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Resumo 

 
Este estudo apresenta esclarecimentos sobre a propaganda de moda e seu poder de 
persuasão, com base na campanha primavera-verão 2008 da conceituada marca Diesel. 
Tem por objetivo ajudar os leitores a compreender os motivos de consumo de uma 
marca de luxo a partir de uma bem conceituada campanha publicitária denominada 
“Live fast”. Fez-se necessária a revisão bibliográfica, fundamentando os conceitos da 
moda e da propaganda. A Diesel é considerada uma marca de luxo, suas roupas são bem 
conceituadas e tem grande valor agregado no mercado internacional. A marca sempre 
opta por fazer campanhas publicitárias impactantes e bem humoradas, enfocando a 
verdadeira correria dos tempos atuais. 
 
Palavras-chave 
Imagem; Moda; Marcas; Luxo; Campanha publicitária. 
 
 
1 Introdução 

 
A moda surgiu como uma necessidade humana, muito contrário dos dias de hoje, onde 

as pessoas colocam suas personalidades e seus sentimentos na roupa que estão usando, 

transformando-a em objeto de desejo. Quando alguém compra uma roupa, não está 

comprando simplesmente porque é bonita ou adequada à estação, mas também para 

impressionar ou para diferenciar-se de um determinado grupo. 

  

 As marcas de moda dependem muito da publicidade. A moda se atualiza com 

bastante freqüência e o uso das mídias para publicar coleções é constante. Nas mídias, 

as marcas se aproveitam de um conjunto de símbolos usados para persuadir e induzir o 
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consumidor à compra. Entre eles, o uso de uma celebridade bastante presente na mídia, 

principalmente nas novelas e filmes, que são fortes formadores de opinião. 

 

 Para se formar uma marca de luxo é preciso tempo de mercado, definição de um 

forte conceito e investimento em comunicação. A Diesel, considerada uma marca de 

luxo, foi criada em 1978 na Itália, com conceito versátil e direcionada a jovens que 

querem fugir do casual. Tem preços altíssimos e é bastante usada por celebridades de 

todo o mundo. É famosa por campanhas publicitárias bem humoradas e, na maioria dos 

casos, com uma fotografia inteligente e impactante. 

 

 Este artigo tem o objetivo de apresentar e analisar a campanha “Live fast” da 

Diesel. Mostrar como o consumidor é persuadido pela comunicação de uma marca de 

moda, explicar porque ele opta por uma marca de luxo, esclarecer o universo dos signos 

utilizados nas campanhas publicitárias e discorrer como a moda se comunica com o seu 

público. 

  

2 Moda 

  

 Os seres humanos começaram a cobrir o corpo com peles de animais devido à 

proteção climática. Com o passar dos anos essa proteção passou a diferenciar as 

pessoas, segundo seu material, cor e técnicas têxteis.  

  

 Segundo Kohler (2009) os romanos usavam a “toga”. Uma espécie de vestido 

feito com um semicírculo ou um retângulo de pano. A toga era essencialmente usada 

pelas classes superiores, pois exigia habilidade para drapeá-la em volta do corpo e 

impedia atividades mais vigorosas. Os senadores eram conhecidos por suas togas 

brancas. Meninos romanos livres usavam uma toga com uma borla roxa até atingirem a 

puberdade, a toga praetexta , então em uma cerimônia era substituída pela toga virilis 

branca. Durante períodos de luto ou cerimônias religiosas usava-se uma toga de cor 

escura. Como cita Barnard (2003. p. 94), as pessoas emitem comumente julgamentos a 

respeito da importância e do status das outras com base no que estão vestindo. 

  

 Laver (1999) cita que, os bizantinos davam valor às roupas na cor roxa, cor 

derivada de um pigmento muito raro que só a nobreza tinha condições de adquirir. Já os 
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mais pobres usavam roupas na cor azul, que era feita com uréia, encontrada em 

abundância, pois os tintureiros tomavam muitas bebidas alcoólicas, faziam a urina em 

baldes, e essa era utilizada para tingir as peças de tecido. 

  

 A moda que vemos hoje surge verdadeiramente na metade do século XIV, 

quando homens e mulheres passam a se vestir de maneira diferente, começam a se auto-

valorizar esteticamente com vestes. Os homens começam a usar o gibão, um colete 

curto acolchoado na frente e apertado para valorizar o peito, acabava na altura dos 

quadris e era usado com um cinto. Sobre o gibão vestia-se uma sobretúnica, decotada, 

justa e com botões na frente, com borlas enfeitadas e mangas compridas (KOHLER, 

2009). 

 

 As mulheres se vestiam de maneira menos extravagante. Um vestido justo até a 

cintura e abrindo em uma saia pregueada até o chão, as mangas eram justíssimas e sobre 

o vestido uma sobretúnica, com mangas enfeitadas de fitas. A inovação nos trajes 

femininos vem em meados do século XVI, onde os decotes começam a ser explorados, 

o abandono do véu, e um corpete de vestido ajustado que tinha o efeito de um espartilho 

apertado (KOHLER, 2009). 

  

 Segundo Polhemos (2005. p. 204), moda é uma apreciação dos extraordinários 

poderes da comunicação visual e um sentido da importância vital – mesmo hoje – dessa 

forma de expressão humana. 

  

 Depois que homens e mulheres passaram a se vestir diferencialmente, as 

mudanças na moda tiveram períodos cada vez menores. As roupas eram inspiradas em 

grandes reis e poderosos, a mudança constante era uma forma de separar a nobreza das 

classes baixas. Quando fabricadas, as roupas tinham traços individuais de 

personalidade, as vestes semelhantes era algo que não fazia mais parte das sociedades 

(LEHNERT, 2001). 

 

  

2.1 Consumo de Moda  
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 A aparência é um dos elementos de escolha para compreender um conjunto 

social. A contemporaneidade vive um movimento de vaivém entre estes dois pólos: da 

massa à tribo, da “conformidade ao conformismo”. (MAFFESOLI, 1996. p.147) 

  

 A moda hoje, não é mais produzida somente para ser consumida por 

necessidade. Quem compra moda quer se identificar com ela, quer se espelhar em algo 

ou alguém que ela admire. 

  

 Como afirma Villaça (2007. p. 39), a aparência prevê não só o desejo de 

mostrar-se similar a um modelo desejável (parecer), que pode ter surgido do mundo 

natural ou da própria fantasia do sujeito, mas, sobretudo, de estar manifesto como tal 

diante de si e do outro. 

 

A moda continua a servir, por um lado, para evidenciar a própria 
personalidade e, por outro, para diferenciar e delimitar socialmente os 
indivíduos. Mas, de fato, as formas adaptadas concretamente pela moda 
modificam-se cada vez mais rapidamente. Parece que se tornaram menos 
concreta e mais intercambiáveis. Isto significa que ninguém é obrigado a 
representar um tipo constantemente - o que introduziu um elemento lúdico 
na moda.  
(GERTRUD. História da moda do século XX.  2001. p.102) 
 

 

 Os gostos pessoais são movidos por influências, de maior parte da mídia. As 

pessoas querem vestir a calça jeans que o galã da novela das oito está vestindo. Querem 

uma camisa igual ao vocalista que ganhou o prêmio musical do ano. Desejam os óculos 

do filme que bateu recordes de bilheteria. Isto é uma maneira de se aproximar 

esteticamente dessas pessoas.  

  

 A mensagem publicitária é, eminentemente, sedutora, não porque assim deva ser 

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

pode, enfim, se realizar. (SANT’ ANNA, 2007. p. 66). 

  

 Psicologicamente, as pessoas se vestem de tal maneira, porque querem ser outra 

pessoa. Em nosso subconsciente, o que nossos ídolos usam é o mais bonito. Este é o 

grande motivo de colocar uma celebridade usando roupas de uma determinada marca é, 

esperar que muitas pessoas admiram aquela celebridade, e passam a consumir aquela 

linha de roupas. Perez (2004. p. 10) diz que, a marca é uma conexão simbólica e afetiva 
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estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as 

pessoas para as quais se destina. 

  

 

2.2 Marcas de Luxo 

 

 As marcas de luxo tem seu destaque por hierarquizar e diferenciar 

economicamente grupos de consumidores. A formação de uma marca de luxo requer 

tempo de mercado, visão e uma comunicação bastante segmentada. Está ligada a 

inovação constante no fator objeto, e no alto nível de criatividade no fator comunicação. 

 

Podemos pensar o luxo como uma categoria que se estende a diferentes 
grupos consumidores, das classes mais abastadas até as menos privilegiadas, 
pois este se converte numa atribuição de valor de excesso, que marca a 
divisão entre classes, promove a hierarquização e define papéis sociais. 
(Revista da ESPM. Território do Luxo. Setembro/Outubro de 2008. P. 40). 

 

 O consumo de marcas de luxo não é movido somente pelo fator econômico, mas 

pela simbologia que envolve a marca. Um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação 

dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou 

grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes. (KOHTLER, 1998. p. 393). 

  

 Fatos célebres, objetos nobres, lugares da alta sociedade; estão sempre 

diretamente ligados às marcas. Como afirma Lehnert (2001, p. 6) A moda segue suas 

próprias leis formais, igualando-se a arte nesse ponto. A moda tem, desde sempre, à 

semelhança do que acontece com a pintura e a literatura, interpretando o mundo vivido 

pelos homens de uma maneira muito própria. 

 
Moda é muito mais do que roupa em si. No nosso entendimento, a Moda é 
um composto de comportamento, de atitude, de estilo. O que você lê, o que 
você come, isso tudo influencia ou é influenciado pela Moda. Ela tem uma 
dinâmica que pode ser bastante perversa. É uma indústria que tem que se 
reinventar a cada seis meses; corre riscos ao incorporar verdades e assumir 
discursos e posições, e, ao mesmo tempo em que procede dessa forma, tem 
que manter uma identidade. (BEMHOEFT, Gustavo. Moda como arena de 
comunicação. Revista da ESPM. Setembro/Outubro de 2008. p. 80-81).  

  

 
3 Semiótica – Signos e Conceitos da Marca 
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 Cada marca tem sua própria mitologia, com seu próprio e único inventário de 

imagens reais e mentais, símbolos, sensações e associações. (PEREZ, 2004. p. 48.).  

  

 A semiótica é o estudo dos signos. Serve para analisar as relações entre uma 

coisa e seu significado. Qualquer modo de linguagem está relacionado a semiótica. 

Utilizar uma celebridade é um signo, e nesse signo existem dezenas de outros, que pode 

ser desde a cor da camisa que ele está usando no anúncio, até o papel que ele fez em 

uma novela ou filme de 8 anos atrás, por exemplo. 

 

As marcas se expressam, se dão a ver, se mostram de diversas maneiras, 
com o objetivo de potencializar seus efeitos de sentido. Esses elementos de 
expressão marcaria são levados às mídias audiovisual ou só de áudio, 
impressa, exterior, digital, entre outras, com a intenção de penetrar em 
nossos sentidos e causar sensações agradáveis e até afetivas que nos levem a 
uma aproximação. O objetivo é estabelecer uma conexão – e se esta for 
emocional, tanto melhor. (PEREZ, Clotilde. Signos da Marca: 
Expressividade e Sensorialidade. 2004. p. 47) 
 

 O aspecto perceptual de uma marca existe na mente do consumidor. É, portanto, 

dinâmico e maleável.  A marca é ao mesmo tempo uma entidade física e perceptual. 

(RANDAZZO, 1996. p. 24.) 

  

 Quando um consumidor escolhe, compra e utiliza o produto, vários aspectos são 

guardados na mente. Tudo que é colocado em um produto tem uma intenção - um 

significado. Esses aspectos vão além de suas características físicas, benefícios e uso, 

eles abrangem a totalidade das percepções, crenças, ritos, experiências e sentimentos 

associados com o produto. 

  

 Por exemplo, quando você um carro você não está só comprando um meio de 

transporte. Você está comprando status, poder, liberdade, maturidade, responsabilidade, 

superioridade, sedução, estética, entre outras centenas de sentimentos, que variam de 

pessoa para pessoa, sentimentos esses que existem mesmo antes de ter em mãos 

determinado objeto de desejo.  

 

 

4 Comunicação de Moda 
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 A todo o momento, em qualquer lugar estamos rodeados de comunicação. Se 

olharmos um exemplo simples, nosso dia a dia no trabalho. Em frente a empresa nos 

deparamos com várias placas, outdoors, cartazes. Dentro da empresa não é diferente, 

marcas em todo material que usamos, sacolas, bolsas, o tênis novo do amigo de 

trabalho. 

  

 Essas são só algumas situações de comunicação que, nós produzimos e 

respondemos todos os dias. Uma infinidade de sons, objetos e visões. Os seres humanos 

necessitam deste contato, desta troca de informações. O ser humano gosta de ver o que 

os outros estão fazendo, o que estão comprando, o que estão utilizando. E também 

mostrar pros outros seus sentimentos e conquistas materiais.  

 

 O ser humano, simplesmente, não existe sozinho. (MENDONÇA, 2002). 

  

 Washington Olivetto resume em poucas palavras o cenário da comunicação de 

moda - um universo onde, muitas vezes, pequenos gestos ou atitudes podem ser mais 

eficientes que a mais exaustivamente veiculada das campanhas. (OLLIVETO, 2008) 

  

 A moda não vive sem a publicidade, sem a propaganda. A moda é um segmento 

que se renova com muita freqüência. A comunicação faz a ligação de toda criação de 

moda com as pessoas. Filmes e novelas são grandes comunicadores de moda, e em 

muitos casos formadores de opinião. Quem nunca foi a uma loja e pediu algo igual ao 

determinado ator da novela ou de filme que está estourando na mídia. A moda é 

responsável por grande giro na publicidade, e a publicidade move a moda.  

  

 Tudo é estilo de vida. Parte de você encontra-se em determinado local, ao 

mesmo tempo você tem acesso, ultra-rapidamente, a outras coisas – a informações da 

maior relevância. A pessoa se sente mais autoconfiante e mais globalizada. 

(KERCKHOVE, 2008. p. 51) 

 

 Mas, como comunicar moda em um mundo que nem todos se vestem igual, ou 

tem condições financeiras de adquirir determinado produto? Moraes afirma que, certas 

marcas de Moda têm conceito muito forte e um público-alvo muito bem definido. É 

possível identificar esse público-alvo, consumidor de certas marcas de moda, assim 
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como se identifica o target de uma revista ou de um canal de TV por assinatura. 

(MORAES, 2008. p. 82). Os muitos meios hoje disponíveis na publicidade e 

propaganda auxiliam as marcas a acertarem seu público alvo. Anunciar em revistas que 

publicam artigos de luxo, ou que falam da vida de famosos; utilizar celebridades ou 

pessoas “importantes” em anúncios; lançar coleções somente em grandes desfiles ou 

acontecimentos, são algumas formas. 

  

 O conceito de moda como comunicação está no seu próprio DNA. Afinal é a 

forma de o indivíduo firmar sua identidade e comunica-la aos membros de seu grupo. 

(MORAES, 2008. p. 81) 

 

 

5 DIESEL – história e conceito 

 

 A marca Diesel foi criada pelos italianos Renzo Rosso e Adriano Goldschmeid, 

este último dono de uma confecção, no ano de 1978 em Milão. O nome foi escolhido 

porque a palavra significava exatamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo e 

podia ser pronunciada da mesma forma em diversos idiomas. Uma indicação clara de 

criar uma marca de jeans com apelo global. O jeito de simplificar as coisas só deu bons 

resultados.  

 

 A Diesel foi oficialmente lançada no mercado em 1979 através de sua coleção 

masculina. As calças jeans com aparências de usadas fizeram os varejistas pensarem 

que Renzo era louco, especialmente quando deu a esses jeans um preço superior. Mas os 

clientes pensaram de outra maneira, e a marca começou a crescer, especialmente na 

década de 80 quando teve um crescimento explosivo dentro do mercado italiano, 

passando a exportar seus produtos já no ano de 1981. Em 1985, Renzo Rosso tornou-se 

o único proprietário da marca ao comprar a parte de seus sócios, se tornando o grande 

homem por trás da Diesel. Cinco anos depois, os jeans já eram distribuídos em butiques 

de 36 países. Foi deste momento em diante que a marca começou um crescimento muito 

grande. Em 1991, a marca iniciou sua expansão internacional com o slogan “For 

Successful Living” (traduzido como “para se viver de forma bem-sucedida”, inspirada 

em anúncios da década de 50). Em 1996, o empresário italiano deu sua tacada mais 

ousada: entrou no mercado americano. Instalou sua primeira loja em Nova York, 
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exatamente em frente à maior loja da Levi’s na cidade, em um ato de evidente 

provocação.  

  

 O sucesso dos jeans caríssimos e com aparência de anos de uso foi tão grande 

que o mercado americano tornou-se o maior da marca. Esta década foi o período em que 

a marca Diesel mais cresceu graças às exportações. A marca se tornou conhecida por 

seus catálogos, extremamente radicais e arrojados. A Diesel vende mais de 25 milhões 

de calças jeans anualmente. O jeans é feito quase que artesanalmente, num processo que 

inclui lavagens à mão e água em temperatura controlada.  

 

 A mão-de-obra é composta basicamente de artesãos: cada costureira da Diesel 

ganha o equivalente a cerca de 12.000 reais por mês. Para garantir a pronta entrega para 

qualquer país, a fábrica deixa à disposição, na Itália, um estoque com cerca de 400 mil 

peças. Com preços que variam entre US$ 150 e US$ 800 por peça, a Diesel já deixou 

para trás, em termos de prestígio, marcas fortes, como a americana Calvin Klein.  

 

 O sucesso da marca consiste na combinação de criatividade, originalidade, 

interpretação do futuro, estratégias de comunicação e tecnologia. E alta dose de ousadia, 

é claro. Antenado no crescimento e a profissionalização do luxo no mundo, Renzo 

Rosso vem expandindo seu poder adquirindo marcas já consagradas como Vivienne 

Westwood Red Label, NY Industry, Dsquared e belga Martin Margela. 

 

5.1 Análise da Campanha “Live Fast” 

 

 Não perca tempo ponderando, refletindo, vá mais rápido! Tudo é instantâneo, 

descartável e esquecível. Não vale realmente à pena esperar. Devemos fazer as coisas o 

mais rápido possível. Essa é a essência da nova campanha da Diesel, que nos leva a um 

mundo onde o tempo é curto. Muito curto. 
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FIGURA 1 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

  

 Com severa (mas divertida) crítica social, a nova campanha da Diesel evoca a 

última "inovação" do mundo: pessoas que não tem conhecimento de sua própria vida, 

que fazem as tarefas diárias à velocidade da luz. Apesar de várias celebridades usarem 

as roupas da Diesel, não foram usadas celebridades nos anúncios para haver semelhança 

e identificação com o público da marca. 

 

 
FIGURA 2 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

  

 Cada vez mais nos deparamos com fast-foods, cafés instantâneos, 

relacionamentos que duram poucas semanas, clones, mensagens instantâneas, tempo 

escasso – a vida no século 21 é a aceleração de tudo. O diretor da campanha foi bem 

direto quando quis retratar essa “velocidade do dia-a-dia” e colocou em todas as peças 

as pessoas correndo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. 
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FIGURA 3 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 
 

 Este é o jeito certo de viver? A nova campanha apresenta estes pontos que nos 

atingem no dia-a-dia. A Diesel criou situações que servem como espelho para que cada 

consumidor possa enxergar o próprio reflexo distorcido e dar uma boa risada de si 

mesmo. 

 

 
FIGURA 4 – Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

  

 Fotografado em Los Angeles por Laurie Bartley e styling de Cher Coulter, a 

campanha “Live Fast” foi criada por Wilbert Das e o time criativo da Diesel em parceria 

com a agência francesa Marcel. A agência Marcel atende grandes contas como: Lancia 

Automobile, Pastis 51, Minute Maid, Ballantine’s, Coca-Cola, Malibu, Nestlé Waters, 

France 24 Channel e Diesel. 
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FIGURA 5 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

  

 Com uma fotografia contrastada e quente, o sol raiando sobre as pessoas e a 

imagem amarelada, a equipe de criação da Marcel procurou passar uma sensação de 

ansiedade – desespero – agitação – cansaço. As sombras bem marcadas no chão e nas 

paredes procuram retratar a pressão sobre as pessoas, alguém “superior” as vigiando e 

controlando. 

 

 
FIGURA 6 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

 

 A mãe que colocaria talco em seu filho correndo pela calçada; um palhaço com 

balões de gás; mulheres com batons borrados; um carrinho de sorvete; um jogador de 

golf praticando na rua; uma ferrari rosa; uma esteira para rezar. Imagens que servem 

para causar humor e contraste, elementos que fazem parte de uma simbologia de que, 

fazemos coisas hoje que jamais faríamos a alguns anos atrás. Estamos vendo coisas que 

não víamos há anos atrás. 
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 As imagens são parte de uma campanha integrada que inclui ações na internet e 

em eventos da grife. 

 

 
FIGURA 7 - Peça da campanha “Live fast”, Diesel. 
FONTE: http://advertisingetc.blogspot.com/2008/01/diesel-live-fast.html 

 

 

6 Considerações Finais 

 

 A campanha “Live fast” foi criada em cima do tumulto urbano que as pessoas 

enfrentam em seu dia a dia, com uma boa dose de humor. Pessoas correndo de um lado 

pro outro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Retratou com uma fotografia quente 

e contrastante, os compromissos e responsabilidades que fazem parte da nossa rotina 

semanal. 

 

 Não foram usadas celebridades na campanha. A marca tem seu público alvo bem 

definido, atinge as classes mais altas e sua identidade está formada no mercado há anos. 

Foram usados signos de luxo no fundo - como lugares e carros da alta sociedade. 

 

 A semiótica, estudo dos signos, está presente em todas as peças publicitárias. 

Todos os elementos em um anúncio bem produzido tem seu motivo e significado. As 

pessoas colecionam lembranças ao decorrer de suas vidas, sendo coisas boas ou ruins, 

algo que elas acham bonito, fino, feio ou simples. Imagens ou sons são colocados nas 

peças publicitárias para remeterem a essas lembranças dos consumidores.  
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 Por exemplo, uma atriz que faz um personagem heróico em um filme de grande 

bilheteria. As pessoas que assistem a tal filme irão admirar o personagem, como 

também a marca que usá-la como modelo. É um ato que se explica pela psicologia, pelo 

fato de as pessoas se espelharem, e copiarem modelos estipulados como “melhores” 

pela sociedade. 

 

 A Diesel usou em sua campanha algo que muitas pessoas se identificam, como 

trabalhar, estudar, cuidar de sua casa e de seus filhos. É uma maneira de atrair a atenção 

e apreciação pela propaganda da marca. Foram produzidas sete peças, cada uma com 

uma situação diferente, isso faz com que a pessoa que olhe a primeira peça e depois 

olhe a segunda e assim consecutivamente, criando curiosidade e uma espécie de relação 

com a campanha. Por mais que a pessoa não tenha conhecimento sobre publicidade e 

propaganda, ela percebe quando uma marca investe em criatividade e diversificação.  

 

 Desde sua origem, a Diesel teve como visão estar no topo do mercado do 

vestuário mundial. Com um produto de conceito contrário ao que as pessoas 

costumavam ver, e com um preço alto, conquistou rapidamente o público e se tornou 

referência em moda no mercado de luxo. 
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