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Introdução

O texto que segue foi desdobrado —por
razões de espaço - de outro mais amplo. A
primeira parte foi publicada pelo BIB n. 53,
sob o mesmo título. Nela, foi dada noção
geral da pesquisa bibliográfica, aliás, ainda
em andamento, acerca da história social da
“sociedade de consumo” norte-americana e
do papel da publicidade e do marketing em
sua constituição, ao longo do século XX.
A seleção de textos tem sido feita, em
última instância, pela relevância com que
colocam questões de sociologia da cultura.
Nessa vertente, ganha relevo a discussão do
efetivo poder de persuasão da publicidade e
das implicações de sua onipresença no coti
diano do lazer e do consumo cultural nas
modernas sociedades de economia de mer
cado. Todavia, a vertente mais “econômica”,
que lida com as relações entre a publicidade
e a estrutura (competitiva ou oligopólica)
das indústrias cujos bens promove e dos veí
culos onde os anuncia, também está presen
te em alguns dos autores resenhados.
Mas não é possível situar essa problemá
tica sem reconhecer que a própria noção de
consumo precisa ser repensada. Considera
do pela ciência econômica um epifenômeno, o consumo é também uma dimensão da

existência cotidiana que sofre, de longa data,
uma persistente avaliação negativa por ra
zões de ideologia política, religiosa ou pela
postura arrogante das elites cultivadas, dis
postas a torcer o nariz a tudo o que seja con
sumo padronizado de objetos produzidos
em série pela indústria capitalista. Tudo isso
junto é o que justifica a prioridade na inclu
são dos autores que escreveram uma história
mais abrangente desse ramo de negócios e
de cultura popular.

O Duvidoso Poder de Persuasão da
Publicidade, segundo M. Schudson

Michael Schudson, sociólogo da cultu
ra, alega ter começado a interessar-se por
publicidade quando iniciou, em 1978, uma
linha de pesquisa acerca do “problema da
credibilidade na sociedade moderna”. Foi
quando notou que seus alunos do curso
“Meios de comunicação de massa e socieda
de”, na Universidade de Chicago, sempre
que ele falava de publicidade, lhe recomen
davam cuidado com seu enorme poder de
persuasão. Reconhecendo-se provocado in
telectualmente pelo ceticismo acadêmico,
tão bem representado na postura de seus
alunos, Schudson decidiu investir em uma
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pesquisa focalizando diretamente a propa
ganda comercial.
O argumento central de Schudson, re
dundantemente presente no título e no sub
título da primeira obra resultante dessa pes
quisa - Advertising, tbe Uneasy Persuasion: Its
Dubious Im pact on American Society (Schudson, 1986), é o de que a publicidade comer
cial nem de longe tem o poder de persuasão
que lhe costuma atribuir grande parte dos
intelectuais acadêmicos do país.1 Entre as
muitas provas disso está o fato de que, du
rante o século XX, nos Estados Unidos, ne
nhum novo produto a rigor foi “imposto”
ao mercado exclusivamente pela persuasão
publicitária. No caso de produtos efetiva
mente novos, que conquistaram um nível
significativo de consumo, bastará olhar com
cuidado para verificar que sempre houve al
gum movimento social (inclusive mudança
demográfica) que coadjuvou sua difusão. Foi
o caso do cigarro, nos anos de 1920, que se
tornou símbolo da emancipação feminina,
ou do “jeans”, nos anos de 1960, peça de ves
timenta que se tornou símbolo de juventude,
rebeldia e anti-convencionalismo. Tomando
o mesmo argumento, mas ao inverso, Schud
son lembra a existência de produtos que se
impuseram ao mercado sem nenhuma publi
cidade, caso típico da maconha e da cocaína,
a partir da década de 1980.2
Mas, para que serviria a publicidade? Já
no prefácio, Schudson responde, apontando
fatores que a tornam um ingrediente prati
camente indispensável da agenda e do orça
mento empresarial. Ele conta que um presi
dente de com panhia, em uma entrevista, lhe
assegurou que uma presença significativa de
sua corporação na mídia paga (publicidade)
era vista pelos acionistas como prova maior
da saúde e da prosperidade do negócio do
que, propriamente, os números de balanços
(Schudson, 1986, p. xiv). Ora, essa crença
por parte de um segmento de público tão es
tratégico para a empresa como o dos investi
dores tem, em si e por si, efeito sobre sua
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saúde e prosperidade, configurando um caso
de profecia auto-realizadora. Esse mesmo
efeito de retroalimentação Schudson vê nas
conexões entre publicidade, qualidade de
produto e venda. Segundo ele, costuma-se,
em geral, prestar atenção insuficiente à ope
ração conjugada desses três fatores.
Tudo se passa como se, ao “apostar’ com base em sua experiência técnico-produtiva e comercial —na qualidade (e, por con
seguinte, na aceitação de mercado) de um
produto que acabou de desenvolver, a em
presa “declara” ou “dá prova” disso beneficiando-o com um maior quinhão da verba
de comunicação e um lugar especial em suas
campanhas. Observando que a empresa está
“apostando mais fichas” nele, os vendedores
se sentem mais confiantes ao oferecê-lo aos
distribuidores, no que são coadjuvados pelos
argumentos publicitários com os quais seus
clientes já tiveram algum contato. Em con
seqüência, a persuasão do distribuidor pelo
vendedor torna-se mais fácil e, assim, as ven
das do fabricante à cadeia de comércio se
ampliam; significa dizer que, ao comprá-lo,
os varejistas cumprem o papel de tornar o
produto fisicamente mais acessível a um pú
blico mais amplo, o que aumenta a probabi
lidade de ser visto e, pois, comprado pelo
consumidor final.
Nesse sentido, é fato que a publicidade
ajuda a vender, embora com a ressalva de
Schudson de que isso não passa forçosamen
te por uma persuasão sutil e profunda do
consumidor final (Schudson, 1986, p. xv);
antes, age por uma cadeia de mediações. Mais
do que isso, quando a publicidade recai so
bre um produto sem qualidade, ela se con
verte em sua “coveira”, posto que, induzindo
a primeira compra e a experimentação, ela
afasta imediatamente o consumidor. Seguese daí que, se é tecnicamente impossível exa
minar isoladamente o efeito da publicidade
sobre as vendas de um produto determina
do, a questão mais fina que cabe colocar
será: sob que condições é mais prová vel que a

publicidade provoque vendas ? Com isso, sus
tenta Schudson, superam-se as disjunções
“sim/não” e “mais/menos”; são impasses rí
gidos, que bloqueiam o exame da questão, e
que, uma vez transpostos, abrem novas ver
tentes de análise. Como sinal da fragilidade
da conexão causal entre publicidade e ven
das, ele aponta que os economistas que ten
taram explicá-la jamais chegaram a alguma
conclusão convincente. Por outro lado, ob
serva que a verba publicitária é calculada
costumeiramente como percentual da recei
ta de vendas do ano anterior, repetindo-se
praticamente a mesma ano após ano, duran
te décadas. Diante disso, Schudson conclui
que seria até mais coerente dizer que as ven
das provocam publicidade do que o contrário.
O consumidor normalmente toma a de
cisão de compra com base em alguma outra
fon te de informação além da publicidade , o que
não passa de um fato absolutamente normal
e corriqueiro. Generalizando, é possível dizer
que o peso da publicidade na decisão de com
pra está na razão inversa da qualidade e diver
sidade dos demais meios de informação3 efeti
vamente disponíveis para a massa dos
consumidores ou para algum segmento dela.
Logicamente, pode-se estabelecer que alguns
consumidores —ou, sob certas circunstâncias,
todos os consumidores - estão privados de
outras fontes de informação e, nessa condi
ção, tornam-se mais vulneráveis à publicida
de. Schudson dá exemplos: crianças, velhos,
migrantes e habitantes de países de Terceiro
Mundo em cujos mercados começa a entrar
um produto de origem estrangeira. Estes
exemplos são colocados como “exceções”, e é
em função desse maior estado de vulnerabili
dade de segmentos específicos do público con
sumidor que se pode e se deve pensar em
combater as campanhas enganosas e seus efei
tos nefastos. Isso significa forçosamente ali
mentar esses grupos com mais informação.
Schudson continua argumentando que,
se a pergunta certa é “como funciona a pu
blicidade?”, não há como respondê-la con

vincentemente enquanto não se responder à
questão mais ampla: “como a cultura fun
ciona”? Ou, mais precisamente, qual é o po
der de influência que os produtos culturais
apresentam, de modo geral? Isso equivale a
perguntar o como e o quanto eles afetam
crenças e comportamentos. Para melhor ca
racterizar a necessidade de uma gradação,
Schudson cita Melford Spiro (apud Schud
son, 1986), que distinguiu cinco níveis, do
mais superficial ao mais profundo, em que
um elemento de ideologia pode afetar um
indivíduo: 1) o indivíduo pode simplesmen
te perceber a existência de uma idéia ou ele
mento ideológico; 2) pode, além disso, en
tendê-la; 3) pode acreditar que ela contenha
uma verdade, ou esteja correta; 4) ela pode
ganhar realce em seu “ambiente comportamental”, isto é, o indivíduo não só acredita
na idéia, mas organiza sua percepção de vida
em função dela; 5) o indivíduo internaliza
de tal modo a idéia que ela se torna não só
cognitivamente saliente, mas motivacionalmente relevante. Ela não só orienta a ação
como instiga o indivíduo a praticá-la.
Schudson duvida de que as ciências hu
manas tenham respondido satisfatoriamente
à questão de qual é o exato modus operandi
da cultura. Argumenta que o estudo da pu
blicidade, se rebatido para esta questão mais
ampla, poderá ser o embrião de uma teoria
da cultura que se faz necessária, e que ele
pretende ajudar a desenvolver (Schudson,
1986, p. xix). Como uma primeira tentati
va, ele introduz, como um capítulo à parte
em Advertising, tbe Uneasy Persuasion, o con
ceito de “realismo capitalista”, com o fim de
mostrar a dialética entre representação da
realidade e representação da realidade ideali
zada, que é a forma como operava, no siste
ma soviético, o que ficou conhecido por
“realismo socialista”. Sendo o anúncio um
espaço simbólico que não é totalmente fic
cional nem totalmente real, mas que tem seu
próprio nível de realidade, Schudson o con
sidera paradigmático da sociedade capitalis
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ta. Assim como o realismo socialista procura
va figurar a realidade não como era, mas
como deveria ser (a glorificação do operário e
do camponês no trabalho, ou do soldado so
viético na guerra), o mesmo faz a publicida
de no contexto capitalista, quando apresenta
personagens abstratos em contextos abstra
tos, no registro real ou surreal, como comé
dia ou como farsa, e aí reside sua dimensão
como realismo capitalista.
A sim ilaridade entre publicidade e realismo
socialista está em que ambas as formas su
bordinam tudo a um a mensagem que ro
m antiza o presente ou suas potencialidades.
Se a estética visual do realismo socialista é
m ontada para dignificar a sim plicidade do
trabalho humano a serviço do estado, a esté
tica do capitalismo realista —sem obedecer a
um plano de intenções tão firme como
aquele - glorifica os prazeres e a liberdade de
escolha do consumidor na defesa das virtu
des da vida privada e das ambições materiais
(Schudson, 1986, p. 218).

Assim, ao recusar a tese de um poder
persuasivo total da publicidade, que se tor
nou lugar comum no mundo acadêmico,
Schudson argumenta, com apoio na antro
pologia, que a função de um anúncio é a de
lembrete. Às vezes, ele vai além disso, indu
zindo as pessoas a prestar atenção. “[...] sym
bols do not 'merely remind us. They re
m ind us. They make us mind, make us focu s
—and on some things rather than on others”
(Schudson, 1986, p. xxii).
E contínua: publicidade não é uma
guerra contra a mente do consumidor, mas
uma guerra competitiva contra rivais comer
ciais por uma parcela do mercado (Schud
son, 1986, p. 9). Ou seja, procura perceber o
que o consumidor quer - não em qualquer
terreno —mas apenas entre alternativas viáveis
comercialmente. Não obstante, e ainda que
não afete necessariamente nossas decisões de
compra, ou seja, se for vista estritamente
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como símbolo, o poder da publicidade pode
ser considerável (Schudson, 1986, p. 210).
Assim, se um anúncio dá nome a coisas e
guia a ação humana, por que não extrapolar
para a conclusão necessária que a função so
cial que a publicidade preenche é a mesma
que a cultura preenche, pois a atenção huma
na é exatamente o recurso escasso que a cul
tura organiza e orienta? A cultura é uma ins
tituição (ou mapa) para a focalização da
atenção. A propósito, na maior parte do tem
po a maior parte dos consumidores não está
à procura da maior parte dos produtos anun
ciados, e assim a atenção que eles devotam
aos anúncios é próxima de zero (Schudson,
1986, p. 5). O autor reconhece que a socio
logia da cultura só conseguiu avançar quan
do decidiu explorar a situação social dos pro
dutores simbólicos e as respostas do público
aos símbolos emitidos. Embora isso pareça
algo muito singelo, sabe-se o quão resistentes
são os meios intelectuais a esses dois procedi
mentos, paradoxalmente tão próximos do
evidente e tão difíceis de praticar.
A partir daí o autor situa seu argumento:
[...] meu assunto não são os anúncios,’ mas
sim a publicidade. Como instituição que de
sempenha um papel na venda de produtos de
consumo, como um a indústria que fabrica os
produtos culturais chamados “anúncios” e
“comerciais”, e como um invasivo sistema de
símbolos, um a aberta e onipresente glorifica
ção da cultura de consum o. A questão a ser
então colocada será: o que a repetição insis
tente, ao longo do tempo, de mensagens su
perficiais, como os anúncios, provoca na
mente do público? Afinal, a publicidade ser
ve não somente para oferecer bens, mas para
“vender” o consumo como um meio de vida
(Schudson, 1986, p. 6).

Em outras palavras, essa “visão amplia
da” da publicidade, permitida por um esfor
ço de raciocínio e por uma perspectiva histó
rica mais segura, deverá lidar com questões

como: “que lugar o consumo tem no univer
so cultural? Qual espécie de consumo nós
(norte-americanos) temos, e o que pode ser
dito acerca do papel da publicidade nele?”
(Schudson, 1986, p. 13).
Um cuidado aqui se impõe: o objeto
empírico não é toda e qualquer publicidade,
pois isso implicaria incluir classificados de
jornal, promoções de preço e outros mil pro
cedimentos episódicos e isolados. Antes, o
que importa é a propaganda de bens de con
sumo de alcance nacional (national consumer
goods advertising). Neste tipo de publicidade
—continua Schudson - presume-se um con
sumidor já instruído onde comprar o bem e
a que preço, não precisando receber essas in
formações do anúncio. Exatamente por po
der ignorar esses fatores, a publicidade pode
ser abstrata, isto é, mostrar tipos humanos
abstratos em uma dimensão também abstra
ta de tempo. Sua função é incutir, na imagi
nação do público, uma certa associação en
tre um produto com um determinado
segmento sociodemográfico, ou com algu
ma necessidade ou ocasião.
Os três primeiros capítulos de Advertisirig, the Uneasy Persuasion estão voltados a
delimitar o grau de informação e conheci
mento sobre produtos, assimilação de men
sagens, decisão de compra e modos de con
sumo efetivamente ao alcance de cada um
dos três atores básicos: anunciantes, publi
citários e o próprio consumidor. Um aspec
to interessante, nesta reconstituição de
perspectivas distintas e complementares, é
o reconhecimento de que o uso das ciências
da mente a serviço do entendimento do
consumidor é, na grande maioria dos casos,
algo superficial e inofensivo. Algo muito
longe do poder de penetração “subliminar”
e profunda que os críticos da sociedade de
massa insistiam — e ainda insistem — em
imputar às campanhas comerciais que co
meçaram a fazer uso de análise de atitudes
montada por psicólogos.5

Os três capítulos seguintes do livro
complementam a argumentação dos ante
riores, sintetizando a informação e o conhe
cimento histórico das mudanças sociais pro
vocadas na sociedade norte-americana pelo
intenso ritmo de industrialização e urbani
zação entre 1880 e 1920. São mudanças que
lastrearam simultaneamente a consolidação
do setor publicitário como ramo de ativida
de e propiciaram a formação de uma infraestrutura da sociedade de consumo, aí in
cluída uma nova postura em relação à posse
de bens e seu significado cultural (Schud
son, 1986, p. 130).
Precedendo a reconstituição histórica,
nesta parte do livro Schudson busca o apoio
de outras disciplinas científicas para o enten
dimento do consumo. Por exemplo, apela à
antropologia e sente-se seguro para recusar
consistência a qualquer definição “objetiva” de
“necessidades humanas”. Para isso, reconhece
que em toda e qualquer sociedade humana até
mesmo as mais elementares necessidades fisio
lógicas são sempre culturalmente codificadas e
socialmente organizadas; ou seja, a relação com
os objetos é revestida de sentido. Aproveita
para lembrar que o pensamento econômico
sempre teve de respeitar esse limite nas teorias
sobre a remuneração do trabalho —assunto
diante do qual Marx e Adam Smith entram
em acordo. Embora o capitalismo seja o pri
meiro regime de produção que suscita a
idéia de necessidades “naturais” como fun
damento para a remuneração operária, nem
Marx nem Smith negam que da cesta básica
do trabalhador façam sempre parte alguns
bens que correspondam a hábitos cultural
mente definidos, pelo simples e irrefutável
fato de que aí está o patamar que distingue
humanidade da pura animalidade (Schud
son, 1986, pp. 133).
A hostilidade de Schudson às idéias de
que o consumo é condicionado por uma
postura egoísta e ostentatória o leva a des
confiar da teoria de Veblen sobre consumo
conspícuo.6 Lembre-se, a propósito, que o
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peso dos presentes no montante das com
pras de cada família7 remete a um elemento
igualmente universal de sociabilidade em
todo e qualquer agrupamento humano. No
caso das sociedades capitalistas, a troca de
presentes pressupõe compra de mercadorias,
sem dúvida, mas as funções que o presente
preenche continuam sendo perenes, não se
reduzindo a manifestações egoístas e narcísicas. E claro que a relação com as coisas (for
ma transformada da relação entre pessoas
através de coisas) pode conter excessos —ma
nifestações propriamente patológicas como é o caso da compra compulsiva e de
uma conseqüência freqüentemente associa
da a ela: o risco de excessivo endividamento.
Mas esta já é outra questão.
O recuo histórico que Schudson faz ao
período 1880-1930 tem uma dupla finalida
de: a primeira é localizar o período em que
mais rápido avançou o campo publicitário
norte-americano, em sua autonomização. Os
indicadores desta são a criação de associações
para representar as agências e a expansão do
número de suas afiliadas, os clubes de publi
citários e o crescimento de seu corpo associa
tivo, o aparecimento de periódicos voltados
ao próprio meio profissional, sua maior fre
qüência, crescente tiragem e maior qualidade
técnica; a percentagem de empresas que
anunciavam através de agências, a maior fre
qüência das agências e suas entidades de re
presentação em “vender” a publicidade ao
conjunto dos industriais, comerciantes, e de
mais negócios e instituições, convertendo-os
em anunciantes; o aumento também rápido
do espaço publicitário em jornais e revistas.
Não esquecer que, no meio século aí com
preendido, deu-se uma enorme concentra
ção da propriedade e do crescimento das
classes médias (Mills, 1969),8 que, com o au
tomóvel, ganhavam mais mobilidade e que,
com os jornais, revistas e rádio, tinham um
padrão de gosto mais afetado pela publicida
de. A intensificação da mobilidade social e
geográfica, implicando a perda das referên
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cias da comunidade de origem, de seus pro
dutos e de suas formas de provisão, tornava,
por sua vez, importante a identificação dos
bens através da marca e a reeducação do gpsto através da freqüentação de lojas de depar
tamento9 (Schudson, 1986, p. 157). Uma
personagem de ficção, retirada de uma obra
de Sinclair Lewis (Sister Carrié), que narra as
peripécias de uma moça interiorana que vai
morar e trabalhar em Chicago, serve a
Schudson como meio prático para ilustrar os
processos sociais mais profundos na forma
ção da sociedade de consumo norte-america
na. Entre eles, a necessidade, cada vez mais
aguda, de uma crescente parcela da popula
ção, de encontrar em novos espaços comer
ciais e novos canais de informação a respeito
de bens e serviços, sinalizações que permitis
sem —sobretudo às pessoas móveis —mapear
e sobreviver em ambientes sociais estranhos.
Nas palavras de Schudson
[...] as pessoas ficam cada vez mais depen
dentes do público à sua volta para confirmar
sua identidade. As necessidades tornam-se
ambíguas em função das possibilidades de
escolha que se abrem: de cônjuge, de profis
são, de religião, de local de m oradia etc.
Consumo de massa significa a aceitação, na
esfera im portante dos estilos de vida, da
idéia de m udança social e transformação
pessoal (Schudson, 1986, p. 155).

E nisso o cenário norte-americano da
época, marcado pela ferrovia, pela urbaniza
ção e renovação dos canais de comércio, era
bastante pródigo.
Será, por conseguinte, nesse ambiente,
que Schudson localiza os momentos decisi
vos em que os publicitários definiram a na
tureza de seu trabalho e de seus vínculos
com veículos e clientes. Por exemplo, o iní
cio da fabricação do anúncio, a partir de
1880, e não apenas a corretagem de espaço,
e a confirmação de que o verdadeiro cliente
da agência é o anunciante e não o veículo

que divulga sua mensagem. Para consagrar
essa posição, foi aprovado em 1895 o prin
cípio do “contrato aberto” entre agência e
anunciante. Assim, firmam um compromis
so no qual o anunciante aceita canalizar sua
verba de divulgação através de uma só agên
cia, sem especificação prévia de uma campa
nha, e de fazê-lo por tempo indeterminado,
sendo, pois, aberto em relação à duração e à
natureza dos serviços a serem prestados.
E nesta fase que os publicitários se dão
realmente conta de que precisam remover da
opinião pública a imagem de charlatanismo
deixada pela forte associação entre publicida
de e remédios milagrosos {patent medicine),
formada ao longo do século XIX.10 E que o
melhor, para isso, seria aproximar sua ima
gem pública da imagem de “seriedade” do big
business e de sua direção profissionalizada.
Mas o recuo histórico não termina na
reconstituição desse processo; ele continua
através de um interessante estudo de caso —o
da propagação do cigarro nas primeiras déca
das do século XX. O cigarro foi um produto
que se firmou não apenas como substituto
mais barato e prático do charuto para fu
mantes homens, como foi surpreendente
mente elevado a símbolo de comportamento
feminino moderno e independente, conver
tendo o incipiente hábito feminino de fomar
em “conquista social”, aliás exatamente o
oposto da imagem degradante associada hoje
em dia à dependência química que ele provo
ca e às manifestações contemporâneas de re
jeição social e confinamento dos fumantes.
Outro texto de Schudson, também his
tórico, é de comentário indispensável nesta
análise. Trata-se de “Delectable Materialism”, publicado em 1999. E um artigo onde
são caracterizadas, em separado, as cinco
“inspirações ideológicas” básicas da crítica do
consumo na sociedade norte-americana: a
crítica puritana, a quaker, a republicana, a
aristocrática e a socialista.
Da perspectiva puritana, o consumo é
visto com desconfiança porque estimula de

sejos (o sexual, em particular, tão difícil de
lidar!) e, assim, são, um distúrbio à “espiri
tualidade”. Prazer e espiritualidade são antinômicos, pois aquele está na base do instin
to acumulativo e de posse, contrários ao
recolhimento e à virtude; do ponto de vista
quaker, que valoriza a simplicidade, a críti
ca recai sobre todo consumo que ultrapasse
o frugal, havido por “natural”, e daí sua sen
sibilidade e propensão a censurar as “falsas
necessidades” e a “obsolescência planejada”
de que veio a ser acusada a grande empresa
capitalista em seu projeto de vender cada
vez mais. Por sua vez, o republicanismo, valorizador do civismo e da esfera pública, vê
o consumo como um estímulo à vida priva
da e isolada, portanto, como contrário ao
que se espera do cidadão; as duas seguintes,
que Schudson chama de “antiburguesas”
têm fontes bastante distintas: a crítica “aris
tocrática”, por exemplo, que torce o nariz
ao consumo dos bens produzidos indus
trialmente pelo simples fato de que não são
“exclusivos”, e que deplora a padronização
do consumo de massa. E uma visão que, no
fim das contas, acaba revelando desapreço
pela própria “massa”. Finalmente, a crítica
“proletária”, ou “socialista”, que localiza a
verdadeira realização humana no trabalho
produtivo e encara o culto do consumo
como “aburguesamento” ou recuo despolitizador ao reino doméstico.11
Schudson retoma em outro texto “How
Culture Works?” (1989) a idéia de gradação
da força (potency) dos produtos culturais, ou
da eficácia dos símbolos, sobre os indiví
duos, como um refinamento necessário para
evitar exageros que retiram credibilidade a
muitos estudos de mídia. O artigo foi publi
cado cinco anos após Advertising, the Uneasy
Persuasion, embora nele já estivesse, de certa
forma, anunciado.
Schudson ressalva, em “How Culture
Works?”, que vai estudar a força dos símbo
los segundo a tradição dos estudos de mí
dia, que tendem a reduzir a cultura a men
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sagens, como que pegando os símbolos “em
si” sem contextualizar socialmente sua
emissão e recepção e sem captar a expressão
corpórea da cultura, como manda a tradi
ção antropológica. Mesmo dentro dessas li
mitações, vale a pena um esforço teórico em
que a relação do homem com os símbolos
seja compreendida de modo mais amplo, e
não apenas dentro da moldura de um pro
jeto ideológico, inscrito em um processo de
dominação entre classes sociais, como faz a
teoria marxista da ideologia, sobretudo sua
versão mais vulgar e simplista.
Schudson coloca-se numa posição inter
mediária entre os que confundem ou aproxi
mam demais cultura e ideologia política; o ex
tremo oposto seria admiti-la unicamente
como uma ferramenta (tool-kit, ou social re
source) à disposição de todos, onde cada um
de nós seleciona um instrumento qualquer e o
utiliza conforme seus interesses. Dentro dessa
posição intermediária —e focalizando parti
cularmente o poder de influência dos meios
de comunicação de massa,12 a resposta de
Schudson é: às vezes a cultura funciona, às
vezes não; às vezes a mídia afeta atitudes,
às vezes não; às vezes certas idéias parecem
dividir radicalmente os homens, outras vezes
não. O que, afinal, determina que um sím
bolo vá funcionar como luz ou chama ou
não? São questões que estão sempre à tona,
discutidas no espaço público, suscitando to
madas de posição: deve-se proibir pornogra
fia? Deve-se banir publicidade dirigida a
crianças? E daí por diante.
Para evitar os riscos de confusão entre in
teração simbólica e inculcação ideológica,
Schudson propõe que qualquer objeto cultu
ral deva ser avaliado segundo cinco diferentes
dimensões de potência. São elas: recuperabilidade (retrievability ), força retórica ( rethorical
force), ressonância [ressonance), institucionali
zação (institutionalization ) e poder decisório
( resolution).
Assim, os símbolos ou produtos cultu
rais que mais funcionam, no sentido de se
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traduzir ou influenciar comportamentos,
são aqueles que a) estão mais acessíveis ao
público cujo comportamento se deseja in
fluenciar; b) tem mais força retórica, compa
rativamente a outros, por alguma caracterís
tica qualquer; c) mostra mais afinidade com
o repertório simbólico e as condições de
vida do público que se deseja atingir; d) des
fruta do respaldo de instituições respeitadas,
como escolas, academias etc. e) aponta um
caminho de ação, direta ou indiretamente.
Um objeto cultural será tanto mais po
deroso quanto mais e melhor ele estiver dis
ponível para seu público; quanto mais ele se
distinguir de outros símbolos, em algum as
pecto relacionado com seu emissor, canal e
momento de emissão; quanto mais ele esti
ver consoante valores, hábitos e comporta
mentos do público que se procura atingir;
quanto maior for o respaldo que tiver de ins
tituições reputadas e quanto mais claramen
te ele indicar um caminho de ação (Schud
son, 1989, p. 175).
Uma das mais sutis tarefas da sociologia da
cultura é encontrar o tom adequado para
discutir o poder de influência da cultura no
mundo do dia-a-dia, quando a cultura serve
mais para lembrar do que para. informar, mais
para esclarecer do que para galvanizar pessoas

(Schudson, 1989, p. 174).
Recuperando o desfecho de Advertising,
the Uneasy Persuasion, é preciso dizer que seu
autor não se recusa em reconhecer uma série
de aspectos negativos ainda não devidamen
te equacionados na publicidade. Seria ingê
nuo achar, depois de tal mergulho, que o
marketing e a publicidade apenas identifi
cam necessidades previamente existentes e
apenas respondem a elas. Entre os casos ne
gativos, Schudson cita a exportação da pu
blicidade norte-americana, que sempre car
rega a possibilidade de impor uma
composição de bens e serviços pouco ade
quada a uma população pobre, na medida

em que, em países de Terceiro Mundo, o
mercado comprador quase se limita a uma
pequena parcela da população: as classes
médias e altas. O caso mais triste talvez seja
o do setor farmacêutico, que se limita, nes
ses países, à venda de remédios caros para as
enfermidades menos graves dos mais ricos, e
não dos produtos mais essenciais aos mais
pobres. Mas mesmo nos Estados Unidos, a
publicidade pode provocar efeitos engano
sos junto aos grupos menos providos dos
outros canais de informação sobre bens. A
solução aí será certamente multiplicar tais
canais, ou reforçar os já existentes. Quando
a exposição à publicidade é inevitável, como
no rádio e na TV (ao contrário dos jornais),
alguma instância de controle tem de fiscali
zar o conteúdo dos anúncios sobre, por
exemplo, bebidas alcoólicas e cigarro. Como
lidar social e politicamente com uma força
que incide a partir de fora sobre valores fa
miliares e comunitários, mas cujo poder de
influência continua fora ou acima de fiscali
zação (unaccountable influence )? Como lidar
com uma atividade que promove bens que
seus próprios profissionais não desejam ver
dentro de suas casas?
Do ponto de vista macrosocial, Schudson se pergunta se o fato de a publicidade fi
nanciar a parte maior de um sistema de co
municação relativamente livre e diversificado,
já não seria uma vantagem só por si justificadora de sua existência. Mesmo aí, cabe adver
tir que a publicidade “financia a mídia, mas
sem dúvida de um modo que não é o ideal
para o processo democrático”(Schudson,
1986, p. 239). Deixa também assentado que
se é verdade que a publicidade não apenas
ajuda a vender bens, mas também a vender o
consumo como estilo de vida, será mais do
que hora de se começar a desenvolver uma
sociologia do consumo capaz de entender
melhor o alcance e as implicações dessa ten
dência. Uma sociologia que consiga entender
os processos de mudança econômica, social e
demográfica que operam na infra-estrutura

do consumo, mas que precisam ser mais bem
conhecidos. Por outro lado, também é de es
perar que se deve exigir mais das universida
des n o sen tido d e um m elh or en ten dim en to
da publicidade e de como pode ela ser mais
cobrada por outras instituições com função
de respaldo moral e ético.

Nostalgia do Apogeu: A Publicidade
entre 1960 e 1990, por M. Mayer

Whatever Happened to Madison Avenue?
é o resultado da revisita que o autor fez ao
campo da publicidade no início dos anos
noventa. Ele já havia publicado Madison
Avenue, USA em 1958, para dar conta do es
tado gerai da publicidade nos Estados Uni
dos. A propósito, a mencionada avenida, na
ilha de Manhattan, na cidade de Nova York,
é onde desde muito tempo se concentram as
principais agências, ao ponto de se tornar
metáfora de publicidade norte-americana.
A réplica, três décadas depois, não foi, a
rigor, iniciativa espontânea de Mayer (1991).
Foi um encorajamento que recebeu de Peter
Georgescu, então presidente da Young &
Rubicam, para enfeixar em um volume as
transformações ocorridas no interregno. Du
rante ele, Mayer afiou um método de traba
lho jornalístico que consiste —segundo se lê
em uma resenha de seu livro13- em mergu
lhar nas particularidades de alguns ramos de
negócio e fazê-los compreensíveis a um pú
blico leigo. O preparo de biografias de alguns
publicitários de sucesso, nesse meio tempo,
também ajudou a calibrar seu nível de fami
liaridade com o meio, garantindo a qualida
de da análise que o texto apresenta.
Mayer chama a atenção do leitor para
um dilema que compromete o conhecimen
to desse ramo de negócio. Os que conhecem
mais intimamente o setor ficam de boca ca
lada sob o imperativo do segredo comercial;
em conseqüência, muito do que se escreve a
respeito dele é demasiado solene, ou dema-

51

siado trivial ou demasiado idiota (Mayer,
1 9 9 1 , p. 18).

O autor não esconde que seu livro con
tou com apoio econômico indireto da enti
dade que representa as agências de publicida
de norte-americanas, a American Assocíation
of Advertising Agencies. Mas essa circuns
tância seguramente não lhe tira o mérito de
ser um texto bastante construído, revelador
de uma análise mais fina do que aquela visí
vel em muitos estudos diacrônicos da publi
cidade. Em especial aqueles que se atêm, pas
so a passo, em cada década, sucessivamente,
tentando fazer do respeito à cronologia uma
espécie de substituto da falta de uma pers
pectiva mais profunda.
As transformações descritas por Mayer
são em geral para pior. O setor publicitário
é um ramo de negócio que vem sofrendo
uma séria substituição de comando (resulta
do da abertura de capital)14, assim como de
um enorme fluxo de aquisições e fusões, que
abre acesso a posições decisórias a quem não
é do ramo: os “planejadores” e financistas
sem interesse real em publicidade. Na rela
ção entre agência e anunciante imiscuiu-se,
por força da burocratização, um novo perfil
de executivo, o portador de um diploma de
MBA/Master in Business Administration,
figura fascinada por análises quantitativas e
preocupações financeiras, e que acabou obs
curecendo a própria gestão mercadológica.15
Preocupa-o também a séria perda que as
agências vêm sofrendo de controle sobre
aquilo que parecia encerrar a “essência” da
publicidade: a “criação” da mensagem e a
partilha com os clientes da responsabilidade
na gestão de suas marcas. Afinal, é por meio
da boa gestão de marcas que a publicidade
adiciona valor econômico e justifica sua
existência; e essa gestão tem necessariamen
te horizonte de médio e longo prazo.
Do ponto de vista comercial, essa perda
ainda se multiplica numa queda de rentabi
lidade iniciada quando os anunciantes co
meçaram a recusar-se a pagar uma comissão
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fixa de 15% sobre o custo de produção e de
veiculação de anúncios. Em clima de neoliberalismo, e apoiados no princípio de que a
legislação antitruste veda fixação institucio
nal de honorários profissionais e outros ser
viços, os anunciantes impuseram a negocia
ção caso a caso como recurso para definir o
percentual de comissão da agência.
No que tange à “criação”, as agências fo
ram irônica, mas drasticamente, vitimadas
pelo avanço tecnológico. Com a profusão de
bancos de dados permitidos pelo computa
dor (dados sobre consumidores, produtos e
audiências) acabou virando realidade aquilo
que durante muito tempo se considerava im
possível: relacionar objetivamente anúncios
veiculados e compras feitas pelo público.
Pois bem, no momento em que um grande
banco que mantém um cartão de crédito
com os dados sociodemográficos do cliente,
inclusive seu local de residência, e no mo
mento em que instrumentos eletrônicos aco
plados a receptores de TV indicam que ca
nais e programas este cliente está vendo, fica
possível a esse banco, ou a outra empresa
qualquer, acompanhar, em tempo real, a re
cepção da mensagem publicitária e a decisão
de compra que ela pode ou não desencadear.
Mayer constata que o avanço eletrôni
co favoreceu o controle de resultados das
campanhas, fazendo o poder deslocar-se dos
departamentos de “criação” para os de pes
quisa, e da agência para o cliente, na medi
da em que este tem acesso aos mesmos da
dos que a agência e os executivos ocupados
só em analisá-los. Mas não se veja aí apenas
uma relação de força entre “arte” e “ciên
cia”, ou entre “intuição” e “razão”, mas tam
bém a concentração econômica atingindo o
setor de pesquisa de mercado, que, a partir
daí, deixa de ser uma atividade de trabalho
intensivo para assumir um caráter eminen
temente de capital-intensivo.
Essa situação se agrava, contudo, com o
processo de fragmentação ou segmentação
de mercado, com as possibilidades que se

abrem para a circulação mais dirigida de pu
blicidade, assim como para vendas diretas,
tendo sempre por trás, é claro, o computa
dor e sua potência incessantemente aumen
tada. Apenas para uma pálida idéia, Mayer
reproduz uma comparação retirada de uma
publicação da European Association of Advertising Agencies: “Em 1970 um computa
dor custava o salário de vinte pessoas, en
quanto em 1990 se podia comprar vinte
computadores com o salário de uma só pes
soa” (Mayer, 1991, p. 222).
Através das linhas de prefixo 800 ficou
muito mais fácil o contato da empresa dire
tamente com o cliente, o que serve tanto
para venda quanto para troca de informação.
Na obsessão por dirigir mais focalizadamente a publicidade, os anunciantes agora
podem comprar (ou alugar) mais facilmente
bancos de dados e oferecer com mais assi
duidade descontos de preço e outras vanta
gens. Em uma única palavra, “promoção”
(de vendas) em lugar de verdadeira publici
dade. Nesse processo, as cadeias de varejo,
que também aumentam a partir da concen
tração econômica, também se fortalecem e
passam a dialogar diretamente com as cor
porações industriais, abalando o contato en
tre indústria e consumidor final que foi a
“missão” por excelência da publicidade em
sua época áurea, anos de 1950 e 1960. No
dizer de um nostálgico executivo de agência:
Naqueles dias, você costumava contar com
ensaio e erro como meio de chegar a um
anúncio. Você descia de um trem ou de um
avião, visitava a fábrica, via como as coisas
eram feitas. Depois você caminhava pelas lo
jas e via gente comprando o produto; então
você escrevia o texto (Mayer, 1991, p. 96).

Mas como a indústria também se su
bordina à mesma lógica da concentração e
da centralização do capital, não é raro uma
mesma corporação ser a proprietária de vá
rias marcas no mesmo segmento de merca

do. Não são, pois, marcas “concorrentes”. Se
ela concede a publicidade de algumas mar
cas a uma agência e das demais a outra(s), e
se limita a contemplar a “briga”, o controle
final dos resultados fica, portanto, cada vez
mais em mãos do anunciante.
Os elementos aqui incluídos mostram
que para Mayer a publicidade tem sido víti
ma da concentração e da centralização do ca
pital na indústria de transformação e nos
meios de comunicação. O incremento tecno
lógico tem favorecido bastante os controles
que os clientes podem exercer sobre as agên
cias, que, por sua vez, se tornam cada vez
mais multinacionais e impessoais, donde o
travo de nostalgia que atravessa todo o livro.

Stephen Fox: Fascínio e
Ambigüidade Diante do Objeto

The M irror Makers: A History ofA m eri
can Advertising and Its Creators, publicado em
primeira edição em 1984, é uma história da
publicidade americana que abrange desde seu
início, em meados do séc. XIX, até o final da
década de 1970. O texto foi atualizado numa
segunda edição, de 1997, com uma introdu
ção que cobriu o período subseqüente.
Como o título indica, a análise preten
de destacar a atuação dos principais nomes
da publicidade norte-americana, situando
cada um no contexto em que se projetou.
Todavia, o texto está longe daquele feitio hagiográfico superficial em que é penoso en
contrar fatos em meio à retórica e aos super
lativos. Na verdade, Fox compulsou enorme
número de arquivos de pessoas, famílias,
agências e associações, e entrevistou longa
mente muitos publicitários, seus herdeiros e
sucessores. Ao contrário de outras obras, que
se centram no anúncio, explorando semiologicamente as variações formais de texto e
imagem (como fazem Leiss e outros, 1990;
Williamson, 1978; Pollay, 1985), o livro de
Fox é basicamente análise, texto.16
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O autor declarou-se, no prefácio à pri
meira edição, motivado pelo fito de entender
a contemporaneidade da sociedade norteamericana, convencido de que a publicidade
exercia um forte poder na modelação dessa
realidade social.
Mas, continua, depois de ter mudado de

maneira, de ver várias vezes, ao longo da pes
quisa, concluiu que o apogeu de influência
da publicidade situa-se mesmo na década de
1920. Desde então essa influência se reduz,
apesar de crescer o dispêndio com anúncios
e de a publicidade invadir outros territórios,
impondo-se ubiqüamente. No fundo, con
clui, ela se tornou o grande bode expiatório
(scapegoat ) para os males de nossa época, na
ótica de críticos que deveriam olhar a reali
dade, em vez de somente um dos espelhos
onde ela se reflete.
Na obsessão por construir um ponto de
vista simultaneamente interno e externo,
Fox faz desfilar as diferentes “filosofias” que
nortearam a ação (ou apenas marcaram o
discurso) daqueles publicitários que mais
notabilidade ganharam em seu tempo. Li
gando idéias a pessoas e contas a agências,
Fox mostra como o meio publicitário elabo
rou pressões externas de quaisquer ordens.
Assim, por exemplo, a preciosa e bem cor
respondida colaboração com o governo fe
deral por ocasião das duas guerras, a luta
contra as ameaças de regulamentação federal
por parte da FCC (Federal Communication
Comission) e da FTC (Federal Trade Comission). Ou o espaço dado a publicitários
“rebeldes” quando os movimentos sociais
dos anos de 1960 colocaram a necessidade
de uma publicidade “de vanguarda”, que
rompesse com as mensagens e as campanhas
convencionais, que monotonamente focali
zavam e glorificavam a classe média subur
bana, branca e afluente, que encarnava, nos
anos de 1950, o consumidor típico do país.
E curioso como, na busca das razões
que tornaram a “rebeldia” aceitável, Fox
lembra que a possibilidade de “rupturas”
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corria na razão inversa do tamanho da ver
ba. Ou seja, tomando os casos de Ogilvy, ou
da DDE, ele mostra que a tolerância ao inu
sitado era tanto maior quanto menor a per
da de vendas em caso de fracasso de um
anúncio ou campanha. Ou seja, “ousava-se”
tanto mais quanto menos dinheiro efetiva
mente era posto em risco.
Finalmente, observando as tendências
que Fox atualiza na edição de 1997, observase a mesma tônica nostálgica que alimenta o
livro de Martin Mayer. Nostalgia de uma
época em que publicidade era personal business, na qual os termos da concorrência eram
ditados por princípios e estratégias que se
conseguia identificar a pessoas determinadas,
com certa origem social e certas característi
cas de personalidade. Nesse sentido, o surto
de fusões e incorporações que vem transfor
mando muitas agências em empresas de ca
pital aberto, controladas com mentalidade fi
nanceira por dirigentes de bancos ou de
fundos de pensão, só está servindo para redu
zir as possibilidades de trabalho original.

Daniel Pope e as Funções Econômicas
da Publicidade

The Making o f M odem Advertising, de
Daniel Pope (1983), é texto mais conciso do
que o de Fox. Pretende passar um compro
misso de “seriedade” com o tema procurando
ater-se a uma única perspectiva: a de apontar
as necessidades econômicas a que a publicida
de, ao longo do tempo, vem respondendo.
Nesse sentido não só recusa funcionar
como instância de celebração de quem quer
que seja dentro do campo publicitário, como
também indica não alimentar nenhum inte
resse acerca do impacto da publicidade na
cultura norte-americana. Nada exemplifica
melhor esse empenho, e, de quebra, o pouco
caso de Daniel Pope com as dimensões de es
tudo não contempladas, do que a passagem
onde assegura que:

A gente pode ou não ter a publicidade que
merece; mas a gente tem o tipo de publici
dade que as corporações requerem [pois, afi
nal...] As empresas não gastam mais de cin
qüenta bilhões de dólares anuais para criar
obras de arte ou fazer experimentos psicoló
gicos ou para trazer à superfície as camadas
mais profundas da psique. [Em vista disso,
parece-lhe] [...] mais importante explicar a
evolução da moderna publicidade em ter
mos das necessidades empresariais a que res
ponde (Pope, 1983, pp. 7-8).

Mas, a que vem esse tipo de análise tão
comprometida com os interesses dominan
tes do campo - os dos anunciantes - e sua
luta por maiores fatias de mercado e, conse
qüentemente, de lucro?
Não há resposta explícita a essa questão,
e, assim, é obrigatório respeitar a liberdade
do autor em escolher seu ponto de vista.
Tendo como foco as necessidades em
presariais a que a publicidade responde, o
trabalho de Pope não é de todo original. Os
analistas da oligopolização da economia nor
te-americana na transição para o século XX,
especialmente Chandler (1977), já haviam
mostrado há mais tempo como a integração
do território nacional pelas ferrovias e pelas
comunicações constituiu a condição primei
ra para o surgimento das marcas nacionais e
do papel destas em fortalecer o poder da in
dústria sobre o comércio por atacado. Ou
tros historiadores da publicidade (Fox, 1997;
Marchand, 1985; Norris, 1990) também
coincidem em reconhecer que na década de
1920 os elementos básicos que estruturam as
relações econômicas e de negócio entre agên
cias, veículos e anúncios já estavam constituí
dos. Daí caber apenas concordar com a afir
mação de Pope de que “a estrutura de valores
e a natureza do trabalho da publicidade esta
vam constituídos já em 1920. O contexto
institucional tem se mantido, desde então,
surpreendentemente estável” (Pope, 1983, p.
8). Tal constância também se estendia às ca

racterísticas das empresas e dos produtos que
respondiam mais pela receita global da pu
blicidade, havendo muito pouco turnover no
ranking dos grandes anunciantes entre a Pri
meira Guerra Mundial e os anos de 1980.
Para começo de conversa, poucos ramos con
centravam grande massa de recursos: em
uma amostra de 58 empresas, entre os maio
res anunciantes, catorze eram de alimentos,
nove de autos e autopeças e nove de produ
tos químicos, sobretudo sabões e cosméticos.
Acrescentando-se os fabricantes de pneus e
de carros (em número de quatro cada), temse que dois terços da massa de recursos pro
vinham de apenas cinco ramos de negócio
(Pope, 1983, p. 46).
Daí o autor perguntar-se o que tinham
esses produtos para ser tão mais propensos
a ser anunciados (more advertisible) do que
os demais? E que eles eram bens de conve
niência, ou seja, sua compra envolvia par
cela ínfima dos gastos do consumidor e isso
tornava desinteressante ao consumidor gas
tar tempo em lojas e conversas com balco
nistas para comparar uma marca com a ou
tra. Quando não eram “de conveniência”,
eram produtos novos, para os quais cum
pria chamar a atenção do consumidor e ex
plicar a que serviam.
A conseqüência do uso intensivo da
publicidade foi, pois, consolidar o poder
das empresas que lideravam a oligopoliza
ção da indústria norte-americana, em espe
cial nos setores de bens de conveniência.
Assim, a indústria “transformou o atacadis
ta em um entregador e o varejista em um
cobrador fazendo a margem de lucro do
distribuidor cair enormemente”. Ademais
de permitir evitar a competição de preços, a
publicidade também ajudava os grandes
anunciantes a reforçar seu poder dentro da
cadeia produtiva e de distribuição, permi
tindo-lhes recrutar mais facilmente seus
vendedores e se assegurar de um controle
maior sobre eles, evitando “desvios” que pu
dessem cometer — descontos indevidos ao
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cliente ou promessas à revelia ou em desa
cordo com as diretrizes da empresa.17

James Twitchell e a Glorificação
do Comercialismo Norte-americano
Contemporâneo

ADCULT Usa: The Triumph o f Advertising in American Culture é certamente o
mais importante entre os vários livros que
James Twitchell tem dedicado à publicidade
e ao consumo (Twitchell, 1995, 1999,
2002). Sua importância está na clara defini
ção do próprio objeto e da perspectiva de
análise, já no primeiro parágrafo:
Este livro não é sobre propaganda, mas so
bre cultura; ou, mais propriam ente, sobre a
cultura que se cria quando a publicidade se
torna não apenas um a instituição central,
mas a mais central das instituições (Twit
chell, 1995, p. 1).

Tal clareza, contudo, não deve enganar.
O texto é de leitura difícil, devido ao uso de
um inglês sofisticado entremeado de um
sem número de jargões da cultura de massa
retirados do discurso publicitário. Como o
texto pretende chocar exatamente os críticos
eruditos entrincheirados nas universidades,
e como seu autor, ensaísta e professor uni
versitário de inglês, domina o idioma culto
certamente mais do que seus pares, é plena
mente admissível que ele tenha mobilizado
os recursos legítimos a seu alcance para sus
tentar um argumento tão contrário ao senso
comum acadêmico. Só que daí que a com
preensão do texto, particularmente por par
te do leitor estrangeiro, se toma mais árdua.
Tal ressalva é para lembrar o leitor de
que os comentários aqui feitos sobre o livro
de Twitchell têm um caráter menos exausti
vo do que em relação aos demais apresenta
dos neste balanço. Ou seja, que este autor
merece ainda releituras que permitam sepa

56

rar melhor o muito de trigo18que ele apre
senta junto com tanto, joio.
De início, merece elogio o fato de que o
autor não esconde o apoio que recebeu em
sua pesquisa da Advertising Educational
Foundation - uma organização criada pelas
agências para facilitar a aproximação entre
universidade e propaganda. Foi com a me
diação dela que ele estagiou um mês na J. W.
Thompson. Também não esconde que tal
estágio foi concedido condicionalmente,
isto é, mediante compromisso prévio de que
nem a agência nem qualquer de seus clientes
seria objeto de ataques e desmoralização.
O que parece ser a tese central de Twit
chell é que, do ponto de vista cultural, a pu
blicidade não apresenta nada de novo no
plano das necessidades humanas satisfeitas
pela cultura, em seu mais lato sentido.
Um a vez que se reconheça que o consumo
tem mais a ver com significados do que com
utilidades, fica-se em melhor condição de
observar o enorme poder dos amuletos, íco
nes, imagens, estátuas, relíquias, e todo tipo
de coisas trocadas diretam ente no interior
dos sistemas organizados de acesso ao trans
cendental. Publicidade fetichiza objetos da
mesmíssima m aneira como o faz a religião:
ela “encanta” ( charms ) objetos, conferindolhes um a aura, um valor adicionado (Twit
chell, 1995, p. 32).

Em um tópico particularmente impor
tante, intitulado “Publicidade como Cultu
ra”, o autor expõe o que lhe parece ser o
mais positivo saldo final da cultura de mas
sa desencadeada pela propaganda: a corro
são das hierarquias culturais. Nesse sentido,
a intensificação da publicidade e sua cres
cente ubiqüidade precisam ser vistas como
uma ponta de lança que destrói as preten
sões de distinção da cultura erudita, ou seja,
o distanciamento de classe firmado no seu
desfrute exclusivo e excludente. Ou seja,
destrói barreiras de acesso e assim se torna

uma instância de “democratização” cultural.
Pode assim ser vista ela própria como um
sistema de “entrega” (delivery) mais eficien
te de cultura erudita do que as tradicionais
instituições da área (museus, bibliotecas,
teatros e salas de concerto), quando opera
das na lógica da gestão estatal. Este argu
mento associa, portanto, não só os even
tuais conteúdos eruditos veiculados na
mídia de massa financiada pela propaganda,
mas, sobretudo, as novas formas de infiltra
ção do interesse comercial através do patro
cínio corporativo às artes e seu incessante
impulso à expansão de público.
O mesmo efeito de potencialização {em
powerm ent) da cultura erudita se verificaria
com relação às manifestações populares,
funcionando a publicidade, pois, como um
poderoso agente de hibridizaçao (entre clas
ses sociais, nações, gêneros, veículos de co
municação e sistemas de gosto). Em suma,
para Twitchell publicidade tem tudo a ver
com multiculturalismo, conceito que se
mostra cada vez mais central na definição do
que é tomado como desejável no plano da
cultura e das políticas culturais em socieda
des complexas. Aliás, a idéia de que as hie
rarquias culturais estão em colapso nos Esta
dos Unidos é partilhada por outros
sociólogos da cultura, em particular Paul
DiMaggio (2000), se bem que este autor
atribua peso menor da publicidade sobre
essa tendência. Embora não haja espaço para
discutir o assunto aqui, convém lembrar que
se trata de uma mudança cultural de grande
envergadura, que parece distanciar a paisa
gem cultural dos Estados Unidos em relação
às das demais nações avançadas do Ociden
te.
Cabe finalizar lembrando que se multi
plicam nos Estados Unidos os movimentos e
as organizações comprometidos com o mo
nitoramento, a análise e a condução de cam
panhas contra os excessos de comercialismo
na vida norte-americana. Seu impacto na
educação, na saúde, na organização familiar

e nos padrões de endividamento pessoal e
familiar define questões complexas cujo en
caminhamento exige leituras ainda por se
rem feitas.

Epílogo

O objetivo desta revisão bibliográfica,
publicada em duas partes, foi sintetizar o re
sultado da leitura de um conjunto de obras
acerca da publicidade comercial nos Estados
Unidos escritas por um grupo de pesquisa
dores norte-americanos (sociólogos, na
maioria, mas também historiadores, e uma
crítica de arte).
Tais obras constituem apenas uma pe
quena amostra de uma bibliografia vasta
hoje lá disponível acerca de comunicações,
publicidade, consumo, cultura, estudos cul
turais e áreas afins.
Como previa a intenção inicial de cons
truir este balanço, o critério de seleção foi a
relevância das obras para um entendimento
mais consistente das origens e da dinâmica
do espaço comercial no mundo capitalista
do século XX.
Para fixar de modo pertinente o ponto
de partida para esse entendimento, o autor
se colocou a questão de quando e como
começou” aquilo que hoje se nomeia corri
queiramente como “sociedade de consumo”.
E claro que, subjacente a esta questão, está a
de se esse conceito especifica de fato algum
estado ou processo da sociedade, uma vez
que sociedade humana alguma sobrevive
sem consumo.
A questão do “começo” pode ser enca
minhada da seguinte maneira: em que mo
mento da vida econômica e da competição
empresarial, no curso da industrialização - o
consumo começa a ser objeto de uma aten
ção mais intensa e contínua?
Para dizer ainda de modo mais comple
to, a pergunta seria: a partir de que mome?ito

o consumo (e a distribuição física de bens da
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qual ele depende) começa a canalizar energia
coletiva, a justificar o surgimento de novos ra
mos de negócio, a criar novas identidades pro
fissionais e a.faz er florescer novos estilos de vida?
Se coubesse aqui uma intenção obsessi
va de reconstituição historiográfica, seria
preciso focalizar de início não os Estados
Unidos na virada para o século XX, mas a
Inglaterra de pelo menos algumas décadas
antes, visto que lá foi o berço de fato da in
dustrialização do Ocidente, e seu pólo hege
mônico por um longo lapso.19
A escolha dos Estados Unidos foi feita
por razões que devem ter ficado óbvias ao
longo do texto; já a questão de como articu
lar um processo predominantemente socio
cultural como é o consumo, com uma cau
salidade mais centrada na produção e na
teoria econômica, acredita o autor que isso
não deva tirar o sono de ninguém. A com
plementaridade de ambas as ordens de fenô
menos é claríssima.
Os empresários, para não falar do gover
no e de outras instâncias, vinham mostrando
forte apreensão quanto à chegada da econo
mia norte-americana a um estágio de super
produção. Da Guerra de Secessão até outubro
de 1929, houve episódicas, mas claras, mani
festações de esgotamento do mercado interno
para produtos agrícolas e, sobretudo, indus
triais. A conhecida tendência estrutural à con
centração e à centralização de capitais —po
tencializada pela inovação tecnológica ameaça o fluxo econômico, definindo mo
mentos, às vezes dramáticos, de “pânico” e re
cessão. Campanhas e manifestações contra o
poder oligopolista também são várias nesse in
terregno. Mas tudo isso é bem conhecido e
está fora do interesse do autor.
Todavia, no que se refere aos canais de
distribuição física e simbólica de bens eco
nômicos (enfim, das mudanças sociais e cul
turais hoje chamadas de “infra-estrutura” do
consumo), o processo é menos conhecido
fora dos Estados Unidos.
Na verdade, na base de tudo está a ca
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pacidade da economia mercantil de afetar
em profundidade as condições de vida e a
cultura. Isso pode ser resumido em um só
conceito — mobilidade — desdobrado em
dois —social e geográfica - que, por sua véz,
se reúnem num outro: urbanização.
Um mercado nacional de bens de con
sumo supõe uma produção em escala muitas
vezes maior do que a indústria local e regio
nal vigente nos Estados Unidos na maior
parte do século XIX. Supõe também uma
rede de distribuição física de mercadorias de
alcance nacional. O ciclo das ferrovias asse
gurou essa possibilidade, poucas décadas de
pois ampliada pelo automóvel.
Mas, para que bens de consumo fossem
produzidos em larga escala, distribuídos e
consumidos em lugares distantes, além dos
canais de transporte foi necessária uma rede
de comunicações que identificasse os produ
tos; que os tornasse fam iliares ao grande pú
blico em uma época justamente em que a
mobilidade enfraquecia a fam ília, e se redu
zia o abastecimento através da produção do
méstica e local.
No conjunto, os textos mostram que,
para ajudar na reconstrução da identidade
das pessoas (perturbada pela mobilidade e
pela imigração) foi necessário dar identida
de aos bens de consumo, através da marca
(ibrand). Assim, a construção de marcas,
como processo simbólico, torna-se ingre
diente indispensável na formação do merca
do nacional norte-americano, e a difusão
delas de forma regular e constante vai de
pender do número e do alcance dos veícu
los de comunicação.
Antes de haver jornais de tiragem na
cional, e o hábito de oferecer páginas intei
ras para anúncios, a primeira geração de pu
blicitários nos Estados Unidos trabalhou na
montagem de catálogos com informação
sobre tiragem real e custo do anúncio de
muitas centenas de publicações de caráter
local e regional.
Esse trabalho prévio de conhecimento

dos “veículos” foi indispensável quando, na
virada do século, as marcas nacionais perce
beram as vantagens que teriam em anunciar
por todo o país a um só momento.
Para que jornais e revistas sobrevivessem
economicamente foi preciso que houvesse
anunciantes. Assim, o processo também su
põe a conversão de industriais e lojistas em
anunciantes. Não anunciantes episódicos,
mas regulares. Responsáveis por “campa
nhas” não em um mas em todos os canais im
portantes de difusão, ao mesmo tempo.
Assim, não havendo ainda rádio e TV,
jornais e revistas eram os veículos disponí
veis, e o anúncio impresso, o mais impor
tante. Nessa fase inicial de formação do
mercado nacional a informação sobre o pro
duto (suas particularidades, modo de uso
etc.) era a virtude primeira do anúncio, e
por isso eles tinham muito que explicar, a tal
ponto que esta fase, na história da publicida
de, acabou conhecida como aquela dos
anúncios reason why.
E ociosa a questão de saber quando aca
ba a fúnção de informar e começa a de per
suadir. Na verdade as duas dimensões estão
sempre presentes, ainda que com ênfases dis
tintas. Mas nesta fase inicial não é só o ho
mem comum que precisa aprender a consu
mir, é também o fabricante que passa a ter
meios mais eficientes de aprender para que o
consumidor está comprando seus produtos.
É aí que se fica sabendo o quão antiga é a pra
xe de “reposicionamento” de bens e que a
Coca-Cola um dia foi vendida como remédio
contra dor de cabeça, enfim, um elixir entre
os muitos da época (Strasser, 1989, p. 129).
Os publicitários norte-americanos che
garam com reputação discutível ao século
XX. Sua imagem atravessara o século ainda
muito ligada ao negócio dos elixires miracu
losos (patent medicines), que proliferou du
rante o século XIX. Acontecia que, como
vários fabricantes de elixir não conseguiam
pagar suas despesas com anúncio, acabaram
cedendo fórmulas ou participação em socie
dade a seus credores na publicidade, vários

dos quais, então, entraram no negócio.
Ademais, os anúncios de drogas miraculosas
reclamavam anúncios plenos de fantasia,
com imagem e texto que remetessem a pa
raísos maravilhosos e assegurassem curas
fantásticas (Lears, 1994).
Ora, tanta magia não podia revestir os
anúncios de marcas nacionais, que disputa
vam antes de tudo credibilidade. A partir daí
se confunde a mudança do estilo de anúncio
com a estratégia de melhoria da imagem da
própria publicidade. A empreitada foi assu
mida, até certo ponto conscientemente, pela
liderança do setor.
Vêm daí as campanhas em que ela se
empenhou contra anúncios mentirosos. E
também a pronta e decidida adesão ao cha
mamento do governo federal para colaborar
no esforço de guerra, entre 1914 e 1918,
através de anúncios e cartazes de exaltação
da intervenção norte-americana, de auxílio
ao processo de recrutamento etc.
Dessa mesma estratégia fez parte uma
aproximação maior dos publicitários ao
grande empresariado norte-americano. Essa
aproximação não se esgotava nas visitas a
potenciais anunciantes ou a clientes de fato:
implicava também uma aproximação de es
tilo de vida, o que, no limite, requeria que
as agências fossem povoadas por profissio
nais com nível universitário. Em um tempo
relativamente curto as agências crescem,
empregam gente de vida cosmopolita e com
diplomas prestigiados em business, econo
mia, artes, literatura.
A publicidade vai assim perdendo a fei
ção de atividade “menor”, de relegação, que
por longo tempo atraía apenas jornalistas e
vendedores desempregados ou desencontra
dos. Requeria também que os publicitários
demonstrassem sua deferência em relação aos
clientes (empresários e executivos), encar
nando nesse segmento o estereótipo do che
fe de família bem sucedido e responsável —
personagem central de muito anúncio. En
fim, o consumidor “por excelência”, racional
e ponderado, esclarecido e generoso, com
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bom poder aquisitivo, é claro. Um “expoen
te da modernidade”, tal como caracterizou
Roland Marchand.
Esse “aburguesamento” dos profissio
nais da publicidade terá conseqüências na
dificuldade em entender o consumidor mé
dio, seus gostos, sua linguagem, suas alegrias
e tristezas; dificuldade tanto maior quanto
mais popular fosse o produto a anunciar.
Mas a publicidade não depende só de
transformar industriais e lojistas em anun
ciantes regulares; precisa também converter
jornais e revistas (e outros canais existentes
na época) em vendedores eficientes de espa
ço. Assim, progressos técnicos surgidos na
imprensa são incorporados por agências. Por
sua vez, casos de revistas (como True Story)
que batem recordes de venda, especialmente
nas classes populares, tornam-se objetos de
atenção e fonte de inspiração para a lingua
gem e o formato dos anúncios.20
A situação de desfrute de um p od er de
legado (pelo anunciante), junto com uma
impossibilidade de atribuição categórica
das vendas a uma campanha publicitária,
investe o setor de uma instabilidade estru
tural, ao mesmo tempo que de uma aura de
respeitabilidade cultural junto a empresá
rios e uma aura correspondente de sucesso
econômico junto a artistas, jornalistas e ou
tros segmentos.
Todavia, essa fronteira não é uma linha,
mas um espaço. Um espaço social com parti
cularidades em relação ao conjunto do mun
do dos negócios e em relação ao conjunto do
campo cultural. Nessa perspectiva, entra a
questão de saber como são negociadas no dia
a dia as posições chaves da “criação”, da admi
nistração, e das relações com o cliente (“con
tato”). Conecta-se aí a questão de quais requi
sitos de personalidade e experiência prévia são
mais favoráveis à “sobrevivência” de alguém
nesse ramo. O livro de Joseph Bensman
(1967), resenhado na primeira parte deste ar
tigo, discute corajosamente tal assunto, pro
curando tirar o melhor partido possível de
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uma experiência profissional prolongada que
ele teve como diretor de pesquisas de uma
agência. Já Michele Bogart (1995), focalizan
do a fronteira entre arte e comércio, mostra o
quão difícil foi para artistas plásticos e escri
tores elaborarem estratégias que incorporas
sem sua atividade a serviço da propaganda.
Para entender socialmente a publicida
de, é necessário neutralizar o efeito de se
dução e de fascínio provocado pela legenda
sobre o alto nível de talento, sobre a vida
sofisticada e de alto padrão, sobre a possi
bilidade de enriquecimento econômico rá
pido. Não que esse enriquecimento não
ocorra, pois os exemplos em contrário são
irrefutáveis; mas acontece que essa imagem
dourada, encenada mais para exibição ex
terna, esconde muita mazela.
Mas é preciso também discriminar, na
outra ponta, aquela do impacto do anúncio
sobre o consumo e as vendas, o que existe de
realidade e de fantasia a respeito do “poder
de persuasão” da publicidade. Os textos de
Scnudson (1986, 1989 e 1999) mostram
um empenho muito decidido em discrimi
nar o grau e as formas desse poder - empe
nho que o levou mesmo a construir um re
ferencial sobre a relação entre mensagem e
comportamento. Enfim, um referencial útil
para o entendimento de outros meios sociais
e comunicacionais. Se é verdade que a maio
ria das pessoas, na maioria das ocasiões, não
está interessada na maioria dos produtos
anunciados pela maioria dos anúncios, o
peso simbólico atribuído à publicidade pre
cisa ser revisto. E rever a fabulação em torno
do poder “manipulador de vontades” da
propaganda. Os psicólogos, sabendo o quão
difícil é mover uma pessoa a fazer o que não
deseja, acabam reforçando a crítica da argu
mentação fantasiosa sobre o poder de inculcação do anúncio. E mostram que o consu
midor é muito mais cúmplice do que vítima
da propaganda e do consumo.
Os textos também mostram que uma
sociedade, para se tornar uma “sociedade de

consumo”, precisa ajudar a transformar o
homem comum em muitas dimensões. Por
exemplo, nos padrões de sociabilidade, nas
disposições emocionais e necessidades afeti
vas; nos sistemas perceptivos; nos padrões de
gosto e juízos de utilidade; nos critérios de
avaliação de custo/benefício; mesmo no re
lacionamento do indivíduo com o tempo.
É do restabelecimento da estabilidade
perdida no processo de mobilidade que re
sulta o moderno consumidor. E por meio
dele que se percebe o papel pedagógico da
publicidade.

Mas o autor não pretende parar aqui.
Dado o poder e a liderança das corporações
norte-americanas na constituição do merca
do interno brasileiro para bens de consumo
e na instalação de subsidiárias para produzir
tn loco o que elas mandavam de fora (substi
tuição de importações), é lícito dizer que o
conhecimento da origem e das etapas de
constituição da “sociedade de consumo” nos
Estados Unidos têm claro interesse para a
história do comercialismo no Brasil. Por
meio de uma pesquisa já em anda m en to ele
procura contemplar esse assunto.

Notas

1. J. Bensman, autor comentado na parte inicial, assim caricaturiza tal postura; “No nível
mais simples, acadêmicos, estetas, intelectuais e líderes culturais continuamente atacam a
publicidade por ser a fonte de toda depravação moral, cultural e intelectual, e de todo
mau gosto. Em um nível mais sinistro, ela é vista como um deus ex machina, capaz de la
vagem de cérebros através de recursos psicológicos, lingüísticos e artísticos altamente de
senvolvidos. E acusada de controlar a atenção coletiva, de alimentar mentiras públicas, de
operar a um tal nível nas faculdades inconscientes e irracionais que o povo não consegue
mais decidir racionalmente. De fato, a maior acusação é de que a publicidade destrói a
capacidade de comportamento racional, infantiliza as pessoas e, a partir daí, as torna in
capazes psicológica e intelectualmente de conduzir sua vida e de tomar decisões democrá
ticas” (Bensman, 1967, p. 10).
2.

E absolutamente necessário distinguir criação prim ária de necessidades, que consiste em
impor ao mercado um bem realmente novo, inexistente no repertório prévio de consu
mo, da administração de demanda secundária , na qual a publicidade é usada para alterar
preferências em benefício de uma marca na sua competição com outras, sobretudo nas
categorias de produto, cada vez mais numerosas, em que as diferenças entre bens são ín
fimas ou simplesmente inexistentes. Nesse caso, o anúncio funciona como “lembrete”,
sem com isso isentar a publicidade de sua tendência à colonização de todo e qualquer
meio de comunicação coletiva e à saturação de todo e qualquer espaço comunicacional.

3.

São eles: 1) sua experiência pessoal com um produto e seus similares; 2) a informação re
cebida boca-a-boca de amigos e parentes; 3) a informação recebida dos conteúdos edito
riais da mídia; 4) o aprendizado formal oferecido por escolas, instituições de crédito e ou
tras agências; 5) as informações fornecidas pela publicidade de um produto rival; ou de
produtos não relacionados com ele; 6) o ceticismo acerca da credibilidade do veículo no
qual a publicidade aparece; 7) o ceticismo acerca da publicidade em geral; 8) as informa
ções recebidas de canais de marketing que não a publicidade; 9) pelo preço, como um ca
nal “não publicitário” de venda (Schudson, 1986, p. 91).
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

Este é o objeto da perspectiva semiológica de análise da publicidade, do qual o autor se
distancia nesses termos: “não vou levantar altos vôos de análise semiológica, nenhum tru
que de mágica para tirar de um chapéu cheio de comerciais um arco-íris de mensagens
culturais” (Schudson, 1986, p. 5).
Ver, a propósito, a reconstituição bem humorada, por dois psicólogos ingleses, Miller e
Rose, da experiência do Tavistock Institute of Human Relations no estudo de hábitos de
consumo, entre 1950 e 1970, no qual também se nomeiam os principais “críticos da cul
tura de massa” como David Riesman, Vance Packard, Herbert Marcuse, J. K. Galbraith
que, na época, construíram a publicidade como um instrumento de manipulação de von
tade e imposição de necessidades. Concluem os dois autores que “psicólogos que trabalha
ram para anunciantes não eram tolos nem desonestos; eles não tratavam consumidores
como autômatos passivos para ser manipulados e instrumentados com falsas necessidades,
nem tratavam eles o ato de consumo como uma questão de desejo de soberania do produ
tor, de quem deveria o consumidor cair prisioneiro” (Miller e Rose, 1997).
Veblen pretendeu sustentar a relação entre consumo e cultura em processos de imita
ção que conduziriam à aceitação do gosto e do estilo de vida da elite pelos demais seg
mentos sociais (Veblen, 1899). A crítica a Veblen sustenta que apenas alguns gêneros
de bens (roupa, decoração, automóvel) têm poder de distinção social, sua lógica de di
fusão podendo assim ser explicada pela imitação, mas nunca o consumo em geral de
todo e qualquer bem. Ademais, como lembrou Campbell (1999), Veblen explica como
o consumo de toda a sociedade segue o da elite, mas não explica como este último se
forma e se transforma.
A metade das jóias compradas é para presente, assim como 70% dos relógios, 20% dos
livros e discos, 60% das tostadeiras, 90% dos brinquedos etc. (Schudson, 1986, p. 142).
Dentro do agregado de segmentos sociais conhecido por “classes médias”, Mills distingue
as “antigas classes médias” (proprietários e profissionais autônomos) das “novas classes
médias”, caracterizadas pelo assalariamento em ocupações terciárias e de controle. No in
tervalo em questão, a parte “antiga” cai de 85 a 44% do total e a “nova”, inversamente,
cresce de 15 para 56% (Mills, 1969, p. 85).
As lojas de departamento mostram o objeto em situação de uso (roupas envergadas por
manequins em posturas de convivência social; móveis e objetos de decoração ambienta
dos em salas etc.), ao contrário das lojas e armazéns que as precederam, nos quais o com
prador não tinha essa regalia. Não tinham, pois, a função pedagógica que veio a ser de
sempenhada pelos centros comerciais criados no fim do século XIX.

10. Por serem os fabricantes de elixires os principais clientes das agências entre 1840-1880,
era comum haver sociedades entre os dois ramos de negócios; em vários casos a agência
recebia o negócio de elixires como indenização, devido à falência do cliente e às suas dí
vidas para com a agência.
11. Aqui Schudson lembra que as revoltas em nome do (direito ao) consumo foram mais im
portantes do que aquelas deflagradas por uma consciência coletiva formada a partir da so
lidariedade no trabalho, a começar pela revolta que colocou os norte-americanos contra
os ingleses, levando à independência; Schudson lembra também que os protestos de con
sumidores no século XX foram mais amplos e democráticos do que os de trabalhadores
sindicalizados. Aliás, foi no consumo de massa que se abrandaram distanciamentos de
correntes de raça, origem étnica, local de procedência etc.
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12. Convém repetir aqui que o autor está consciente de que essa postura tende a reduzir aillui.i
a informação, a desprezar a dimensão emocional e psicológica do significado; a não ver a pai
te da cultura que é transmitida e recebida inconscientemente; que é, enfim, uma perspectiva
enviesada pelos estudos de mídia, que são sua especialidade (Schudson, 1989, p. 160).
13. Randall Rothenberg, “Selling Everything but Themselves”, New York Times, 21/7/1991.
14. Mayer repete várias vezes a pilhéria, corrente no meio, segundo a qual a única razão para
abrir o capital de uma agência é “enriquecer um velho publicitário”. De todo o modo, as
agências agora têm de responder a pessoas que administram o dinheiro de fundos de pen
são, de universidades, de hospitais, e que são pagos por.seus resultados, centavo por ceii
tavo; uma comunidade de avaros manipuladores de mercado com um horizonte de visão
típico de um trator (Mayer, 1991, p. 224).
15. Mayer (1991) os chama de “M anagers o f Brand Assets", para, logo em seguida, avacalhar
e chamá-los de “Murderers ofB ra n d Assets'.
16. Acrescente-se, ainda, à relação de histórias da publicidade o livro de James Norris pela
qualidade da reconstrução sistemática da sociedade e da economia norte-americanas sob
as quais a publicidade floresceu (Norris, 1990).
17. Caso, por exemplo, do setor de seguros, no qual os corretores exageravam nos direitos que
os contratos assegurariam aos clientes, em desacordo com os desígnios do escritório cen
tral (Pope, 1983, p. 58).
18. Twitchell revela, como salientam autores norte-americanos que o resenharam, rara eru
dição sobre a história da cultura comercial do país, mostrando-se capaz de articular as
dimensões cultural e econômica da publicidade, e de transitar com igual facilidade pela
documentação histórica que dá conta tanto dos bastidores do setor quanto da análise se
miológica do anúncio. São muitos os que ele apresenta ao longo de todo o livro.
19. Para recuos históricos maiores o leitor interessado pode encontrar apoio na bibliografia
de Business History, encerrada hoje em dia em vários periódicos especializados. Aí será
possível recuar não décadas, mas séculos.
20. Marchand menciona em particular a True Story, e suas matérias acerca de amores, ciúmes
e ódios, muitas de autoria dos próprios leitores, enviadas por carta. Este tablóide vendeu
850 mil exemplares em 1924 e mais de 2 milhões em 1927 (Marchand, 1985, p. 54).
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Resumo

Publicidade: Comércio, Cultura e Profissão (Parte II)
O universo daquilo que é abertamente comercial na sociedade contemporânea costuma ser
tratado nos meios acadêmicos tanto de uma forma distante, simplista e ressentida, quanto, ao
contrário, com um otimismo ingênuo da bibliografia de celebração. O estudo da história so
cial da publicidade e do marketing é estratégico para avançar contra esse maniqueísmo paralisante, pois permite ampliar a visão acerca das relações entre industrialização capitalista e mer
cado, urbanização e modernização, comunicação de massa, vida familiar e consumo material
e simbólico. Este texto apóia-se em alguns títulos selecionados entre uma bibliografia especia
lizada recolhida recentemente nos Estados Unidos, escolhidos por sua relevância no sentido
de que permitem repensar as questões de sociologia da cultura.
Palavras-chave: Publicidade e cultura; Consumo e cultura; Sociedade de consumo.
Résumé

Publicité: Commerce, Culture et Profession (Ile Partie)
L’univers de ce qui est carrément commercial dans les sociétés contemporaines est normale
ment étudié par les universitaires selon une approche à la fois distante, simplificatrice et res
sentie, ou alors, à l’inverse, suivant un optimisme ingénu de l’historiographie de célébration.
L’étude de l’histoire sociale de la publicité et du marketing est assez stratégique pour dépasser
ce blocage manichéiste, tout en permettant une conception plus approfondie des rapports en
tre l’industrialisation capitaliste et le marché, l’urbanisation et la modernisation, les médias,
la vie familiale et la consommation matérielle et symbolique. Le texte s’appuie sur quelques
ouvrages issus d’une bibliographie spécialisée recueillie récemment aux Etats-Unis et choisis
par rapport à un intérêt fondé sur la possibilité de repenser des questions liées à la sociologie
de la culture.
ft/lots-clés: Publicité et culture; Consommation et culture; Société de consommation.
Abstract

Marketing: Commerce, Culture, and the Profession (Part II)
The most overtly commercial dimension of society is often focused in the academia from an
arrogant, pessimistic and shallow viewpoint. On the opposite side, it is seen through some op
timistic yet naive perspective, typical from a celebratory approach. The sociological study of
advertising and marketing is strategic to face such fruitless Manichaeism, for it favors the exa
mination of hidden links between capitalist industrialization and market behavior, between
urbanization and modernization, among media, family life, and consumption, be it material
or symbolic. The article reviews some important bibliographical titles recently issued in the
USA from a perspective based on the sociology of culture.
Keywords: Advertising and culture; Consumption and culture; Consumption society.
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