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RESUMO
As publicidades realizadas por Oliviero Toscani para a Benetton, renderam uma enorme
quantidade de processos para a empresa italiana ao mesmo tempo em que consolidou a
imagem da empresa e sua marca, relacionando-a com uma responsabilidade social
diferente de sua época. O drama, a polêmica, a provocação são algumas das marcas do
fotógrafo que marcaram também a estratégia comunicativa da Benetton, no período em
que ele esteve presente. Com este artigo, pretendemos entender as regularidades e
diferenciação das modalidades do dizer presentes nas peças da Benetton, procurando
observar as condições de produção pelas quais o processo de enunciação se realiza a
partir da presença e ausência do fotógrafo em questão.
PALAVRAS-CHAVE: publicidade; comunicação; estratégias de enunciação; produção
de sentidos; Oliviero Toscani.
Os mecanismos utilizados pelo marketing, suas ferramentas e sua eficácia têm
ultrapassado o puro desígnio de nos impulsionar a comprar seus produtos. “Criar na
mente do público uma cultura política que iguale interesses das corporações com os
interesses humanos” (Korten, 1999:174)
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também é uma das prioridades de empresas

que utilizam recursos como a imagem para alcançar esses objetivos.
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A empresa italiana Benetton, por exemplo, buscou por um longo tempo um
diferencial trazendo temas polêmicos para suas peças. O racismo, a AIDS, a guerra são
apenas alguns desses temas utilizados pela empresa na década de 1990, retratando
assim, as estratégias de enunciação da empresa que nesta pesquisa são estudadas a partir
de um marco que possibilitou uma comparação entre as peças publicitárias da Benetton.
Esse marco foi a saída do fotógrafo Oliviero Toscani, o qual era responsável pela
produção das peças da empresa durante 18 anos.
Realizamos esta pesquisa então, buscando entender as regularidades e
diferenciação das modalidades do dizer presentes nas peças da Benetton, procurando
observar as condições de produção pelas quais o processo de enunciação se realiza e
está inserido.
Para isso fizemos uma análise semiológica com base em Roland Barthes (1990),
de quatro peças dos anos 1992, 1998, 2003 e 2008, e ainda incluímos em nossa
discussão os conceitos de enunciação e enunciado, baseados em Eliseo Verón (2004).
Os dois primeiros períodos foram escolhidos porque marcam a metade e o final da
trajetória do fotógrafo na empresa. Os dois seguintes marcam uma das primeiras peças
após a saída de Toscani e outra mais atual.
Organizamos este artigo de maneira a explicitar ao leitor um pouco da história
da empresa e do fotógrafo, tido como marco de nossa análise comparativa. Trazemos
ainda os conceitos utilizados na análise e, por último, nossa discussão e considerações
finais.
1. UNITED COLORS OF BENETTON5

Em 1965, na cidade de Ponzano Veneto, próximo a Treviso, na Itália, Giuliana
Benetton teceu uma blusa bem colorida que os vizinhos adoraram. Luciano, seu irmão,
começou a vender as roupas coloridas que ela confeccionava nos tempos livres. Com o
tempo eles adquiriram uma máquina de fazer malhas, passando a produzir regularmente
suas peças. O negócio floresceu e Luciano, com uma estratégia de marketing até então
inovadora, conseguiu modificar por completo o mercado do vestuário. Vendendo apenas
para lojas de retalho especializadas em roupa de malha, comprou e adaptou máquinas de
5

o termo se refere ao nome da empresa.
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segunda mão. Deste modo foi criada a empresa Maglificio di Ponzano Veneto dei
Fratelli, uma empresa familiar gerenciada pelos quatro irmãos - Luciano, Giuliana,
Gilberto e Carlo.
A característica principal das confecções era a diversidade das cores, criando a
mensagem comercial da empresa: United Colors of Benetton. Essa idéia da cor tornouse mundialmente conhecida e um dos principais ícones da marca.
Após três anos de existência da primeira fábrica, a Benetton inaugurou a
primeira loja própria, um sucesso imediato não somente pelas roupas, mas também no
ambiente receptivo da loja, que apostou no mercado doméstico nos dez primeiros anos
de vida e conseguiu abrir mais de 200 lojas nesse período.
Curiosamente, o nome da família não aparecia em todas as lojas, pois algumas
delas eram denominadas pelas marcas que vendiam (Sisley, Tomato, Merceria e 012), o
que, para alguns, significa que caso alguma dessas marcas fracassasse, a marca Benetton
não iria sofrer conseqüências negativas.
Assim, ela se transformou num “conceito mundial”, que exporta não só os seus
próprios produtos, que vão desde malhas até roupas e acessórios, como também
“produção tecnológica e know-how”. Sua produção e rede de vendas, que têm os seus
principais centros operacionais na Itália, França e Espanha, cobrem 120 países com
mais de 7.000 lojas.
A imagem da marca Benetton é reconhecida pelos eventos que patrocina - um
fator publicitário importante. Um exemplo disso são os eventos culturais para jovens
que as lojas ainda promovem e a manutenção, até o ano de 2001, de uma equipe na
fórmula 1. Além disso, a empresa custeia a edição da revista Colors e a manutenção de
uma escola de comunicação - A Fábrica -, uma escola que abriga jovens do mundo todo
que respiram comunicação sem custo nenhum. No Brasil, a marca Benetton é
conhecida, mas teve seu auge na década de 1990. A última loja saiu do país em 1998 da
cidade de Curitiba.
Por volta dos anos 70, a marca se estabilizou no mercado e era chegada a hora de
investir em outros mercados europeus. Dessa forma, a Benetton nasceu do espírito
daquele considerado por muitos “um gênio do marketing”, responsável por transformar
um negócio familiar num dos “maiores e mais revolucionários impérios da indústria da
moda”. Multicolorida como seus produtos, a Benetton passa de uma empresa de fazer
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cores para um estilo de vida presente mundialmente. Sua comunicação, enquanto esteve
no comando de Oliviero Toscani, fotógrafo oficial da marca entre os anos de 1982 a
2000, fomentou debates sobre temas polêmicos da época, conseguindo captar a atenção
dos órgãos de comunicação mundiais durante algum tempo.
2. OLIVIERO TOSCANI
Oliviero Toscani estudou fotografia e design em Zurique, na Suíça entre os anos
de 1961 e 1965. Realizou trabalhos para marcas como Valentino, Channel e Fiorucci,
mas de 1982 até 2000 foi o responsável pela criação e consolidação da marca United
Colors of Benetton. Em 1990 criou a revista Color’s, umas das primeiras publicações de
circulação internacional. Ele também foi o responsável pela criação da Fábrica, escola
internacional para pesquisa em arte e comunicação moderna, em 1993.
A maioria de suas campanhas à frente da empresa era de caráter institucional,
propagandas de marca e não de produto, normalmente composta apenas por uma
fotografia polêmica e a logo da companhia. Seu trabalho consiste em imagens
chocantes, irreverentes, ou até mesmo reveladoras do que se passa no mundo de hoje e
suas mensagens abordam os temas mais diversos, como o racismo, a AIDS, a guerra, a
política, ou até mesmo a ajuda humanitária.
No caso da AIDS, a marca iniciou uma campanha em 1991 contra essa doença,
que se estendeu até 1997. Em 1993, no Dia Mundial de Combate a AIDS, a campanha
atingiu o auge quando o Obelisco da Place de la Concorde, monumento na França, foi
coberto por um preservativo gigante. Em 1998, Oliviero Toscani se propôs a fazer uma
campanha sob o tema das convivências pacíficas entre judeus e árabes. Mas a ação não
se restringiu ao lançamento de mensagens, a marca participou ativamente em
campanhas e organizações para resolução de alguns dos grandes problemas da
humanidade (o racismo, a fome, etc.).
Segundo o fotógrafo, o motivo de sua saída da empresa foi a recusa da Benetton
em publicar uma de suas peças publicitárias, uma campanha sobre a prática da pena de
morte nos Estados Unidos. Nela, todos os presos norte-americanos condenados à morte
posaram para as lentes de Toscani. A Benetton chegou a publicar alguns anúncios, mas
a pressão exercida pelo Congresso norte-americano foi tanta que Luciano Benetton
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acabou desistindo. “Foi então que eu percebi que as coisas tinham mudado, agora
Luciano tinha muito mais a perder. Decidi sair” (Toscani, Disponível em:
http://photos.uol.com.br/materia.asp?id_materia=537).
Seja no fotojornalismo, fotografando moda, ou produzindo anúncios
publicitários, uma coisa sempre está presente no trabalho de Oliviero Toscani: a
realidade. Os trabalhos feitos para a Benetton colocaram a realidade nua e crua nas
páginas das principais publicações do mundo.
A campanha publicitária da Benetton, segundo Toscani, é um exemplo que é
possível fazer publicidade inteligente, com mensagens reais, e, ao mesmo tempo,
aumentar as vendas. Como dinheiro é a primeira coisa a ser pensada na publicidade,
para Toscani, a criatividade acaba se tornando uma utopia.
“A campanha da Benetton sempre se manteve longe do produto.
Todos sabem que a Benetton vende roupa, isto não precisa estar no
anúncio. Quando entrei na Benetton ela estava começando, quando
saí já havia mais de cinco mil lojas em 120 países do mundo”.
(Toscani em entrevista ao site Photos – O Portal da Fotografia.
Disponível em: http://photos.uol.com.br/materia.asp?id_materia=537)

Oliviero Toscani prega uma nova forma de fazer publicidade, contestando o
discurso publicitário ilusório e conformista. Esta forma de fazer publicidade é exercida
por ele através de um único meio de comunicação, a imagem fotográfica.
“Durante toda a campanha da Benetton eu nunca usei a televisão, sou
contra esta máquina. Provei que é possível atingir milhões de pessoas
apenas com o uso da fotografia”. (Toscani em entrevista ao site
Photos – O Portal da Fotografia. Disponível em:
http://photos.uol.com.br/materia.asp?id_materia=537)

Vale ressaltar que Toscani critica a publicidade por uma enorme falta de
criatividade, mesmice e ausência de responsabilidade social. Para ele, as empresas
deveriam pagar milhões para publicidades mais inteligentes que tragam para o
cotidiano, temas referentes aos problemas sociais.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
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Os meios de comunicação de massa exercem um papel fundamental na produção
de sentidos nas sociedades atuais, pois além de armazenar as formas simbólicas, fazem
a circulação dessas formas. Após o avanço tecnológico, que se deu desde o século XV,
por exemplo, as formas simbólicas estiveram ao alcance de um número maior de
pessoas (THOMPSON, 2002: 19).
A expansão desses meios é bastante visível quando se pensa nas publicidades,
intensamente pertencentes ao nosso dia a dia.
Sendo assim, os anúncios não se prenderão em vender apenas produtos, mas,
principalmente, conceitos, o que evidencia, então, os mecanismos de produção de
sentidos muito mais eficazes capazes de envolver o seu público não apenas pela
necessidade, mas fundamentalmente pelo valor simbólico conquistado na obtenção de
dado produto. Para esse envolvimento, muitas empresas utilizam imagens para
estabelecer um contrato com seu público, pois é este “contrato (...) que cria vínculo
entre o suporte e seu leitor” (VERÓN, 2004:219), entendendo que o suporte dito aqui
para o estudo em questão é a peça publicitária e o leitor qualquer um que veja a
imagem.
Mas o estudo desse contrato pressupõe um estudo de recepção, pois que,
segundo Verón (2004:234), “uma análise do dispositivo de enunciação é o que chamo
de uma análise na produção: mas o contrato se cumpre, mais ou menos bem, no leitor:
no reconhecimento”. Mas esse não é o caso desta pesquisa.
Para Verón, “a ordem do enunciado é a ordem do que é dito (...); a enunciação
diz respeito (...) ao dizer e suas modalidades (...)” (VERÓN, 2004:216). Essas
modalidades dão origem ao dispositivo de enunciação que, segundo Verón, comporta o
lugar de quem fala, o lugar do destinatário, e a relação entre eles.
Em relação à produção, o autor considera que “a análise semiológica tem por
objetivo destacar e descrever todas as operações que, no discurso do suporte,
determinam a posição do enunciador e, como conseqüência, a do destinatário”
(VERÓN, 2004:233).
Para esta análise, recorremos também a Roland Barthes (1990), semiólogo
francês, que considera três tipos de mensagens:
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1. Lingüística: aquela que funciona como técnica para fixar a cadeia flutuante dos
significados. A palavra vem dizer como devemos entender a mensagem (já que a
imagem é polissêmica), ou seja, ela fixa um entre vários significados da imagem,
não permitindo assim o surgimento infinito de sentidos conotados e fazendo com
que a publicidade não fuja do seu verdadeiro propósito. (BARTHES, 1990);
2. Denotada: mesmo considerando que não haja uma imagem literal em estado puro,
Barthes compreende que, “em uma perspectiva estética, a mensagem denotada possa
aparecer como uma espécie de estado adâmico da imagem; utopicamente liberada de
suas conotações (...)” (BARTHES, 1990:35);
3. Conotada: as mensagens simbólicas podem ser lidas de várias maneiras dependendo
de quem lê e/ou do saber que é investido na imagem em questão.
Numa análise comparativa, a identificação das mensagens acima pode
evidenciar o que foi privilegiado, isto é, o enunciado ou a enunciação, e assim
identificar, com base no dispositivo proposto por Verón, algumas das estratégias de
enunciação utilizadas pela Benetton.
4. A ANÁLISE
Utilizamos como amostra quatro peças dos anos 1992, 1998, 2003 e 2008, sendo
que os dois primeiros anos ainda na presença de Oliviero Toscani e os dois últimos já na
sua ausência.
A primeira peça publicitária traz a imagem de uma ave, situada num lago ou
mar, totalmente coberta por uma substância preta, como se fosse petróleo. Seus olhos
são destacados pela cor vermelho intenso. Nesta imagem não há texto escrito a não ser a
própria marca da empresa que se configura num retângulo verde com letras brancas, em
códigos da língua inglesa, dizendo “united colors of Benetton”. A propaganda, que é na
verdade uma foto retirada de um jornal impresso, foi veiculada também em meio
impresso como outdoors e revistas.
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Figura 1

Nesta imagem temos como possível enunciado a responsabilidade social da
empresa. A enunciação acontece por meio da peça que fala sobre a questão ambiental,
pois o ano de 1992 é o auge das discussões sobre meio ambiente e é quando, no Brasil,
ocorre a ECO – 92, conferência mundial sobre meio ambiente. Em relação à criação da
peça, Toscani fala em seu livro que
“Fazendo com que essas fotos crescessem nas paredes eu queria
devolver a esses ícones modernos toda a sua força, transformar a
publicidade numa gigantesca exposição fotográfica de atualidades.
Nunca tínhamos visto fotos desse tamanho, embaixo dos prédios de
apartamentos, nas calçadas, no metrô”. (TOSCANI, 2005:57).

A segunda peça traz a imagem de um homem que olha para frente como se
fitando o observador. Este homem é branco; aparenta ter de 30 a 40 anos de idade; está
com uma camisa branca e outra vermelha por cima. O corpo inteiro do homem não é
revelado, apenas é focada a cabeça, enfatizando o rosto e parte dos ombros. Na parte
inferior da propaganda há um texto escrito em letras maiúsculas que diz “Sentenced to
death”; há outros textos em letras menores e a marca da empresa próximo ao rosto do
homem.
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Figura 2

O possível enunciado desta imagem também é a responsabilidade social, que é
dita por meio da peça sobre pena de morte refletindo o contexto do enunciador: final da
década de 1990, ano em que 98 pessoas foram executadas. Além disso, as contínuas
descobertas de erros judiciais, na época, fizeram diminuir a confiança dos norteamericanos nesse método de execução, levantando polêmicas e constantes discussões
sobre o assunto, o que se refletiu numa forte pressão na corte americana.
Para o idealizador da peça, a publicidade tem um papel social importante e os
publicitários precisam “refletir sobre a comunicação de uma marca, sem ficar apenas no
puro marketing” (TOSCANI, 2005:25) e acrescenta que a condição humana é
inseparável do consumo por isso a comunicação não deve ser superficial.
Na terceira imagem escolhida, temos quatro meninos de etnias diferentes, sendo
dois brancos e dois negros. Estão sorridentes e olham para frente. Três deles seguram
um instrumento musical de corda (igual a um violão). Usam roupas coloridas que
contrastam com a tonalidade de suas peles e também com as cores dos instrumentos que
também são coloridos. A peça mostra dois terços dos corpos das crianças e não o corpo
inteiro.

9

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação
XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de
setembro de 2009

Figura 3

Na quarta imagem, temos a presença de três jovens sorridentes que aparentam
ser de etnias diferentes. Elas olham para frente como que posando mesmo para a foto.
Apresentam longas fitas coloridas amarrados nos cabelos que se misturam com suas
roupas também coloridas.

Figura 4

Nas duas imagens acima temos o bem-estar como possível enunciado,
modalizado pelo sorriso, pela beleza e alegria tanto das crianças quanto das jovens,
pelas cores e musicalidade sugerida pelos instrumentos musicais e movimentos.
4.1 As três mensagens
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1) Lingüística: a principal responsável pela fixação do significado da mensagem
publicitária nas peças em questão é a marca da empresa, pois apenas a segunda peça traz
um texto escrito indicando quem é a pessoa revelada na imagem.
2) Denotada: descrição das imagens despida de significados. A denotação nas peças se
faz presente por meio do registro do momento, o que se apresenta de imediato.
3) Conotada: Aquela que se apresenta num segundo plano, em uma cadeia de sentidos,
discursos, são mais amplas e complexas Possíveis interpretações: trata-se de uma ONG,
de instituição ligada aos direitos humanos, festa junina etc.
4.2 O dispositivo de enunciação
Nas duas primeiras peças quem fala é alguém preocupado com as questões
sociais. O destinatário não é um cidadão comum, mas sim dotado pelo enunciador de
um certo saber, e é colocado numa posição desconfortante. A relação entre enunciador e
destinatário é marcada pelo choque e pela polêmica provocada pelo enunciador.
Já nas duas últimas peças, percebemos que quem fala é alguém preocupado com
o bem-estar e não mais em chocar ou causar polêmica. Pode-se dizer que o destinatário
é o cidadão comum, aquele que possa comprar as roupas já visíveis nas publicidades
pós – Toscani. A relação entre enunciador e destinatário é mais confortável que antes,
posto que as cores são mais evidenciadas perfazendo um atrativo maior aos olhos dos
consumidores em potencial.
5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A identificação das três mensagens propostas por Barthes (1990) e a análise do
dispositivo de enunciação proposto por Verón (2004), nas peças em questão, nos
revelaram algumas estratégias de enunciação da Benetton.
No primeiro momento, na presença de Toscani, percebemos que a fixação da
mensagem é feita pela marca, já que há uma quase ausência de texto lingüístico e
fundamentalmente uma ausência do produto.
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O uso da cores sugere as roupas, já que as mesmas não são mostradas. E os
signos utilizados (ave num acidente ambiental e homem sentenciado de morte) sugerem
a responsabilidade social da empresa, que não só vende roupas, mas se preocupa com os
problemas sociais.
Ainda neste primeiro momento vimos que o que é privilegiado é a modalização,
e o enunciador tem uma posição privilegiada, é o provocador, detentor de total liberdade
na escolha dos temas. Este enunciador atribui um certo saber ao destinatário, pois
minimamente esse destinatário precisa estar atento aos fatos sociais comunicados pelas
propagandas.
No segundo momento percebemos que a fixação da imagem ainda é feita pela
marca, mas é reforçada pelo aparecimento dos produtos – as roupas – que agora
aparecem de fato e não apenas sugestionadas pelas cores. Por isso, dizemos que o
enunciado é privilegiado e não mais o enunciador ou a enunciação.
Os signos utilizados (o sorriso, a alegria etc.) sugerem o que as roupas podem
proporcionar, e o enunciador já assume uma posição didática, porque a partir do
momento em que os produtos são mostrados é como se o enunciador explicasse que a
loja vende roupas e que não se trata de uma ONG, como se poderia conotar. Assim esse
mesmo enunciador coloca o destinatário numa posição mais confortável, distante de
uma realidade árdua.
Com base nisso, percebemos que embora tenha ocorrido uma mudança
significativa na estratégia de enunciação, a identidade visual da empresa não foi
alterada, permanecendo a utilização das cores fortes, o que evidencia o enunciador.
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