em torno da 
alternância introversão/extroversão, por um processo de individuação, que conduz o ser humano à 
unidade de sua personalidade através de uma série de metamorfoses. 

 

 

Para retratar a imagem da marca que se tornou parte da vida do consumidor por identificação e/ou por 

desejo; essas propagandas são exemplos nítidos de como o uso da linguagem é fundamental para a interação 
com o íntimo do consumidor e a influência que ela rege para resultar em venda, através de formas ‘sutis’ e ao 

mesmo tempo compreensíveis que resultam na realização da compra e na aderência da marca. 

Já eram vigentes os modelos de propagandas americanas aplicadas à publicidade brasileira e com esse 

cenário exposto, fica ainda mais evidente o poder da influência norte-americana tanto na maneira de vender 

como no modelo aceitável para se viver e se expressar, afinal o fato da mídia e cultura em ascensão ditar a 
nova moda e estilo de vida é claro para toda uma sociedade, principalmente no setor de moda.  

Os jovens consumidores americanos viram alusão a partir do momento que o assunto é moda e 

comportamento, com a interligação cultural é cada vez mais forte o crescimento de marcas vindas de fora do 

país que se estabelecem em território nacional e supre a carência em novidades e informações, que o Brasil 

necessitava,. 

Era claro que tais marcas trabalhavam para uma classe social que vivia acima do nível de subsistência, 
ou seja, consumidores dispostos a pagar mais por aquilo que lhe traz status; marcas tornam-se objetos de 

desejo e de autoafirmação – vestir uma marca com história e influência reflete a personalidade, o nível cultural 

e de informação –, o vestuário passa a expressar uma atitude, já não é mais apenas uma peça de roupa. 

Por isso, as condições sociais e o âmbito situacional favorecem a efetuação da compra, isso quer dizer o 

ambiente nos quais interagimos na situação de compra e isso reflete no valor simbólico que as pessoas dão às 

marcas preferidas é estimulado a reafirmar-se através dos mesmos consumidores que a usam. 
Na visão de Vestergaard e Schoder (2004, p. 9) a propaganda é inevitavelmente persuasiva e isso só é 

verdade sob uma importante condição: que se trate de um sistema capitalista, além de enaltecer a empresa, o 

anúncio visa fazer com que o público adote a atitude desta empresa, comprar aquilo no qual ele acredita algo 

que lhe traga uma experiência positiva. Falar de uma maneira direta, trazendo à realidade do consumidor e 

criando um campo aspiracional para o mesmo, a propaganda veio construindo um campo semântico de 

familiaridade e aproximação com a marca, criaram-se laços de afinidade com o público-alvo, ganhando assim

mais destaque e garantindo a manutenção da marca, hoje tornando-se referência e exemplos de marcas 

maduras no mercado. 

O segmento da moda cria grande aproximação com o público. Une em sua propaganda comportamento, 

atitude e estilo de vida, estabelecendo uma comunicação envolvente e mais profunda com o seu consumidor. 

 
Em diversas situações a compra de artigos de moda é motivo de autorrealização. Nesse sentido, 
a vaidade das pessoas e a necessidade de se tornarem sedutoras fazem o movimento dos 
produtos de moda (COBRA, 2007, p. 69) 

  



Tais propagandas dividem espaço com a comunicação não verbal que exibe três subdivisões: linguagem 

do corpo, paralinguagem e a terceira diz respeito à forma de se vestir (roupas, joias, pintura, maquiagem); o 

corpo fala e reflete a personalidade de cada um, deixando claro a escolha por cada marca e tudo isso se 

assinala à identidade das pessoas e de certos grupos. Quando agrupam-se pessoas por estilo de vida e/ou

atividades em comum, a identificação mais evidente são as roupas. Pertencer a determinado grupo e ser 
identificado como parte do mesmo, causa segurança e certo conforto às pessoas, poder compartilhar de ideias 

e valores com os demais faz com que todos se sintam mais fortes, os grupos formam opiniões, mudam velhos 

conceitos; “A comunicação é, essencialmente, um processo social” (CHERRY apud, DIMBLEBY; BURTON,

1990, p. 55). 

A moda assim como a comunicação envolve diversos fatores interligados entre si como, cultura, filosofia, 
sociologia e psicologia; esse fenômeno sócio cultural abrange elementos como estilo, criatividade, tendências e 

comportamento do consumidor. Eles refletem valores de uma sociedade e se comunicam através de seus 

signos. 
O homem não vive dentro de um universo puramente físico, mas sim num universo simbólico. 
Língua, mito sétima arte e religião [...] são os vários fios que compõem o tecido simbólico [...]
(CASSIRER apud SARTORI, 2001, p. 11). 
 

A cultura de consumo do mundo em que vivemos aderir a uma marca que reflita as tendências e o 

comportamento do consumidor é de suma importância para o mesmo, que é age sob uma influência emocional 

e reage ao que os produtos simbolizam e são altamente influenciados por imagens. Quando o consumidor 

adquire tal produto, o mesmo tem uma sensação de satisfação e poder que são gerados neste que agora se vê 

realizado por obter um artigo que o reflita. 

 
É preciso despertar uma relação de amor e paixão com os clientes de uma forma que a gestão de 
produtos de valor de moda seja ao mesmo tempo racional e fortemente emocional. (COBRA, 
2007, p.57). 
 

Da mesma maneira que o uso de um artigo de moda reflete o pertencimento em determinada tribo, a 

moda consegue passar ao consumidor um sentimento de exclusividade e diferenciação; ou seja, cada peça se 
torna única a quem a usa, passando a fazer parte dela e se tornando sinônimo de sua referência em sua 

personalidade. 

Dentro desta concepção, nos anos 80, duas grandes marcas influenciaram todo o mercado publicitário 

brasileiro ao pensar a propaganda pela perspectiva do consumidor e foram ainda mais além, mostrando-se 
diferentes aos olhos de seu público: Valisère e Levi’s servirão de objeto de análise para esta pesquisa. 

 

Valisère 

A marca que detinha grande apreço de diversas mulheres marcou sua história inovando seu modelo de 

comunicação, o mundo precisava de novos parâmetros de liberdade, afinal acontecimentos recentes

mostravam a todos que o apelo conservador fazia parte do passado. Foi no ano de 1987 que a marca decidiu 

rejuvenescer sua imagem e atrair consumidoras adolescentes com o comercial que viria a ser referência 
cultural até os dias de hoje “O primeiro Valisère a gente nunca esquece”; o filme mostrava essa nova fase 

adolescente, que já começava a se sentir mulher, tudo isso de uma forma feminina e com muita atitude, que 



refletia a geração presente. De acordo com Washington Olivetto, sócio da W/McCann e criador da campanha 

em entrevista para a revista ISTOÉ Dinheiro (2008): “O filme foi um sucesso estrondoso. Foi o primeiro a 

possuir uma ‘pegada’ mais afetiva, um artifício que acabou marcando a publicidade brasileira”. 

LEVI’S 

Uma marca que nasceu com o intuito de funcionalidade, o jeans Levi’s nada mais era que algo adotado 

por consumidores simplesmente para se vestir, com o passar do tempo tornou-se um dos símbolos 
americanos. Eleita a vestimenta do século XX pela revista Time, a marca se posiciona de uma forma forte, 

jovem, atual e de atitude, que acompanhou gerações e fez do jeans algo respeitável, um artigo de moda. 

As marcas e grifes de vestuário, destarte, além de representarem a moda, devem também representar seu 
consumidor, imprimindo sobre si mesmas, sobre sua aura, o estilo de vida, os desejos e os valores de seu 
público alvo, adquirindo uma personalidade e identidade própria (CECCATO; RECH, 2010, p. 64). 

 

A comunicação acompanhou essa evolução da marca, no ano de 1989, a marca entra para história da 
publicidade com um dos comerciais mais famosos: Levi’s 501 classic. Utiliza um apelo sensual, apresentando 

uma situação cinematográfica, ousada e original, que causou grande impacto em toda a sociedade. O 

arquétipo de ‘falso herói’ e uma situação improvável de se realizar, passa certo entusiasmo e faz o consumidor 
se enxergar na cena. A propaganda comportamental demonstra um ar de descontração e um apelo sexy, algo 
como coisas incríveis acontecem quando se usa Levi’s. 

Estas duas campanhas que serão analisadas – O primeiro Valisère a gente nunca esquece e Levi’s

Classic 501 – tiveram como critérios para seleção:  

1) ter marcado a década de 80;  

2) integrar o segmento da moda;  
3) contar história, envolvendo e mobilizando os consumidores. 

A partir desse levantamento é possível notar as diferenças ocorridas na forma de se comunicar com o 
público-alvo, a preocupação com a marca e a questão intangível a ser trabalhada, o estilo de vida e não o 

produto em si. 

 

 
Objetivos 
 

 Objetivo principal: 

 Investigar a mudança ocorrida na publicidade brasileira na década de 80 que caracteriza-se, em 

linhas gerais, pelo deslocamento da atenção das marcas do produto para o consumidor. 

Objetivos secundários: 

 Identificar as principais características presentes nas campanhas do segmento da moda, nos 

anos 80, que denotam este deslocamento; 

 Verificar as mudanças de comportamento e atitudes do consumidor e os aspectos situacionais 
que possibilitaram a transformação na publicidade brasileira;  

 Analisar a evolução e aplicação dos conceitos de marketing neste período. 



 
Metodologia  

 
A pesquisa proposta compreende duas etapas. Primeiro, o levantamento histórico da publicidade 

brasileira que terá como método a revisão bibliográfica; as obras de José Marques de Melo, Mauro Wolf e 

Philip Kotler servirão como suporte teórico para compreender a história da propaganda e o processo de

evolução das marcas. 

Na segunda etapa serão analisadas as transformações na publicidade brasileira e as mudanças no 

comportamento e atitudes do consumidor que possibilitaram esta transformação, tendo como objeto de análise 
as campanhas O primeiro Valisère a gente nunca esquece e Levi’s Classic 501. Os autores que darão 

embasamento teórico para estas análise são Celso Figueiredo, João Vicente Cegato Bertomeu, Marcos Cobra 

e Gilles Lipovetsky, além das pesquisadoras Patrícia Ceccato e Sandra Rech. 

Acredita-se que a partir deste estudo, seja possível reafirmar a relevância dos anos 80 para a 

publicidade brasileira e como esta década ainda influência a propaganda até os dias de hoje. 

 

 
Desenvolvimento 
 

A análise dos comerciais contará como principal referencial teórico o estudos de João Anzanello Carrascoza 

que propõe o modelo apolíneo (Racional) e modelo dionisíaco (Emocional) e como esses conceitos 

apresentam-se nos filmes publicitários. Em seguida, será feita a análise dos seguintes itens do filme 

publicitário: trilha, cenário e personagens, a partir disso, busca-se identificar as características que representam 

a mudança do conceito racional para o emocional na propaganda brasileira dos anos 80.  
 
Resultados 

O resultado que espera-se para esse projeto é identificar a relevância da década de 80 na comunicação, 

a mudança na forma de olhar para os consumidores, marcas e produtos e como ainda influência a propaganda 

até os dias de hoje.

 Através de pesquisas, análises e mapeamentos feitos na história da propaganda, foi possível constatar a 
mudança ocorrida durante as décadas, na forma de comunicação. A forma como as marcas passaram a se 

posicionar diante o consumidor e a ocorrência do envolvimento emocional que passou ser visível . 

 
Considerações Finais 

 

O estudo do Branding, resultou em maior eficácia para que as marcas       conquistem seus 

consumidores e amadureçam no mercado. As propagandas passam a utilizar o apelo emocional para envolver 

seus consumidores e colocar o mesmo no centro do estudo de marketing, desenvolvendo um produto que 

atenda os desejos e necessidades deles.  

A mudança que ocorreu a partir da década de 1980, permeia até os dias de hoje , sendo visto como 

resultado de sucesso em diversas marcas e propagandas, analisadas e estudadas. 
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