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RESUMO 

 

Por meio de uma análise interdisciplinar de elementos pertencentes aos campos da arte e da 

história da cultura, o presente estudo busca investigar a interação entre arte, publicidade e 

luxo. A partir do entendimento da teoria da desauratização da obra de arte, proposta por 

Walter Benjamin � pensador da Escola de Frankfurt �, tem-se como escopo esquadrinhar em 

qual medida e de que forma a publicidade participa do processo de auratização da mercadoria. 

Para alcançar esse objetivo, elegeu-se como objeto de pesquisa a campanha publicitária da 

marca Louis Vuitton (primavera/ verão 2007), traçando-se, a partir do estudo do mercado do 

luxo, do histórico da grife, bem como do cenário histórico em que esta se desenvolveu, o 

contexto necessário para a análise da referida campanha e para a compreensão do papel da 

publicidade no processo de desauratização da obra de arte e conseqüente auratização da 

mercadoria. 

 

Palavras-chave: arte, publicidade, luxo, aura, Louis Vuitton. 
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ABSTRACT 

 

Through an interdisciplinary analysis of elements belonging to the fields related to the art and 

the history of the culture, this study seeks to investigate the interaction among art, publicity 

and luxury.  From understanding the theory related to the de-aureateness of the artwork, 

proposed by Walter Benjamin - thinker of the School of Frankfurt -, we have as a scope to 

scan in what measure and in what form the publicity takes part in the merchandise aureateness 

process.  In order to achieve this purpose, we elected as a research object the advertising 

campaign of the brand Louis Vuitton (spring / summer 2007), being drawn, from the luxury 

market research, from the brand�s history, as well as from the historical scenario where it has 

been developed, the context necessary for analyzing the said campaign and for understanding 

the role of publicity in the process of de-aureateness related to the artwork and consequent 

aureateness of the merchandise.  

 

Key-Words: art, publicity, luxury, aura, Louis Vuitton. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto da paixão da autora pela publicidade. É fruto, ainda, da 

inspiração nascida a partir de uma viagem pela Europa, onde foi possível conhecer vários 

museus, obras de arte e novas culturas, o que contribuiu para a decisão de estudar o uso da 

arte na publicidade.  

As definições presentes neste projeto são conseqüência de muitas pesquisas, leituras 

e diálogos com profissionais da área de comunicação. Desde o começo só havia uma certeza: 

o amor pela publicidade e a vontade de realizar um estudo interdisciplinar que envolvesse 

áreas afins. Inúmeras foram as incertezas e as modificações de objeto e metodologia para que 

se chegasse ao resultado desejado. 

O objeto de estudo desta dissertação é a campanha publicitária da marca de luxo 

Louis Vuitton realizada para a coleção primavera/ verão 2007, estrelada pela atriz Scarlett 

Johansson, um material extremamente sofisticado que reflete o status de luxo da marca, além 

de possibilitar uma série de interpretações e comparações com obras de arte. Neste momento 

de estudo da campanha e de suas influências, recorremos à história da arte e descobrimos a 

obra �O Balanço�, de Jean-Honoré Fragonard, datada de 1767. A referida pintura pertence ao 

estilo Rococó e permite inúmeras analogias com a publicidade da Louis Vuitton, o que nos 

faz acreditar que tenha sido a principal fonte de inspiração para a campanha publicitária. 

No que tange à metodologia, este trabalho caracteriza-se como sendo essencialmente 

teórico, propondo-se a analisar o mercado de luxo, o histórico da marca Louis Vuitton e a 

questão da aura da obra de arte � teoria desenvolvida por Walter Benjamin, pensador da 

Escola de Frankfurt �, bem como sua desauratização e conseqüente auratização da 

mercadoria. Para tanto, fez-se necessária a leitura e compreensão de autores como: Charles 

Baudelaire, Danielle Allérès, Jean Baudrillard, Walter Benjamin, Marshall Berman, Jean 



 13 

Castarède, Gilles Lipovetsky, Jesús Martin-Barbero, Taisa Helena Pascale Palhares e Rainer 

Rochlitz, entre outros. Destarte, pudemos estabelecer como problema de pesquisa a 

importância da publicidade na desauratização da obra de arte e auratização da mercadoria, ou 

seja, como a publicidade é responsável e como participa desse processo. Dessa forma, o 

trabalho �A Arte na Publicidade de uma Marca de Luxo� tem como escopo analisar a 

interação entre arte, publicidade e luxo, bem como o processo de desauratização da arte e 

conseqüente auratização da mercadoria. 

A realização deste trabalho iniciou-se com uma detalhada pesquisa a respeito do 

mercado do luxo e da marca em questão. O primeiro capítulo apresenta um panorama do 

referido setor, apontando suas novas tendências, como a predominância administrativa de 

conglomerados globalizados, a democratização e modernização do luxo e a divisão dos 

artigos dentro deste segmento � superluxo, luxo intermediário e luxo acessível. 

Posteriormente, apresenta-se o histórico da Louis Vuitton, narrado de forma cronológica, 

contando a história de um artesão que começou sem nada e conseguiu erguer a mais 

importante loja de artigos para viagem de sua época. Ainda no referido capítulo, 

esquadrinham-se o desenvolvimento da marca, a fusão com o grupo LVMH (Moët Hennessy 

Louis Vuitton), as parcerias da grife com artistas renomados, suas estratégias de comunicação, 

sua presença no mercado brasileiro, seu esforço no combate ao crime de falsificação e sua 

penetração no mundo das artes. Sendo assim, cabe ao primeiro capítulo situar o leitor no 

contexto do mercado de luxo, além de apresentar a marca Louis Vuitton, para que se possa 

entender por que a grife é sinônimo de luxo, glamour e tradição. 

O segundo capítulo desta dissertação, por sua vez, analisa o período em que a marca 

surgiu � primeira metade do século XIX �, ou seja, a modernidade, palavra criada pelo poeta 

francês Charles Baudelaire (1821 - 1867), vivenciada na primeira capital moderna, Paris, 

envolta por um período de prosperidade, sob o comando de Napoleão III, além de um 
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processo de urbanização, marcado pela construção de bulevares, pavimentação das ruas e 

maior velocidade do tráfego. Neste ponto, discute-se a teoria de desencantamento do mundo, 

proposta por Max Weber, no intuito de possibilitar um melhor entendimento do mundo 

moderno. O mesmo capítulo também se dedica ao estudo da aura, apresentando, para tanto, 

um breve histórico a respeito da Escola de Frankfurt, com o escopo de introduzir o pensador 

Walter Benjamin. Em seguida, os conceitos de auratização e desauratização passam a ser 

desenvolvidos, recorrendo-se,  novamente, ao poeta Charles Baudelaire e seu poema �A Perda 

do Halo� (1865) como forma de ilustrar o processo de desauratização da obra de arte. 

Por fim, o terceiro capítulo inicia-se com considerações a respeito das estratégias 

comunicacionais utilizadas no mercado do luxo, para, posteriormente, apresentar o objeto de 

pesquisa deste estudo. Neste momento a campanha publicitária da marca Louis Vuitton pode 

ser melhor compreendida, sendo possível perceber elementos que corroboram as idéias de 

luxo, tradição, valorização da marca, sofisticação e persuasão publicitária. Além disso, o 

capítulo revela o que julgamos ser a fonte de inspiração da campanha � a tela �O Balanço�, de 

Jean-Honoré Fragonard �, apresentando a história do quadro, os elementos presentes e 

traçando um comparativo com a publicidade da Louis Vuitton, sendo possível, a partir deste 

momento, iniciar a discussão a respeito do processo de auratização da mercadoria em função 

da publicidade. 

Para a realização deste projeto, utilizamos como fonte de pesquisa uma ampla 

bibliografia a respeito do luxo, da publicidade e da arte. Também foram utilizados artigos 

publicados em periódicos e em meios digitais (internet), bem como teses acadêmicas que 

discutem o assunto. Busca-se, dessa maneira, realizar um estudo interdisciplinar, podendo ser 

enquadrado nas linhas de pesquisa arte e história da cultura. Sendo assim, o principal objetivo 

é fazer uma análise integrada que reúna os conceitos de arte, publicidade e luxo no que 

denominamos �A Arte na Publicidade de uma Marca de Luxo�. 
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CAPÍTULO I - LOUIS VUITTON 

 

1.1 O MERCADO DO LUXO 

 

Em todas as épocas, uma classe ou uma elite da população se entregou aos 

prazeres do uso de objetos de luxo, para fins religiosos, tribais ou 
exclusivamente profanos. Esses usos são principalmente a marcação de uma 

fronteira intransponível entre essa classe favorecida e o resto da população.
1
 

 

         disposição ao consumo do luxo é relatada desde a Idade Média: 

 

Textos antigos, remontando aos primeiros sociólogos, já afirmavam que, a 

identidade do homem se afirmava pela sua propriedade privada. Seus bens 
são seu modo de existência pessoal e, em conseqüência, sua vida essencial.

2 
 

Em um primeiro momento, o luxo era restrito à nobreza, como forma de esta se 

manter no poder, bem como de exteriorizar e perpetuar a desigualdade social. Porém, durante 

os séculos XVIII e XIX, em decorrência dos ganhos com as atividades mercantis, a burguesia 

passou por um processo de ascensão, passando a copiar as tradições dos nobres e a penetrar 

no mercado do luxo. Nas duas últimas décadas, o luxo se emancipou das ordens sagrada e 

hierárquica, tornando-se um segmento globalizado e disponível a um número maior de 

pessoas. 

No ano de 1954 foi criado, na França, o Comité Colbert
3, uma �associação para o 

desenvolvimento das empresas exportadoras que empregam mão-de-obra de qualidade�4, cujo 

principal objetivo era reunir as marcas francesas do segmento do luxo, regendo-as sob severas 

                                                 
* Imagem  da folha de rosto extraída de: LVMH. Louis Vuitton. L�art de traverser le temps. França, 1997. 
1 ALLÉRÈS, Danielle. Luxo...: Estratégias / marketing. Tradução de Mauro Gama. 2ªed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2006. p.99.  
2 GIGLIO, Ernesto Michelangelo. �Compra por impulso�. Revista da ESPM. São Paulo, Janeiro/Fevereiro 2005. 
p.46. 
3 Referência a Colbert, ministro do governo Luís XIV, responsável pela criação de manufaturas e certificações 

régias. 
4 ALLÉRÈS, Danielle. Op. cit. p.133. 
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normas de criação e fabricação, a fim de proporcionar um elevado controle de qualidade dos 

produtos ofertados. �A expansão do Comité Colbert contribui para o reagrupamento dos 

�ofícios� de tradição artesanal, artística e individualista, levando sua notoriedade para o plano 

internacional, sob um conceito único de �arte de viver à francesa�.�5  

Dessa forma, o Comité realça a tradição da França como precursora do luxo, 

corroborada com a expansão de marcas francesas no âmbito internacional, além de disseminar 

um estilo de vida: l'art de vivre française. Um dos grandes valores perpetuados pelas 

empresas que participam do Comité tange à inovação, sendo que o grupo realiza concursos 

em busca de novos talentos nas áreas de moda, design e artes aplicadas, para compor os 

quadros de profissionais das marcas participantes. Pode-se citar como exemplo da aplicação 

de inovação no setor a estratégia utilizada pela marca Louis Vuitton, sob o comando de Marc 

Jacobs, com o escopo de modernizar suas tradicionais bolsas e artigos de viagens, firmando 

parcerias com artistas contemporâneos.
6 

Muitas são as marcas participantes do Comité Colbert, tais como: Baccarat, Chanel, 

Hèrmes, Longchamp, Louis Vuitton, entre outras. Os grandes nomes ausentes são: Cartier e 

Chaument. 

Atualmente, o mercado de luxo mundial movimenta 157 (cento e cinqüenta e sete) 

bilhões de dólares anualmente, tendo clientes com altíssimo poder aquisitivo e até mesmo da 

classe média.
7 �O Japão é agora o primeiro mercado no mundo para as marcas de luxo, o país 

realiza isoladamente um terço do montante de negócios do setor.�8 Entre os países 

emergentes, o Brasil é o que apresenta maior crescimento neste setor, o que evidencia sua 

forte contradição socioeconômica, já que grande parcela da população ganha, mensalmente, 

                                                 
5 MARTINET, Marie-Michèle. Falsificação, uma calamidade global. Disponível em: <http://www. 
france.org.br/abr/label/label68/42.htm>. Acesso em: 20/04/08. 
6 Esta e outras estratégias serão relatadas no tópico 1.2 - �Histórico Louis Vuitton�. 
7 THOMAS, Dana. Revista Veja. Edição 2035. São Paulo, 21de novembro de 2007. 
8
 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. O Luxo eterno. Da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução 

de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.14. 
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menos que o necessário para manter sua família, enquanto uma pequena cota de 

endinheirados tem poder de compra cada vez maior. Estima-se que: 

 

[...] os brasileiros gastem 1,5 bilhão de dólares por ano em produtos de alto 

luxo � incluindo-se nessa categoria carros, cosméticos, bebidas, vestuário, 

acessórios e imóveis [...]. O carro-chefe desse consumo é a classe dos muito 

ricos. São os 105.000 brasileiros com renda familiar superior a 50.000 reais 
mensais [...].9 

 

O mercado do luxo passa por uma forte mutação organizacional. As pequenas 

empresas familiares, que produzem artigos em pequena escala e de forma artesanal, cedem 

espaço aos conglomerados do luxo, ou seja, grupos globalizados que controlam sob um 

mesmo guarda-chuva10 uma série de marcas renomadas. Tal transformação no cenário do luxo 

tem como principal resultado a criação de produtos que conservam as características 

esperadas, tais como qualidade, excelência e tradição, mas em maior quantidade, o que os 

torna mais acessíveis a uma parcela maior de consumidores, embora conservem sua aura de 

exclusividade e seu preço elevado. 

 

Antigamente reservados aos círculos da burguesia rica, os produtos de luxo 

progressivamente �desceram� à rua. No momento em que os grandes grupos 

apelam a managers oriundos da grande distribuição e treinados no espírito 

do marketing, o imperativo é de abrir o luxo ao maior número, de tornar o 

�inacessível acessível�.
11 

  

Os grupos que lideram o segmento do luxo mundial são: 

 

                                                 
9 CARELLI, Gabriela. Revista Veja. Edição 1838. São Paulo, 28 de janeiro de 2004. 
10 Marca guarda-chuva (umbrella brand) é uma estratégia usada por empresas que �[...] utilizam uma mesma 
marca para todas (ou quase todas) as linhas ou todos os produtos em uma ou mais linhas, visando à proteção de 

novos lançamentos�.  PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2004. p.18. 
11 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. Op. cit. p.14. 
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� LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), que controla marcas como Louis Vuitton, Christian 

Dior, Donna Karan, Fendi, Guerlain, Veuve Clicquot, Tag Heuer, Dom Perignon, Loewe, 

Givenchy, Kenzo, Moët & Chandon, Hennessy, Sephora e outras; 

 

� Richemont, responsável pelas grifes Cartier, Montblanc, Lagerfeld, Chloé, Lancel, entre 

outras; e 

 

� PPR (Pinault-Printemps-Redoute), que abriga sob seu guarda-chuva as marcas Gucci, Yves 

Saint Laurent, Oscar de la Renta, Ermenegildo Zegna, Nina Ricci, entre outras. 

 

O luxo se democratizou e se modernizou. Além dos conglomerados de luxo, outros 

fatores contribuíram para tal situação, como o alto crescimento do número de marcas, o 

intenso investimento em publicidade e a ampliação das redes de distribuição dos produtos. A 

divulgação dos artigos de luxo tem como função principal destacar o seu caráter quase 

imaterial, ressaltar sua aura de sonho e apresentar sua beleza e qualidade. 

Nesse sentido, Gilles Lipovetsky e Elyette Roux prelecionam: 

 

O marketing de uma marca de luxo deve, então, contribuir para salientar 

sedução, emoções, prazer, estética � no sentido etimológico do termo �, isto 
é, fazer experimentar e sentir uma emoção, fazer partilhar valores comuns e 

não apenas salientar benefícios � produtos tangíveis, como pode bastar para 
os produtos de consumo corrente. As marcas de luxo devem igualmente 
justificar seu valor agregado por sua legitimidade e identidade.12 

 

Outro fator de destaque refere-se à modificação do comportamento do consumidor 

mediante a compra de produtos considerados supérfluos. O luxo passou a ser entendido como 

uma recompensa, algo a que o consumidor tem direito, uma resposta às suas necessidades: 

 

                                                 
12 Ibidem. p.137. 
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Nossa época vê manifestar-se o �direito� às coisas supérfluas para todos, o 

gosto generalizado pelas grandes marcas, o crescimento de consumos 
ocasionais em frações ampliadas da população, uma relação menos 

institucionalizada, mais personalizada, mais afetiva com os signos 
prestigiosos: o novo sistema celebra as bodas do luxo e do individualismo 
liberal. Mutações que convidam a reconsiderar o sentido social e individual 

dos consumos dispendiosos, bem como o papel tradicionalmente estruturante 
das estratégias distintivas e dos afrontamentos simbólicos entre os grupos 

sociais.13 
 

Nesse contexto, muito se discorre a respeito de bens de luxo e sobre os lucros que 

esse mercado oferece, sendo necessário também elencar as principais características de um 

produto de luxo, que, segundo Danielle Allèrès
14, �encerra todos os qualificativos da 

perfeição, em todos os níveis de sua existência e de seu itinerário, até o consumidor�. Ainda 

de acordo com a autora, os produtos de luxo devem ser singulares quanto à sua concepção, 

realização, acondicionamento, preço, distribuição e comunicação. 

Os artigos de luxo são confeccionados com materiais nobres e cuidados artesanais. 

Buscam o refinamento dos detalhes e do acabamento, além de possuírem um alto controle de 

qualidade. Dessa forma, quanto maior a perfeição do produto final, maior será seu grau de 

preciosidade e mais elevado será seu valor de culto. De acordo com Jean Castarède
15: �[...] o 

produto de luxo é um produto que conta uma história.� 

 

Um produto de luxo é um conjunto: um objeto (produto ou serviço), mais 

um conjunto de representações: imagens, conceitos, sensações, que são 

associados a ele pelo consumidor e, portanto, que o consumidor compra com 
o objeto e pelos quais está disposto a pagar um preço superior ao que 

aceitaria pagar por um objeto ou um serviço de características funcionais 

equivalentes, mas sem essas representações associadas.
16 

 

                                                 
13 Ibidem. p.16. 
14 ALLÉRÈS, Danielle. Op. cit. p.109. 
15 CASTARÈDE, Jean. O luxo. Os segredos dos produtos mais desejados do mundo. Tradução de Mário Vilela. 

São Paulo: Barcarolla, 2005. p.151. 
16 GIRAUD, P. N.; BOMSEL, O.; FIEFFÉ-PRÉVOST, E. �L�industrie du luxe dans l�économie française�. 
Cerna e Ministério da Indústria/ Comité Colbert, 1995. Apud: LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. Op. cit. 
p.127. 
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Como já fora citado, o luxo se democratizou e, atualmente, não é mais possível 

conceber uma única forma de luxo. Por conseguinte, não há como enquadrar todos os artigos 

em um único contexto de luxo, nem destiná-los a uma classe específica e limitada de 

consumidores, uma vez que �[...] o luxo �estilhaçou-se�, não há mais um luxo, mas luxos, em 

vários graus, para públicos diversos�.
17 Sendo assim, os produtos de luxo podem ser divididos 

em três categorias, de acordo com seu grau de acessibilidade:18 

 

1 - Superluxo: Esta é a categoria do produto considerado �top de linha�, extremamente caro, 

prestigioso, apresentando elevado grau de perfeição e características sensíveis de luxo. A 

fabricação é realizada artesanalmente, possuindo normas rígidas de produção e uma 

distribuição estritamente seletiva. Produtos desse tipo são acessíveis a poucos consumidores. 

São exemplos obras de arte, palácios, alta joalheria, alta costura, iates e aviões particulares. 

 

2 - Luxo Intermediário: Neste grupo estão os produtos que são mais acessíveis em relação aos 

artigos de superluxo, embora conservem características de distinção, sofisticação e prestígio 

em comparação aos produtos de consumo corrente. Encontram-se disponíveis a uma maior 

parcela de consumidores, que buscam, nesses artigos, símbolos que representem seu elevado 

poder aquisitivo. São exemplos de tal segmento as coleções prêt-à-porter. Conforme explica 

Jean Castarède: 

 

Nele encontram-se objetos elegantes que vêm envoltos numa aura de bom 

gosto e refinamento, mas que estão mais para derivações do luxo. É o que 

resulta da escolha deliberada de um artigo pelo qual se aceita pagar mais por 
causa da marca ou de alguma conotação valorizadora (por exemplo, o 

isqueiro Cartier, uma gravata Hèrmes ou uma bolsa Vuitton).19 
 

                                                 
17 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. Op. cit. p.15. 
18 CASTARÈDE, Jean. Op. cit. p.84-5. 
19 Ibidem. p.84. 
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3 - Luxo Acessível: Categoria dos produtos mais acessíveis e de maior conhecimento, 

inclusive por apresentarem maior divulgação em relação aos pertencentes aos outros níveis de 

luxo. Em função de uma ampla distribuição, muitas vezes, coabitam no ponto de venda com 

produtos de massa. Esse segmento é composto por perfumes, cosméticos, gastronomia, vinhos 

e destilados. 

 

Outro fator de grande relevância no mercado do luxo tange à tradição. Característica 

essencial de todo produto de luxo é possuir uma história, um passado, e, dessa forma, as 

marcas cumprem o papel de suportar a referida tradição, de representar o aval de qualidade de 

cada produto ofertado.  

Ademais, �Em matéria de luxo, a marca é primordial. É quase tão importante quanto 

o produto. É portanto um patrimônio.�20 A marca de luxo é legitimada por sua qualidade, 

criatividade, originalidade, história e personalidade, devendo ser considerada um mito. O 

processo de mitificação de uma marca é vital para o seu sucesso no mercado do luxo, sendo o 

responsável por sua longevidade.  

Muitas são as marcas de luxo existentes no mercado, cada qual com suas 

peculiaridades, produtos, histórias e posicionamentos. Contudo, o presente trabalho focará a 

grife francesa Louis Vuitton, que surgiu em 1854, passou por uma série de transformações e 

conseguiu consolidar seu nome como sinônimo de luxo e sofisticação. 

 

A Louis Vuitton domina o mundo de hoje com todas as suas idiossincrasias e 
informações cruzadas. [...] Mistura ingredientes pop, street e os transforma 
em preciosidades. E é essa mistura de tradição e de modernidade que 

fascina, é esse olhar atento que funciona [...]. Não, não é nada pouco traduzir 

há 150 anos o que é luxo hoje, o que importa agora.21 
 

                                                 
20 Ibidem. p.107. 
21 CARTA, Patrícia. �No topo do mundo�. Revista Vogue Brasil. Especial Louis Vuitton - 150 anos de luxo. São 

Paulo, Dezembro 2004. p.13. 
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A Louis Vuitton apresenta uma característica interessante que a destaca das demais 

marcas: ela absorve as novas tendências sem perder seu referencial histórico, ou seja, ao 

mesmo tempo em que passa por processos de modernização, mantém sua tradição, suas raízes 

e seus vínculos com o passado, registrando-os em seus produtos. A referida grife oferta 

artigos classificados como de luxo intermediário. Ou seja, seus produtos são acessíveis a uma 

ampla parcela de consumidores e, embora sejam fabricados em larga escala, preservam a 

qualidade, o refinamento e a tradição, ou seja, preservam sua aura de luxo. 

Fazendo-se uma análise mais aprofundada, constata-se que também há um 

enquadramento da Louis Vuitton no segmento de superluxo, uma vez que a marca 

confecciona produtos sob medida, encomendas especiais de clientes extremamente ricos ou 

artistas que pagam valores altíssimos para realizarem seus desejos de consumo. 

 

1.2 HISTÓRICO LOUIS VUITTON 

 

 

  

            história da marca inicia-se juntamente com a de seu fundador   homônimo. 

Louis Vuitton nasceu em 1821, em Anchay, na França. No ano de 1835 iniciou uma viagem 

de aproximadamente 400 quilômetros, caminhando em direção a Paris. Como não possuía 

recursos financeiros, executou uma série de serviços temporários � como o de aprendiz de 

artesão de malas para viagem � para custear sua jornada. 22 

O século XIX foi um período de transformações no cenário mundial, principalmente 

na França, onde surgiu a Louis Vuitton. As viagens passaram a ser uma conseqüência do 

desenvolvimento dos meios de transporte, já que foi nessa época que surgiram os trens e os 

                                                 
22 Os dados históricos a respeito da marca Louis Vuitton constantes neste capítulo foram pesquisados no site da 

marca. LVMH. Disponível em: <www.louisvuitton.com>. Acesso em: 01/02/2007. E também no livro editado 
pela empresa. LVMH. Louis Vuitton. L�art de traverser le temps. França, 1997. 
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navios de cruzeiros, suscitando uma maior necessidade de adequação das malas para o 

acondicionamento dos objetos pessoais dos viajantes. 

A primeira boutique Louis Vuitton foi inaugurada no 

ano de 1854, em Paris, na Rue Neuve de Capucine. Seus 

clientes eram nobres que procuravam malas capazes de 

transportar seus pertences com segurança nos trens e navios 

da época, durante as longas viagens realizadas. 

 

 

 
A Paris das festas imperiais é o mundo no qual surgiu Louis Vuitton. Em 

meados do século 19, a França pós-revolução segue sob o lema do 

enriquecimento. Festas prodigiosas, fausto, opulência nas roupas femininas. 

Quando os ricos e elegantes viajam, é preciso dobrar e embalar 

criteriosamente os vestidos confeccionados sob medida. 23 
 

Neste período o prestígio de Louis Vuitton já era alto, uma vez que era o responsável 

por confeccionar artesanalmente as bagagens da imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão 

III24, reconhecida por sua elegância e cultura. Foi ela quem apresentou os produtos da marca à 

aristocracia e aos mais importantes costureiros da época. Vuitton começou vendendo baús de 

pouco peso e herméticos, características que facilitavam o empilhamento e manuseio nas 

viagens. Existem relatos de que os únicos baús que conservaram seus conteúdos inabalados 

pela água durante o naufrágio do navio Titanic foram os da marca Louis Vuitton. 

 

Curiosamente, um homem simples, que jamais teria condições de fazer uma 

viagem, cria baús com um novo design, introduz materiais e revestimentos 

que trazem mais proteção às bagagens e ao seu conteúdo. Ao empreender 

                                                 
23 CARTA, Patrícia. Op. cit. p.16. 
24 Cabe ressaltar que durante o governo de Napoleão III, denominado de Segundo Império (1852-1870), houve o 
renascimento do luxo francês, que passou por uma série de crises em função de governos anteriores que 

impediram o crescimento do setor no país, como, por exemplo, a expulsão de peritos protestantes em relojoaria e 

tecelagem, a pedido da marquesa de Maintenon, segunda esposa de Luís XIV, uma católica fervorosa. 

Figura 1 � Logotipo Louis Vuitton. 
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essa seqüência de inovações, Louis Vuitton inaugura uma nova profissão, a 

de malletier. Com ela, irá revolucionar a arte de viajar.
25 

 

A demanda por produtos da marca aumentou e, no ano de 1885, foi inaugurada a 

primeira loja Louis Vuitton em Londres, iniciando uma era 

de expansão e reconhecimento internacionais. O principal 

diferencial da Louis Vuitton e, talvez, uma das razões para o 

seu êxito desde a sua criação até os tempos atuais é o fato de 

estar à frente de seu tempo, descobrindo e oferecendo 

soluções para as mais variadas necessidades de seus 

consumidores, possuindo, inclusive, um departamento para 

encomendas especiais. 

 

Se é que é possível encontrar as razões do êxito de uma grife, no caso de 
Vuitton, uma delas é a capacidade de estar sempre à frente do tempo. Dos 

baús mais funcionais às bolsas modernas, todas as peças foram 

desenvolvidas de forma a antecipar desejos. Por isso, as criações sempre 

foram tão copiadas.
26 

 

A marca começou a se transformar em referencial de desejo e sofisticação, passando 

a ser alvo de imitações. No ano de 1896, Georges, filho de Louis Vuitton, criou o ícone da 

grife, o Monograma Canvas, como estratégia para impedir a falsificação de seus produtos. O 

logotipo foi concebido a partir de tendências da era Vitoriana
27, com elementos japoneses e 

orientais. Neste mesmo período a marca começou a vender para os Estados Unidos. 

Somente a partir de 1892 a Louis Vuitton começou a produzir bolsas (Figura II), 

como conseqüência da necessidade dos consumidores de realizar pequenos passeios e viagens 

mais curtas; com isso, não precisavam carregar muitos pertences. Desde então, as bolsas 

                                                 
25 CARTA, Patrícia. Op. cit. p.16. 
26 Ibidem. p.18. 
27 A era Vitoriana é situada pelos historiadores no período entre 1837 e 1901, durante o reinado da Rainha 

Vitória. É considerada o auge da revolução industrial inglesa e do Império Britânico. 

Figura 2 � Bolsa Louis Vuitton Speedy. 
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Louis Vuitton foram ganhando novas formas. Atualmente, são referência de moda e 

consideradas verdadeiros objetos de desejo.  

Em 1914, ano em que teve início a I Guerra Mundial, a companhia abriu a maior loja 

de artigos de couro para viagens da época, situada em Paris, na Champs-Élysées, uma das 

avenidas mais famosas do mundo, por concentrar marcas de luxo e sofisticação. 

Simultaneamente, lojas foram abertas em várias outras localidades, tais como Nova York, 

Bombaim e Buenos Aires. No Japão a grife abriu suas primeiras lojas no ano de 1978. 

Posteriormente, expandiu sua presença na Ásia, inaugurando filiais na Coréia e em Seul no 

ano de 1985. Em 1983 a empresa firmou parceria com a America�s Cup e iniciou-se a Louis 

Vuitton Cup, uma competição de yacht, reconhecida por seu imenso prestígio.
28 De acordo 

com Gilles Lipovetsky29: 

 

Não é mais a teatralidade da riqueza que importa, mas os frissons subjetivos 
da aventura, um sentimento de si vitorioso, a intensidade das sensações 

íntimas proporcionadas por experiências-limite em que entram o risco e a 
relação com a morte. 

 

Em 1987, a marca Louis Vuitton passou por um processo de aquisição, deixando de 

ser dirigida pela família para ser controlada pelo grupo LVMH (Moët Hennessy Louis 

Vuitton), o maior do mundo no segmento de luxo. O conglomerado é liderado por Bernard 

Arnault e tem sob o seu domínio marcas reconhecidas, tais como: Christian Dior, Donna 

Karan, Fendi, Guerlain, Veuve Clicquot, Tag Heuer, Dom Perignon, Loewe, Givenchy, 

Kenzo, Moët & Chandon, Hennessy, Sephora, entre outras.  

Dez anos após a aquisição, o grupo contratou Marc Jacobs como diretor artístico, um 

americano reconhecido por seu estilo de vanguarda, que iniciou uma série de parcerias para 

modernizar o estilo da grife. Jacobs criou a primeira linha de roupas prêt-à-porter da marca 

                                                 
28 A título de observação, vale registrar que no início do ano de 2007 foi anunciado o término do patrocínio da 

referida regata. 
29 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. Op. cit. p.63. 
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para homens e mulheres e lançou as coleções de canetas e sapatos Louis Vuitton. Em 2001, 

juntamente com Stephen Sprouse, artista plástico remanescente do movimento Pop, criou uma 

edição limitada de bolsas com traços de grafite sobre o monograma padrão, uma coleção 

exclusiva para clientes VIPs Louis Vuitton que se transformou em um dos maiores sucessos 

de venda (Figura III). Neste mesmo ano, Marc Jacobs também criou a primeira peça da 

coleção de jóias com a assinatura Louis Vuitton e, no ano seguinte, lançou uma linha de 

relógios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 � Bolsa Louis Vuitton / Stephen Sprouse. 

 

Outra parceria de sucesso do diretor foi com o artista plástico japonês Takashi 

Murakami, iniciada no ano de 2003. O desenhista acrescentou ao tradicional Monograma 

Canvas uma escala de 33 (trinta e três) cores diferentes sob um fundo branco ou preto, além 

de enfeites com flores, laços e ursinhos, conferindo rejuvenescimento à tradicional marca de 

luxo (Figura IV). Murakami é reconhecido por seu trabalho com mangás
30, forma de desenho 

animado japonês que também se transformou em febre no mundo ocidental. 

A parceria entre Marc Jacobs e Takashi Murakami rendeu, ainda, a montagem de um 

curta-metragem de cinco minutos para ser exibido nas lojas Vuitton japonesas. A criação de 

                                                 
30 A palavra mangá é utilizada para denominar as histórias em quadrinhos japonesas ou o próprio estilo de 

desenho. A origem dos mangás remonta ao século VIII, porém sua concepção atual é do início século XX, tendo 

sofrido forte influência de revistas comercias ocidentais. A influência de Walt Disney pode ser percebida nos 
personagens de mangás, que passaram a ser desenhados com características faciais exageradas, na tentativa de 

conferir maior expressividade e sentimentalismo. Cf. WIKIPÉDIA. A enciclopédia livre. Mangá. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1>. Acesso em: 06/08/07. 
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Takashi Murakami pode ser considerada uma versão Pop do conhecido �Alice no País das 

Maravilhas�. Realizado como um desenho, o filme conta a história de uma menina que tem 

seu celular engolido por um urso Louis Vuitton, em frente à fachada de uma das lojas da 

marca, e para reconquistá-lo inicia uma viagem por um universo paralelo, decorado por 

logotipos e monogramas Vuitton, todos muito coloridos. 

O curta-metragem exibe um cenário psicodélico (Figura V), em que são apresentados 

ursinhos voadores e flores sorridentes que presenciam o início de uma relação de amizade e 

carinho entre a garotinha e o urso Louis Vuitton. A trilha sonora também se destaca, uma vez 

que integra o trabalho musical do Fantastic Plastic Machine, projeto considerado o mais atual 

e artístico de Tóquio. 

O filme, intitulado �Superflat
31 Monogram�, pode ser visto como uma estratégia da 

marca para conquistar um público de consumidores mais jovens. As cenas afetuosas entre a 

protagonista e o urso expressam o objetivo da Louis Vuitton, ou seja, construir uma relação de 

proximidade e emoção com um target mais novo. 

Além disso, outros elementos interessantes do filme podem ser analisados. A 

primeira cena apresenta a fachada de uma loja Louis Vuitton, porém esta imagem não foi 

realizada como um desenho, passando a idéia de que a marca é inimitável, de que nada é 

capaz de reproduzi-la com sua perfeição característica. Ao ser engolida pelo urso, a garotinha 

percorre um caminho ilustrado pelo monograma padrão, transmitindo a idéia de passagem do 

tempo. No final da trajetória, a personagem encontra um cenário colorido, como referência ao 

novo produto, ou seja, a bolsa criada em parceria com Takashi Murakami, que utiliza uma 

escala de 33 (trinta e três) cores no monograma.  

A questão da cor é fortemente trabalhada no filme. No interior do urso, por exemplo, 

os tons são fortes, alegres, ao contrário do que ocorre do lado externo, que exibe cores opacas 

                                                 
31 Movimento artístico influenciado por mangás, do qual faz parte Takashi Murakami. Tem como objetivo 

criticar a homogeneização dos meios de comunicação e a arte japonesa do pós-guerra. Cf.: WIKIPÉDIA. A 

enciclopédia livre. Superflat. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/ Superflat>. Acesso em: 06/08/07. 
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e sem vivacidade, passando a concepção de que o universo Louis Vuitton é como o interior do 

ursinho, ou seja, colorido, alegre, cheio de vida e energia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 � Bolsa Louis Vuitton / Takashi Murakami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 �  Cenário do curta-metragem Superflat Monogram. 

 

Nesse mesmo ano (2003), foram inauguradas as primeiras lojas Louis Vuitton em 

Moscou, na Rússia e em continente chinês, simbolizando a quebra de barreiras ideológicas. 

No ano de 2004, o grupo comemorou seus 150 anos de existência com a reforma da loja em 

Paris (Figura VI), que passou a contar com uma área de dois mil metros quadrados, tornando-

se a maior da rede. 
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Figura 6 � Louis Vuitton - Paris / Champs-Élysées. Comemoração dos 150 anos da marca (2004). 

 

Pode-se afirmar que a parceria de maior sucesso da marca foi aquela estabelecida 

com Marc Jacobs. Até meados dos anos 80, a grife parecia destinada a vender produtos a um 

fiel e pequeno público. Porém, sob o controle do conglomerado LVMH e do diretor artístico, 

transformou-se em sinônimo de luxo, coqueluche e cobiça. As letras LV são reconhecidas em 

todas as partes do mundo, do oriente ao ocidente, como ícones da moda, símbolos de status. 

Os artigos Louis Vuitton são até mesmo comparados a jóias e a peças de colecionadores. 

Perguntado sobre os motivos desse excelente êxito da marca, Patrick Vuitton, quinta 

geração da família, revelou: �O segredo de nosso sucesso é aliar qualidade e exclusividade, 

criar objetos de desejo em número limitado, que muitas sonham ter, mas nem todas 

conseguem.�32
 

                                                 
32 VEIGA, Ainda. Objeto de desejo: Louis Vuitton celebra 150 anos com nova loja no Rio, lucros e o título de 

campeã mundial do luxo. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG61216-6014, 
00.html>. Acesso em: 13/07/07. 
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A marca Louis Vuitton cultiva com cuidado sua celebridade, usando com freqüência 

a imagem de modelos e atrizes famosas em suas campanhas publicitárias, tais como Uma 

Thurman, Scarlett Johansson, Gisele Bündchen (Figura VII), Christina Ricci, Kate Moss, 

Naomi Campbell, Jennifer Lopez, entre outras. Além disso, várias outras personalidades são 

constantemente fotografadas usando bolsas da grife, como Madonna, Mariah Carey, Beyonce 

Knowles, Angelina Jolie, Victoria Beckham, Paris Hilton e outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 � Campanha publicitária com a modelo Gisele Bundchen (2006). 

 

Os artigos da Louis Vuitton também são comumente apresentados no cinema. Em 

uma das cenas do filme �Charada�33, de 1963, Audrey Hepburn aparece segurando um 

modelo de bolsa da marca. O agente James Bond pode ser considerado um admirador da grife. 

No filme �007 Na Mira dos Assassinos�34, de 1985, os pertences do personagem são 

acondicionados em várias malas Vuitton. O mundo da música também prestigia a marca. Em 

                                                 
33 Nome original do filme: Charade. Diretor: Stanley Donen. Roteiro: Peter Stone, baseado na  história de Peter 

Stone e Marc Behm. 
34 Nome original do filme: A View to a Kill. Diretor: John Glen. 
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2006, a cantora Mariah Carey utilizou como cenário para o clipe Say Something o interior da 

loja Vuitton de Paris (Figura VIII). Britney Spears, no videoclipe Do Something (2005), 

também faz referência à marca; em uma das cenas iniciais, a cantora aparece dirigindo um 

carro cor-de-rosa cujo estofado é decorado com o logotipo LV, no estilo da linha de 

acessórios Cherry Blossoms (Figura IX).35 

                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Os consumidores dos produtos Louis Vuitton cultuam a marca e freqüentemente 

chamam seus objetos de �meu Louis�. Tal adoração, praticada tanto por celebridades quanto 

por clientes endinheirados, colocou a grife em posição de destaque diante de seus 

concorrentes. 

Não foi só o posicionamento da marca que mudou depois que Marc Jacobs assumiu o 

posto de diretor artístico do grupo LVMH; a comunicação da grife também passou por 

                                                 
35 O videoclipe, dirigido e coreografado por Britney Spears, teve que ser retirado de circulação por medida 

judicial que estabeleceu a indenização de U$ 117 mil à Louis Vuitton, por desrespeitar os direitos autorais da 

marca, uma vez que a cantora não possuía autorização para exibir o logotipo LV em seu projeto. �De acordo com 
o jornal �Le Figaro�, a Louis Vuitton se sentiu prejudicada, já que prima pelos valores de alto poder aquisitivo e 

de luxo, aos quais sua marca é remetida, que em nada se assemelham à cantora.� THE EXECUTIVE. Notícias 

do Brasil e do Mundo. Louis Vuitton e Britney Spears: Louis Vuitton proíbe circulação de clipe de Britney 

Spears. Julho 2007. Disponível em: <http://www.theexecutive.com.br/entretenimento/2007/07/louis-vuitton-e-
britney-spears>. Acesso em: 01/05/2008. 

Figura 9 � Cena do clip Do Something, com a 
cantora Britney Spears (2005). 

Figura 8 � Cena do clip Say Something, com a 
cantora Mariah Carey (2006). 
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transformações, principalmente após a criação da linha prêt-à-porter. De acordo com Mimma 

Viglezio36, diretora de comunicação da Louis Vuitton: 

 

[...] Antes de ingressar no universo do prêt-à-porter a mensagem publicitária 

Louis Vuitton era baseada na filosofia da arte de viajar, as imagens 
mostravam produtos tradicionais e ficavam em circulação por muito mais 

tempo do que uma coleção de moda [...]. Foi a partir da entrada de Marc 
Jacobs que começamos a alinhar nossa publicidade com o mercado fashion, 

a lançar novas campanhas de coleções de inverno e verão e a criar imagens 

específicas para cada linha de produtos [...]. Hoje, a LV é uma das três grifes 

de luxo que mais investe em publicidade no mundo. 
 

Embora a marca não divulgue seus investimentos em comunicação, analistas de 

mercado estimam que ela aplique mais de U$ 250 milhões anuais em propaganda.
37 Sua mais 

recente campanha publicitária institucional (agosto de 2007) é estrelada pelo ex-presidente 

soviético Mikhail Gorbachev, pela atriz Catherine Deneuve e pelo casal de tenistas André 

Agassi e Steffi Graf, tendo como tema as viagens pessoais de personalidades que marcaram 

suas áreas de atuação durante uma época. 

O diferencial dessa campanha é a presença de um homem, e ainda político, 

rompendo a tradição de modelos ou celebridades femininas. Gorbachev foi fotografado dentro 

de uma limusine, ao lado de uma bolsa Vuitton, passando pelo que restou do Muro de Berlim 

(Figura X). A pedido do �modelo�, a empresa fez uma doação à organização Cruz Verde 

Internacional (fundada e presidida pelo ex-presidente soviético), cujo nome aparece, com 

pouco destaque, nas peças publicitárias.  

 

 

 

 
                                                 
36 Entrevista de Mimma Viglezio a Carolina Overmeer. Revista Vogue Brasil. Especial Louis Vuitton - 150 anos 
de luxo. São Paulo, Dezembro 2004. p.34-35. 
37 GASPAR, Patrícia. A nova campanha da Louis Vuitton. Disponível em: <http://www.gestaodoluxo.com.br/ 

noticias/noticias_44.htm>. Acesso em: 15/04/08. 
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Figura 10 � Campanha publicitária com o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev (2007). 

 

Outro fato inédito em relação à referida campanha institucional é o fato de lançar o 

primeiro comercial de TV da Louis Vuitton (Figura XI). O filme foi criado pela agência de 

publicidade Ogilvy, de Paris, com proposta de veiculação para fevereiro de 2008, em canais a 

cabo da França, Espanha, Índia e do Japão e em salas de cinema ao redor do mundo.38  

Ao contrário da campanha impressa, que conta com celebridades como André 

Agassi, Steffi Graf, Catherine Deneuve e Gorbachev, o vídeo mostra pessoas comuns, 

anônimas, uma vez que o personagem principal da campanha é o tema em si � viagens. O 

filme, cujo título é �Where will life take you?�, apresenta uma série de respostas para a 

indagação �O que é uma viagem?�, tais como: �É um processo de autodescobrimento�; �Uma 

viagem nos deixa cara a cara com nós mesmos�; �Ela não só nos mostra o mundo, mas nos 

encaixa nele�.  

Além de ser o primeiro comercial de TV da marca, o filme representa uma nova 

proposta de ação publicitária para artigos de luxo (não considerados acessíveis), quebrando a 

crença de que a aura de exclusividade de tais produtos poderia ser abalada com uma 

                                                 
38 PFANNER, Eric. Louis Vuitton plans first Tv ad campaign. Disponível em: <http://www.livemint.com/ 

2008/01/30235004/Louis-Vuitton-plans-first-TV-a.html>. Acesso em: 23/04/08. 
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divulgação na mídia de massa. O escopo desta campanha, de acordo com Pietro Beccari, 

diretor de marketing da Louis Vuitton, é �tocar nossos clientes de formas que outras mídias 

não consigam, uma forma de dizer que a Louis Vuitton é diferente�.
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 � Primeiro comercial de TV Louis Vuitton (2008). 

 

Sinônimo de status, a marca de luxo oferece produtos exclusivos com preços 

acessíveis a poucos. A bolsa Tribute (Figura XII), por exemplo, é composta por uma colagem 

de pedacinhos de outros modelos de bolsa Vuitton e foi fabricada em edição limitada, 

havendo somente 24 (vinte e quatro) exemplares no mundo, que custam o equivalente a R$ 80 

mil40 cada. Nas boutiques brasileiras, o artigo mais caro disponível é a bolsa modelo Rabat 

Tupelo, confeccionada em couro e pedrarias, no valor de R$ 37 mil41.42  

 

 

 

                                                 
39 Ibidem. 
40 Valor equivalente a U$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil dólares). 
41 Valor equivalente a U$ 20.000,00 (vinte mil dólares). 
42 Pesquisa realizada em 05/05/07 junto à loja Louis Vuitton localizada no interior do Shopping Center Iguatemi, 
São Paulo. 
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A marca tem como princípio jamais fazer liquidações. 

Os produtos de coleções passadas não vendidos são enviados 

para o centro de distribuição, em Paris, para que os funcionários 

da empresa possam adquiri-los com descontos de até 70% 

(setenta por cento). As peças não compradas pelos funcionários 

são incineradas. 

 

 

A partir destas contextualizações, pode-se perceber que artigos Louis Vuitton são 

desejados por muitos e adquiridos por uma pequena parcela de consumidores, o que faz com 

que a marca seja a mais imitada do mundo. Embora o Monograma Canvas tenha sido criado 

com o escopo de impedir a falsificação, e apesar da constante renovação de coleções e 

materiais e das freqüentes parcerias, a marca Louis Vuitton é a mais copiada de toda a 

história. Estima-se que apenas 1% (um por cento) dos itens que circulam no mercado sejam 

originais. No ano de 2004, 18% (dezoito por cento) dos acessórios falsificados apreendidos na 

União Européia remetiam à marca em questão (Figura XIII).
43 

 

 

 

 

                                                 
43 VARELLA, Flávia. O império do luxo. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais/estilo_2005/ 

p_022.html>. Acesso em: 28/05/07. 

Figura 12 � Bolsa Louis 
 Vuitton Tribute. 
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Figura 13 � Bolsa Louis Vuitton  falsificada. 

 

O grupo LVMH esforça-se para combater o crime da falsificação, investindo 

inúmeros recursos � tecnológicos, financeiros e humanos � para investigar e desmontar a 

indústria da pirataria. Os maiores conglomerados do luxo mundial � LVMH, Richemont e 

PPR � uniram forças para combater esse crime.44 O Comité Colbert também desempenha 

ações contra a falsificação, como a campanha que desenvolveu, em parceria com a alfândega, 

em abril de 2007, nos aeroportos franceses, que destacava as penas aplicadas a quem 

cometesse o delito.45 

 A Louis Vuitton também utiliza a distribuição como principal estratégia contra a 

prática da pirataria. Até a década de 80, os produtos eram vendidos em lojas de 

departamentos, mas atualmente são encontrados somente em lojas Vuitton, o que permite um 

melhor controle de qualidade do produto e a fixação do preço. Outra forma de venda 

autorizada é a realizada pela internet (somente disponível na Europa), por meio do site 

eLuxury.com.  

 

 

                                                 
44 GALBETTI, Silvana Munhoz. A luta contra a indústria da falsificação. Disponível em: <http://www.gestao 
doluxo.com.br/noticias/noticias_17.htm>. Acesso em: 15/04/08. 
45 MARTINET, Marie-Michèle. Op. cit. 
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Atualmente existem 390 (trezentas e noventa) lojas da marca Louis Vuitton pelo 

mundo, das quais 38 (trinta e oito) são global stores, ou seja, boutiques que oferecem a linha 

completa da etiqueta, com 1.200 (mil e duzentos) itens; e 14 (quatorze) oficinas de produção, 

que apresentaram faturamento de 12,6 bilhões de Euros em 2004.
46 A empresa está presente 

em mais de 50 (cinqüenta) países, empregando cerca de 7 (sete) mil pessoas, oferecendo 

artigos de luxo e serviços exclusivos, como customização e pedidos sob encomenda.
47 Todos 

os produtos Louis Vuitton são fabricados na França, sendo que a etiqueta Made in France é 

vista como um referencial de qualidade e sofisticação por seus consumidores, ou seja, tal 

etiqueta compõe a aura do produto. 

No que se refere ao mercado brasileiro, a marca inaugurou sua primeira loja no ano 

de 1990. Atualmente existem 5 (cinco) lojas, quatro em São Paulo (Haddock Lobo, Shopping 

Center Iguatemi, Daslu e Shopping Cidade Jardim � o mais novo reduto do luxo na cidade) e 

uma no Rio de Janeiro (Ipanema). As lojas brasileiras seguem os padrões internacionais. A 

decoração é trazida do exterior e inclui, por exemplo, tapetes asiáticos, marcenarias francesas, 

fachada alemã e texturas de parede americanas. De acordo com David Mc Nulty48, 

responsável pela equipe de arquitetura das lojas Vuitton: 

 

Uma loja LV deve ser identificada ao primeiro olhar e, ao mesmo tempo, 
estar em harmonia com o lugar onde se encontra. O conceito comum vem 
dos materiais: madeira, pedra, vidro, couro, da qualidade dos acabamentos, 
da atmosfera interna, da decoração e das vitrines. (Figura XIV) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 VARELLA, Flávia. Op. cit. 
47 Ibidem. 
48 NULTY, David Mc. �Um fórum para a arquitetura moderna�. Revista Vogue Brasil. Especial Louis Vuitton - 
150 anos de luxo. São Paulo, Dezembro 2004. p.100. 



 39 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 � Fachada de loja Louis Vuitton. 

 

O investimento é alto, porém lucrativo. A loja localizada no interior do Shopping 

Center Iguatemi, por exemplo, é uma das que mais vende por metro quadrado.  

Nas boutiques Louis Vuitton são encontrados os tradicionais baús e malas para 

viagem, além de uma ampla variedade de acessórios de moda masculina e feminina, tais como 

sapatos, canetas, gravatas, relógios, óculos, jóias, bolsas e carteiras (Figura XV). 
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Figura 15 � Acessórios da marca de luxo Louis Vuitton. 

 

O principal diferencial da Louis Vuitton brasileira tange à concessão de crédito a 

seus consumidores, fato este que somente ocorre nas lojas do Brasil, com o escopo de atender 

a uma parcela de clientes � executivos e profissionais liberais, por exemplo � que podem 

adquirir um objeto de luxo, mas somente mediante a compra parcelada. 

 

Entre as muitas particularidades do mercado consumidor brasileiro de 
produtos de luxo, a que chama mais a atenção dos especialistas 

internacionais é as compras serem pagas em parcelas. Como um instrumento 
também usado como símbolo de poder tem sua força dissolvida em suaves 

prestações? Uma das explicações está na disposição do brasileiro para gastar 

acima de suas poses na aquisição de produtos ditos supérfluos [...].49 
 

 

                                                 
49 CASTARÈDE, Jean. Op. cit. p.151. 
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Ademais, as filiais brasileiras só raramente apresentam novidades com toques da 

cultura local. Uma delas foi a criação de uma bolsa de praia em comemoração aos 500 

(quinhentos) anos do Descobrimento do Brasil, com toalhas e detalhes da cor da bandeira 

nacional, cuja tiragem não ultrapassou 500 (quinhentas) unidades.  

 A cultura brasileira também serviu de 

inspiração para a confecção de uma coleção de 

cadernos de viagem denominada Carnet de Voyage 

(Figura XVI), desenvolvida por artistas plásticos 

nacionais, com a missão de fazerem uma leitura 

poética dos roteiros escolhidos, entre eles o Rio de 

Janeiro.  

 

A marca Louis Vuitton está presente em algumas ações sociais, porém muito mais 

como forma de promover seu nome e prestígio do que com reais preocupações humanitárias. 

No ano 2000, a atriz Sharon Stone criou Amfar, uma frasqueira que foi leiloada no Festival 

Internacional de Cinema em Veneza, em benefício da Fundação Americana Contra AIDS. Em 

2004, ao inaugurar a primeira loja em continente africano, a marca firmou parceria com a 

instituição social de Nelson Mandela, prometendo destinar uma porcentagem das vendas 

anuais da loja de Johannesburgo para jovens sul-africanos. 

A referida grife procura estreitar laços com a cultura, uma estratégia de marketing 

para melhorar sua imagem perante consumidores da Europa e dos Estados Unidos que 

clamam por atrativos extras, além da aura de qualidade e exclusividade oferecida pela marca. 

Tais consumidores requerem experiências adicionais de compra, diferentemente dos públicos 

japoneses, chineses e russos. Durante a última década e meia, a Louis Vuitton patrocinou 26 

(vinte e seis) exposições de arte na França, além de prestigiar os já mencionados artistas 

Stephen Sprouse e Takashi Murakami na criação de artigos exclusivos. 

Figura 16 � Carnet de Voyage. 
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Para o ano de 2010, o grupo LVMH anunciou a construção da �Fundação de Arte 

Louis Vuitton�, um museu que albergará a coleção de arte do grupo francês, bem como 

exposições temporárias. O projeto, que será desenvolvido pelo arquiteto Frank Gehry
50, 

contará com um espaço de seis mil metros quadrados, formas contorcidas, áreas para pesquisa 

e salas de aula, além de um orçamento de cem milhões de euros. A referida Fundação terá 

como meta exibir duas mostras de arte por ano, abarcando desde grandes obras-primas de 

Picasso até faustosos vestidos de estilistas renomados. O conglomerado afirma que a entrada 

na Fundação de Arte Louis Vuitton será livre, como forma de apoiar a arte e de torná-la 

acessível ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 O arquiteto canadense também é o autor do Museu Guggenheim, de Bilbao, na Espanha, e assina uma coleção 

de jóias para a renomada marca de luxo Tiffany. 
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CAPÍTULO II - A AURA 

 

2.1 A MODERNIDADE DE BAUDELAIRE 

 

 

                          marca Louis Vuitton surgiu no ano de 1854, em Paris, em meio a uma fase de 

inúmeras transformações sociais, forte efervescência cultural e em que teve início a 

modernidade. A palavra �modernidade� foi criada pelo poeta francês Charles Baudelaire 

(1821 - 1867), vem de Modernité, tendo sido utilizada, pela primeira vez, na obra �O Pintor 

da Vida Moderna� (1863). Neste texto, o poeta afirma: 

 

Por modernidade eu entendo o efêmero, o contingente, a metade da arte cuja 

outra metade é eterna e imutável. O pintor (ou romancista ou filósofo) da 

vida moderna é aquele que concentra sua visão e energia, sua moda, sua 

moral, suas emoções, no instante que passe e [em] todas as sugestões de 

eternidade que ele contém. [...] Nós, os artistas, somos acometidos de uma 

tendência geral a vestir todos os nossos assuntos com uma roupagem do 

passado. A fé estéril de que vestimentas e gestos arcaicos produzirão 
verdades eternas deixa a arte francesa imobilizada em um abismo de beleza 
abstrata e indeterminada e priva-a de originalidade, que só pode advir do 

selo que o Tempo imprime em todas as gerações.
51 

 

O cenário da modernidade de Baudelaire ocorreu na primeira metade do século XIX, 

sendo vivenciado na primeira capital moderna, Paris, envolta por um período de prosperidade, 

sob o comando de Napoleão III � que se proclamou imperador em 1852 �, além de um 

processo de urbanização liderado pelo barão Haussmann
52, marcado pela construção de 

bulevares53, pela pavimentação de ruas e pela maior velocidade do tráfego. Além de impedir 

                                                 
* Imagem da folha de rosto extraída de: <www.eluxury.com>. Acesso em: 20/06/07. 
51 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: A aventura da modernidade. Tradução de Carlos 

Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.160. 
52 Haussmann (1809 - 1891), administrador francês que dirigiu as grandes obras de transformação de Paris, 

durante o Segundo Império. 
53 Os bulevares podem ser considerados as mais representativas formas urbanísticas do século XVIII. 
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as barricadas54 e manifestações populares, as grandes avenidas compunham um moderno 

plano urbanístico para Paris, uma cidade que via nascer um comércio sofisticado, como, por 

exemplo, as lojas Louis Vuitton. 

 

O macadame, superfície com que foram pavimentados os bulevares, era 

notavelmente macio e fornecia perfeita tração para as patas dos cavalos. Pela 

primeira vez, corredores e condutores podiam, no coração da cidade, lançar 

seus animais em plena velocidade.55 
 

O tráfego e a multidão são as expressões mais fortes da modernidade, bem como o 

movimento frenético, a agitação e, conseqüentemente, as novas formas de comportamento, 

que acabaram por resultar no �caos�, explorado nos poemas de Baudelaire. O macadame 

(superfície de pavimentação) é um exemplo desse contexto tumultuado, uma vez que 

apresentava uma série de problemas aos transeuntes parisienses, fato que contribuía para o 

agravamento do caos na cidade. Em períodos secos, o revestimento ficava empoeirado e 

abafado pelo calor; já em épocas de chuva, ficava enlameado com a chuva e a neve. 

 

É esse, pois, o palco da cena moderna primordial de Baudelaire. [...] O 

homem moderno arquétipo, como o vemos aqui, é o pedestre lançado no 

turbilhão do tráfego da cidade moderna, um homem sozinho, lutando contra 

um aglomerado de massa e energia pesadas, velozes e mortíferas. O 

borbulhante tráfego da rua e do bulevar não conhece fronteiras espaciais ou 

temporais, espalha-se na direção de qualquer espaço urbano, impõe seu 

ritmo ao tempo de todas as pessoas, transforma todo o ambiente moderno em 
caos.56 

 

Nesta época, a rede ferroviária começou a se expandir por toda a França, num 

período marcado pela Revolução Industrial, pela difusão de idéias socialistas e por grandes 

                                                 
54 As barricadas são o ponto central do movimento conspirativo do governo de Napoleão III, aparecendo com 

freqüência nos textos de Baudelaire. Blanqui foi o mais importante dos chefes de barricadas parisienses, sendo 

apontado por Marx como �o verdadeiro líder do partido proletário�. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire, 

um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas � volume III. Tradução de José Martins Barbosa e Hemerson 

Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989. p.13. 
55 BERMAN, Marshall. Op. cit. p.189. 
56 Ibidem. p.190. 
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transformações no âmbito cultural. A modernidade foi fruto das Revoluções Francesa, 

Industrial e Americana, trazendo consigo modificações profundas na sociedade, como o 

desaparecimento da figura do artesão e da tendência de produção de um bem específico para 

cada pessoa, sendo seus lugares ocupados pela larga escala de produção. O tempo controlado 

pelo relógio passou a orientar a vida da sociedade moderna, que agora tinha como principal 

objetivo o lucro, uma decorrência da Reforma Religiosa. 

A religião protestante rompeu com a tradição católica de um mundo mágico e da 

salvação após a vida. Os mais importantes valores disseminados pelo protestantismo referiam-

se à salvação em função do trabalho e à não-condenação do lucro. Dessa forma, pode-se 

perceber que a origem do capitalismo remota ao protestantismo, com a valorização do 

trabalho e a conscientização de que somente o esforço realizado em vida garantiria a salvação, 

somente o trabalho árduo geraria a recompensa. 

Foi nesse contexto que Max Weber desenvolveu o conceito que explica muito bem a 

sociedade capitalista moderna: o desencantamento do mundo. A palavra desencantamento em 

alemão significa Entzauberung, cuja tradução literal é desmagificação. 
57 �O desencantamento 

do mundo, a eliminação da magia como meio de salvação, não foi realizado na piedade 

católica com as mesmas conseqüências que na religiosidade puritana (e, antes dela, somente 

na judaica).�58 

Em seus estudos, Weber59
 apontou as diferenças entre as religiões católica e 

protestante: 

 

O católico tinha à sua disposição a graça sacramental de sua Igreja como 
meio de compensar a própria insuficiência: o padre era um mago que 

operava o milagre da transubstanciação e em cujas mãos estava depositado o 

                                                 
57 PIERUCCI. Antonio Flávio. O desencantamento do mundo. Todos os passos do conceito em Max Weber. São 

Paulo: USP, Curso de Pós-Graduação em Sociologia; Ed. 34, 2003. p.7-8. 
58 WEBER, Max. A ética protestante e o �espírito� do capitalismo. Tradução de José Marcos Mariani de 

Macedo. Edição de Antonio Flávio Pierucci. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p.106. 
59 Ibidem. p.106. 
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poder das chaves. Podia-se recorrer a ele em arrependimento e penitência 

que ele ministrava a expiação, esperança da graça, certeza do perdão e dessa 

forma ensejava a descarga daquela tensão enorme, na qual era destino 

inescapável e implacável do calvinista viver. Para este não havia consolações 

amigáveis e humanas, nem lhe era dado esperar reparar momentos de 

fraqueza e leviandade com redobrada boa vontade em outras horas, como o 
católico e também o luterano. 

 

Sendo assim, o mundo moderno mostra-se desencantado, efêmero, transitório, 

cercado de velocidade e de novos acontecimentos. Nada é eterno, o que importa é o aqui e o 

agora. A salvação deve ser conquistada em vida, mediante o trabalho, não devendo ser 

esperada na eternidade, pois nada será como antes, nada é permanente. O homem moderno 

somente acredita no hoje, busca algo maior, algo que tenha uma nova sensibilidade, algo que 

seja capaz de unir o eterno e o efêmero. De acordo com Marshall Berman
60: �Ser moderno é 

fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, �tudo que é sólido desmancha no ar�.� 

Uma vez apresentado o contexto histórico em que surgiu a marca de luxo Louis 

Vuitton, faz-se necessário um estudo sobre a temática da aura, que se iniciará com a 

apresentação do filósofo Walter Benjamin, seu enquadramento na Escola de Frankfurt e o 

entendimento dos conceitos, por ele propostos, de aura da obra de arte e de desauratização, 

para que, ultrapassado o arcabouço conceitual, seja possível examinar a aura da mercadoria. 

 

2.2 ESCOLA DE FRANKFURT  

 

 

 

        scola de Frankfurt é o nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais de 

tendências marxistas que se encontraram no Instituto para Pesquisa Social (Institut für 

Sozialforschung) da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, em 1923. Alguns teóricos 

                                                 
60 BERMAN, Marshall. Op. cit. p.24. 
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como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin participaram 

desse grupo, responsável pela Teoria Crítica da Sociedade. Deve-se à Escola de Frankfurt a 

criação de conceitos como Indústria Cultural e Cultura de Massa. Os procedimentos de 

massificação foram pensados, pela primeira vez, na Escola de Frankfurt, não como 

substitutivos, mas como constitutivos da conflitividade estrutural do social. 

O conceito de Indústria Cultural nasceu em um texto de Horkheimer e Adorno � �A 

Dialética do Esclarecimento� (1944) � que articula o totalitarismo político e a massificação 

cultural como as duas faces de uma mesma dinâmica, em um período histórico de 

antagonismo entre uma América do Norte democrata e uma Alemanha nazista. A Indústria 

Cultural pode ser entendida como uma indústria que agencia e controla a produção, difusão e 

recepção de bens culturais em uma sociedade em que a cultura se resume à diversão. 

 A fotografia foi a primeira tecnologia da imagem a ser absorvida pela Indústria 

Cultural. Depois dela, a possibilidade de se colocar a imagem em movimento no cinema veio 

a ampliar suas formas de utilização. Com o recurso da reprodutibilidade técnica
61, a imagem 

visual se popularizou e possibilitou, por exemplo, a entrada da linguagem visual no universo 

da propaganda de forma mais intensa. 

Outra questão levantada pela Escola de Frankfurt refere-se à degradação da cultura, 

transformada em indústria de diversão. A diversão surge como escape de uma vida inumana, 

da exploração do trabalho, tornando-se um mecanismo de conformação e abrandamento de 

rebeliões. Os frankfurtianos também exploraram a dessublimação da arte como uma outra 

face da degradação da cultura. 

A arte consegue desprender-se do âmbito do sagrado em virtude da autonomia que o 

mercado lhe possibilita, passando a ser vista como mercadoria, para posteriormente perder 

esse caráter e se incorporar ao mercado como um bem cultural. A dessublimação da arte 

                                                 
61 Possibilidade de registro e reprodução de imagens por meio de máquinas, amplamente discutida por Walter 

Benjamin. 
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refere-se à imitação, à forma da arte produzida e reproduzida pela Indústria Cultural, como se 

a arte fosse uma fórmula. 

Entre os pensadores da Escola de Frankfurt, o presente trabalho destacará os 

ensinamentos de Walter Benjamin, principalmente no que tange às questões relacionadas à 

arte e à aura. Em uma de suas obras � �A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade 

Técnica� (1935) �, Benjamin estudou as mudanças provocadas pelas novas aspirações da 

massa e pelas novas tecnologias de reprodução. O filósofo constatou que no século XX as 

técnicas de reprodução atingiram níveis muito sofisticados, capazes de serem aplicados em 

todas as obras de arte, modificando profundamente seus modos de influência e, ao mesmo 

tempo, impondo-se como formas originais de arte. 

Walter Benjamin, filho de um comerciante judeu, nasceu em Berlim, em 15 de julho 

de 1892. No início dos anos 1920 conheceu Theodor Adorno e, nesta mesma época, estudou 

em profundidade a obra de Marx. O escritor é reconhecido como um dos mais importantes 

pensadores da modernidade, tendo dedicado uma boa parte de sua pesquisa à arte, ao cinema, 

à literatura e à cidade moderna. �Sem ter construído propriamente uma teoria da modernidade, 

Benjamin forjou suas principais noções teóricas sobre o assunto no embate crítico com a obra 

de grandes escritores modernos, como Baudelaire, Marcel Proust e Franz Kafka.�62 

Por volta dos anos 1930, iniciou seu �Trabalho de Passagens�, obra inacabada em 

função de sua morte. Exilado na França, tentou escapar da invasão nazista ao país 

atravessando os Pirineus, mas foi preso na fronteira espanhola. Ameaçado de ser deportado à 

Alemanha, Walter Benjamin suicidou-se em 27 de setembro de 1940. 

 

 

 

                                                 
62 PALHARES, Taisa Helena Pascale. �Benjamin: experiência e vivência. Arqueologia da modernidade e perda 

da aura�. Revista Mente, Cérebro & Filosofia. n.07. São Paulo, Duetto, s/d. p.78. 



 50 

 

2.3 AURATIZAÇÃO 

 

 

               

             primeira referência benjaminiana ao conceito de aura ocorreu no ensaio 

�Pequena História da Fotografia� (1931), no qual o autor a designa como �Uma trama 

peculiar de espaço e tempo: aparência única de uma distância, por mais próxima que ela 

esteja�.63 Posteriormente, em 1935, em �A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade 

Técnica�, o autor estabelece que: 

 

A relação de arte dependia da instauração de três elementos: aura, valor 

cultural e autenticidade [...]. A aura � o ser tomado como distante por maior 
que fosse a proximidade física em que estivesse quanto ao sujeito � 
determina tanto o valor cultural quanto o critério de autenticidade.64 

 

Benjamin também fez uso do termo em �Sobre Alguns Motivos em Baudelaire� 

(1939)65, obra em que a aura foi discutida em decorrência da experiência, da chamada 

vivência do choque
66, forma de experiência predominante na modernidade.

 O texto atribui a 

qualidade aurática aos objetos que têm a capacidade de captar o olhar, possuem marcas de 

temporalidade e cujas características ultrapassam o valor comercial ou de exposição. 

Para que o conceito de aura seja melhor compreendido, a transposição de um 

preceito típico religioso se faz bastante pertinente: o valor de culto. O valor de culto, bem 

como o de ritualização da obra de arte, preserva as características de intocabilidade, 

                                                 
63 Apud PALHARES, Taisa Helena Pascale. Op. cit., s/d. p.81. 
64 Apud LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p.217. 
65 Capítulo do livro: BENJAMIN, Walter. Op. cit., 1989. 
66 Para constituir a vivência do choque, as impressões devem ser assimiladas de forma consciente pelo indivíduo, 

representando uma espécie de trauma. �Logo, tudo que é experimentado enquanto choque torna-se conteúdo 

apenas para a consciência vigilante que, desse modo, buscará amortecê-lo�. PALHARES, Taisa Helena Pascale. 

Aura. A crise da arte em Walter Benjamin. São Paulo: Barracuda, 2006. p.86. Benjamin pensou as mudanças 

ocorridas �a partir do espaço da percepção, misturando para isso o que se passa nas ruas com o que se passa nas 

fábricas e nas escuras salas de cinema e na literatura, sobretudo na marginal, na maldita�. MARTIN-BARBERO, 
Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de janeiro: Ed. UFRJ, 1997. p.73. 
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unicidade, tradição, inatingibilidade e singularidade, ou, em resumo, a aura. O valor de culto 

de uma imagem pode ser entendido como a distância desta em relação àquele que a cultua, a 

admira. Para uma imagem ser adorada deve, necessariamente, ser inatingível, estar longe do 

sujeito da contemplação. Desde a incorporação da arte na sociedade o valor de culto se fez 

presente, em um primeiro momento como um ritual mágico, e posteriormente como um ritual 

religioso. 

De acordo com Taisa Helena Pascale Palhares67: �[...] a aura denota exatamente esse 

valor de culto.� Ainda de acordo com a autora: �A tradição valoriza na obra a unicidade e a 

autenticidade, sendo que elas não representam nada mais do que sua aura.� 

Benjamin define a autenticidade da arte como sendo o �aqui e agora�, seu hic et 

nunc.68 Além disso, o filósofo afirma que em tal autenticidade é �enraizada uma tradição que 

identifica esse objeto, até nossos dias, como sendo aquele objeto, sempre igual e idêntico a si 

mesmo�.69 No que diz respeito à tradição, o pensador assevera que essa é uma característica 

de objetos únicos, daqueles que adquiriram, com o passar dos anos, uma história, sobre a qual 

se efetiva sua autoridade. 

 

Logo, em um primeiro momento e, estritamente no domínio da arte, os 

conceitos de aura e autenticidade surgem lado a lado. Como tal, a aura 
denota o modo de ser da obra de arte no contexto da tradição: 

aura/autenticidade como original, peça única produzida pela mão do autor, e 

que desfruta por isso de uma superioridade/ qualitativa sobre a qual se 
legitima sua autoridade com relação às falsificações, e da qual deriva seu 
poder de testemunho histórico.

70 
 

                                                 
67 PALHARES, Taisa Helena Pascale. Op. cit., 2006. p.55-56. 
68 Rainer Rochlitz preleciona que Benjamin não aponta as diferenças entre o �aqui e agora� (hic et nunc) das 
obras de arte em geral e das obras autográficas. Para o autor, o aqui e agora do original só se aplica às obras 

autográficas. �[...] a questão central de Benjamin é o fato de que o desenvolvimento da reprodução técnica 

produz artes da imagem para as quais o problema da autenticidade não se coloca mais.� ROCHLITZ, Rainer. O 

desencantamento da arte. A filosofia de Walter Benjamin. Tradução de Maria Elena Ortiz Assumpção. São 

Paulo: EDUSC, 2003. p.218. 
69 PALHARES, Taisa Helena Pascale. Op. cit., 2006. p.49. 
70 Ibidem. p.51. 
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A aura exprime a sacralidade da arte, seu distanciamento, sua contemplação. 

Destarte, para que isto ocorra há a necessidade da restrição às massas, ou seja, do isolamento 

em torres de marfim, estando acessível apenas para um pequeno e seleto grupo de indivíduos. 

Como preleciona Walter Benjamin71: 

 

Sabe-se que as mais antigas obras de arte nasceram a serviço de um ritual, 

inicialmente mágico, depois religioso. Ora, é um fato de importância 

decisiva a obra de arte perder necessariamente sua aura a partir do momento 
em que não mais possua nenhum traço de sua função ritual. 

 

Sendo assim, a aura da obra de arte refere-se à sua singularidade, sua historicidade, 

seu contexto, seu pertencimento a uma tradição.  

A perda da aura inicia-se a partir dos processos de reprodução em série, que tornam a 

arte mais acessível, uma vez que a libertam de seu local de origem, possibilitando sua fruição 

por um número cada vez maior de pessoas, dando origem, assim, à antítese: aura x 

reprodução.
72 

 

2.4 DESAURATIZAÇÃO 

 

 

 

             teoria da desauratização pode ser ilustrada a partir de um poema em prosa de 

Baudelaire intitulado �A Perda do Halo� (1865), publicado somente após a morte do poeta 

francês: 

 

                                                 
71 BENJAMIN, Walter. �A Obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica�. In: LIMA, Luiz Costa 
(Coord.). Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p.228. 
72 Conforme: PALHARES, Taisa Helena Pascale. Op. cit., 2006. p.67. 
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O quê! Você aqui, meu amigo? Você em um lugar como esse? Você, 

degustador de ambrosia e de quintessências! Estou escandalizado! 
Meu amigo, você sabe como me aterrorizam os cavalos e os veículos? Bem, 

agora mesmo eu cruzava o bulevar, com muita pressa, chapinhando na lama, 
em meio ao caos, com a morte galopando em minha direção, de todos os 

lados, quando fiz um movimento brusco e o halo despencou de minha cabeça 

indo cair no lodaçal de macadame. Eu estava muito assustado para recolhê-
lo. Pensei que seria menos desagradável perder minha insígnia do que ter 
meus ossos quebrados. Além disso, murmurei para mim mesmo, toda nuvem 

tem um forro de prata. Agora, eu posso andar por aí incógnito, cometer 

baixezas, dedicar-me a qualquer espécie de atividade crapulosa, como um 

simples mortal. Assim, aqui estou, tal como você me vê, tal como você 

mesmo! 
Mas você não vai colocar um anúncio pelo halo? Ou notificar a polícia?  
Que Deus me perdoe! Eu gosto disto aqui. Você é o único que me 

reconheceu. Além disso, a dignidade me aborrece. Mais ainda, é divertido 

imaginar algum mau poeta apanhando-o e colocando-o 
desavergonhadamente na própria cabeça. Que prazer poder fazer alguém 

feliz! Especialmente alguém de quem você pode rir. Pense em X, ou em Z! 

Você não percebe como isso vai ser divertido.
73 

 

A exemplo do poema supratranscrito, Charles Baudelaire utilizava com freqüência o 

recurso da alegoria74 em seus textos. 

�A Perda do Halo� remete à perda da inocência e apresenta o diálogo entre um poeta, 

identificado como sendo o próprio Baudelaire, e um �homem comum�, em um lugar de 

freqüência duvidosa, ou de má reputação. A primeira manifestação do homem comum diz 

respeito ao lugar onde o encontro acontece, lugar este inadequado a um �degustador de 

ambrosia e de quintessências�; ou seja, o poeta era igualado a um Deus do Olimpo, a uma 

figura mitológica, eterna. Apesar de estar sem halo, ou seja, sem seu diferencial, sem o brilho 

que apenas os heróis, santos ou poetas possuíam, o poeta é reconhecido pelo homem comum, 

que não consegue entender a sua tranqüilidade e satisfação em meio ao ocorrido, ou seja, a 

perda da auréola. 

                                                 
73 BERMAN, Marshall. Op. cit. p.186-187. 
74 A alegoria é comumente tratada como uma figura da retórica, porém pode também ser encontrada na pintura, 

escultura ou outra forma de arte mimética. �Temos real alegoria quando um poeta indica explicitamente a 
relação de suas imagens com exemplos ou preceitos, e assim tenta indicar como um comentário sobre ele deveria 

conduzir-se. Um escritor está sendo alegórico sempre que fique claro que está dizendo �por isto eu também 

(állos) quero dizer aquilo�.� FRYE, Northrop. Anatomia da Crítica. Tradução de Péricles Eugênio da Silva 

Ramos. São Paulo: Cultrix, 1957. p.93. 
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O poema de Baudelaire aponta os novos caminhos da arte e o que passa a acontecer 

com os poetas (artistas de um modo geral) de sua época. A perda da aura simboliza a 

mudança de vida para o poeta e de seu enquadramento na modernidade. O tráfego, os cavalos, 

a velocidade, os meios de comunicação, o mercado e a correria tornam o poeta clássico um 

homem comum, �roubam� sua aura, sua diferenciação, o fazem sair do pedestal de poeta 

clássico para transformar-se em um homem moderno, anônimo, sem nenhum tipo de 

diferenciação, podendo misturar-se e interagir com as massas. Nesse contexto, ocorre o 

processo de humanização do homem. Nesse sentido, Baudelaire determina �o preço que é 

preciso pagar para adquirir a sensação do moderno: a desintegração da aura na vivência do 

choque�.75 

Ao perder sua auréola, o poeta se diverte com a possibilidade de alguém a encontrar, 

�alguém de quem você pode rir�. Sendo assim, o desfecho do poema é realizado de maneira 

cômica. O poeta, tido como Deus em um primeiro momento, torna-se um anti-herói, 

construção típica de um século �cujos momentos de verdade mais solene serão não apenas 

descritos mas efetivamente experimentados como shows circenses [...]�.76 

De acordo com Marshall Berman 77: 

 

�A Perda do Halo� trata da queda do próprio Deus de Baudelaire. Porém, é 

preciso lembrar que esse Deus é cultuado não só por artistas, mas igualmente 

por �homens comuns� , crentes de que a arte e os artistas existem em um 

plano muito acima deles. �A Perda do Halo� se dá em um ponto para o qual 

convergem o mundo da arte e o mundo comum. 
 

Baudelaire explica que na modernidade o artista �perde o halo�, perde a dimensão do 

sagrado, se humaniza, passa a se relacionar com o mercado, enquadrando-se em um mundo 

em que os valores religiosos não mais sustentam as necessidades originadas, reiterando, dessa 

                                                 
75 BENJAMIN, Walter. Op. cit., 1989. p.145. 
76 BERMAN, Marshall. Op. cit. p.188. 
77 Ibidem. p.187. 
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forma, a teoria de mundo desencantado. A arte torna-se autônoma, rompe com a figuração, ou 

seja, começa a refletir sobre si mesma, não mais sobre elementos ao seu redor. A partir de 

então, o poeta estabelece que o artista terá duas opções: epater le borgoisie (chocar a 

burguesia) com ações radicais ou eposer la folie (casar com a multidão), buscando o heroísmo 

nas ruas.78 Baudelaire entende burguesia como uma experiência estética, um conceito de novo 

homem que representa a sensibilidade das ruas.79 Nessa perspectiva, o poeta afirma que a 

demanda surge antes da tecnologia, pré-estipulando o conceito de reprodutibilidade técnica, 

estudado por Walter Benjamin. 

O processo de desauratização da obra de arte inicia-se a partir do uso de técnicas de 

reprodução em massa, visto de maneira positiva por Walter Benjamin, pois consiste na 

emancipação e democratização da arte: 

 

A morte da aura na obra de arte fala não tanto da arte quanto dessa nova 
percepção que, rompendo o envoltório, o halo, o brilho das coisas, põe os 

homens, qualquer homem, o homem de massa, em posição de usá-las e gozá-
las. Antes, para a maioria dos homens, as coisas, e não só as de arte, por 

próximas que estivessem, ficavam sempre longe, porque um modo de 
relação social lhes fazia parecer distantes. Agora, as massas sentem 
próximas, com a ajuda das técnicas, até as coisas mais longínquas e mais 

sagradas.80 
 

Para o filósofo, a perda da aura representa, também, a passagem de um mundo 

encantado, mágico e auratizado para um mundo mais racional, libertado de magia, que 

corresponde à teoria do desencantamento do mundo, proposta por Max Weber. No que tange 

à cultura, Benjamin percebe o processo de desauratização como um movimento de 

democratização, pois, mediante os mecanismos de reprodução, a arte consegue se libertar de 

seus locais de origem, bem como do distanciamento em relação ao observador, eliminando, 

assim, uma atitude meramente contemplativa. 
                                                 
78 FEIJO, Martin Cezar. Curso: Imagens da Mulher. Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 07/11/2007. 
79 Diferentemente de Marx, que define a burguesia como a classe social detentora dos meios de produção. 
80 MARTIN-BARBERO, Jesús. Op. cit. p.74. 
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Benjamin pensa, com isso, na possibilidade aberta pelos meios mecânicos de 

reprodução de libertar a obra de seu local de origem por meio de uma 

gravação. Nesse sentido, não é mais preciso ir a um concerto ou a um 

palácio florentino para desfrutar de uma peça de Beethoven ou de uma 

estátua de Michelangelo. Pela reprodução o �valor tradicional da herança 

cultural� � sua autenticidade � é desvalorizado; objetos antes �intocáveis�, 

tanto no sentido físico como valorativo, abrem-se a novas significações no 

instante em que são arrancados do domínio restrito à tradição.
81 

 

A visão de Benjamin em relação à arte mostra-se fortemente carregada de elementos 

políticos, apresentando uma clara tendência marxista. Para o filósofo, a arte não deveria 

permanecer restrita à burguesia, ficando enclausurada em �torres de marfim�, mas sim estar 

disponível à fruição de um número cada vez maior de pessoas, ou seja, à massa. Para ele, a 

crise que os meios de reprodução causaram ultrapassava o campo da arte, estando 

intimamente ligada aos movimentos de massa. Benjamin também analisou que o declínio da 

aura não foi conseqüência somente dos efeitos provocados pela reprodutibilidade técnica, 

argumentando que ocorreu a partir de duas causas relacionadas: o poder da massa e o desejo 

de tornar as coisas mais próximas. Nesse contexto, a unicidade cede lugar à multiplicidade. 

Contudo, Walter Benjamin não ignorou os possíveis problemas que a reprodução 

poderia causar, entre eles a perda do valor da obra de arte, uma vez  equiparada e reduzida a 

simples mercadoria. Porém, preferiu acreditar que os meios de reprodução representavam a 

quebra de barreiras entre a arte e a massa. Assim, �[...] se aceita positivamente a perda da 

aura, é também em nome da legitimidade histórica da percepção e de uma nova configuração 

social, e, sobretudo, sob a ameaça da apropriação fascista tanto dos valores tradicionais 

quanto das novas técnicas�.
82 

A perda da aura da obra de arte representa, contudo, a autonomia da arte, sua 

dessacralização. Nesse sentido, Marshall Berman faz a seguinte constatação:  

 

                                                 
81 PALHARES, Taisa Helena Pascale. Op. cit., 2006. p.67. 
82 Ibidem. p.51. 
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Walter Benjamin parece ter sido o primeiro a sugerir as profundas afinidades 
entre Baudelaire e Marx. [...] Para ambos, Marx e Baudelaire, uma das mais 
cruciais experiências endêmicas da vida moderna e um dos temas centrais da 

arte e do pensamento modernos é a dessacralização.83 
 

No que tange à dessacralização da obra de arte, Max Weber
84  pondera: 

 

Não somente a arte parece condenada a um papel secundário ao lado da 

ciência, mais ainda sofre as conseqüências da dessacralização que afeta toda 
a realidade moderna. O destino de nossa época caracterizada pela 

racionalização, pela intelectualização e sobretudo pelo desencantamento do 

mundo, escreve Max Weber em 1919, conduziu os humanos a banir os 
valores supremos os mais sublimes da vida pública [...]. 

 

A autonomia da arte representa sua libertação em relação a valores sagrados e ao 

controle exercido pela aristocracia e pela Igreja. Em um mundo desencantado, a arte é 

desauratizada, autônoma e reprodutível, possuindo relação direta com o mercado. É neste 

contexto de mundo desauratizado que surge a publicidade, à qual Benjamin referiu-se da 

seguinte forma: �A visão mais essencial, hoje, aquela que atinge o âmago das coisas, a visão 

mercantilista, é a publicidade.�
85 

A publicidade, bem como o cinema, foi responsável pela reprodução marcante da 

imagem, pela destruição do distanciamento entre esta e o observador, que passaram a 

constituir características da atualidade estudada por Benjamin. Em um mundo onde a arte 

perdeu a aura, a publicidade é responsável por transferi-la ao produto, iniciando-se, assim, o 

processo de auratização da mercadoria. 

 
 

 

 

                                                 
83 BERMAN, Marshall. Op. cit. p.189. 
84

 WEBER, Max. Le savant et le politique. Paris: Plon, 1959. p.105. Apud ROCHLITZ, Rainer. O 

desencantamento da arte. A filosofia de Walter Benjamin. Tradução de Maria Elena Ortiz Assumpção. São 

Paulo: EDUSC, 2003. p.129. 
85 Apud ROCHLITZ, Rainer. Op. cit. p.161. 
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CAPÍTULO III - PUBLICIDADE E ARTE 

 

3.1 CAMPANHA LOUIS VUITTON PRIMAVERA/ VERÃO 2007 

 

 

        

            mercado de luxo atual é orientado para o marketing, ou seja, há um forte 

investimento em comunicação, distribuição, produção e na midiatização das marcas. A 

comunicação dos artigos de luxo tem como escopo torná-los sinônimos de sofisticação, 

glamour e desejo. As estratégias de comunicação utilizadas para a divulgação dos bens de 

luxo diferem das empregadas para bens de uso corrente, havendo diferenças também nas 

estratégias utilizadas para cada segmento dentro do próprio mercado do luxo (superluxo, 

intermediário, acessível). 

De acordo com André D�Angelo
86, as ações de relações públicas são as que podem 

ser usadas com eficiência nas três divisões do setor de luxo, uma vez que são capazes de 

atingir os formadores de opinião, ou seja, pessoas que criam moda, que adotam a marca, a 

tornam visível e servem como referencial para os demais consumidores.
87 �As RPs também 

são um mecanismo eficaz para obter divulgação espontânea sobre a marca, seja através do 

boca-a-boca dos consumidores, seja via imprensa. [...] servem igualmente para tornar a marca 

visível para o público-alvo e conferir-lhe uma identidade.�88 

 

                                                 
* Imagem da folha de rosto extraída de: LVMH. Louis Vuitton. L´art de traverser le temps. França, 1997.  
86 D�ANGELO, André. O papel da comunicação no mercado de luxo (parte I). Disponível em: 

<http://www.gestaodoluxo.com.br/gestao_luxo_novo/segmentos/estilo/estilo.asp>. Acesso em 15/03/08. 
87 Um exemplo de ação de relações públicas praticada pela Louis Vuitton, no Brasil, ocorreu em março de 2007, 

em São Paulo. Com o propósito de estreitar o relacionamento com a marca, foi oferecido um jantar para seus 

clientes VIPs, em uma das lojas da cidade. �Durante o evento, não houve apresentação de produtos nem qualquer 

anúncio à imprensa; a intenção era simplesmente reunir os clientes da marca.� Ibidem. 
88 Ibidem. 
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Diferentemente das ações de relações públicas (que objetivam divulgar a marca em 

um target estabelecido), a publicidade dos produtos de luxo destina-se a um público-alvo 

mais amplo, além de reforçar a identidade da marca. Como já fora citado, o luxo se 

democratizou, não sendo destinado exclusivamente à clientela da elite, mas sim �à parte 

�elitista de cada um� dos consumidores que desejam ter acesso a ele�.89 Dessa forma, cabe à 

publicidade divulgar os artigos sem banalizar o luxo, enquadrando-se numa linha tênue entre 

massificação de informação e seletividade de consumo: 

 

[...] toda marca deve encontrar e gerir o justo equilíbrio entre a difusão e a 

banalização, a extensão de seu nome e o respeito por sua identidade e estilo, 

ir ao encontro de novos consumidores mais ocasionais mantendo sua 
seletividade, vetor de desejabilidade e reforço do valor da marca.

90 
 

Produtos que se enquadram na categoria �luxo intermediário�, como os da grife 

Louis Vuitton, exigem uma comunicação bem trabalhada, integrando desde uma distribuição 

seletiva até uma fixação de preço de acordo com uma série de aspectos psicológicos do 

consumidor. Os produtos mencionados, em sua maioria, são destinados a um público que 

ascendeu socialmente, ou seja, melhorou suas condições financeiras e elevou seu padrão de 

consumo, passando a desejar o estilo de vida das classes dominantes e fazendo �nascer toda 

uma série de necessidades e desejos novos de produtos e objetos próximos ou idênticos 

àqueles selecionados por essa classe de referência�.
91 

Consumidores de �luxo intermediário� buscam artigos com características como 

beleza, tradição, qualidade, porém desejam também um luxo de fácil reconhecimento e maior 

propagação, para servir como �código ostentatório�
92, como forma de simbolizar sua ascensão 

                                                 
89 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. O Luxo eterno. Da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução 

de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.94. 
90 Ibidem. p.94. 
91 ALLÉRÈS, Danielle. Luxo...: Estratégias / marketing. Tradução de Mauro Gama. 2ªed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006. p.167. 
92 Ibidem. p.167. 
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econômica. Dessa forma, o marketing dessa categoria de luxo tem como escopo elaborar um 

conjunto coerente, englobando o produto, sua apresentação, divulgação, preço e uma resposta 

adequada às expectativas criadas por seus consumidores. No tocante à marca em questão, 

pode-se dizer que sua estratégia �[...] é a gestão de um equilíbrio entre um desenvolvimento 

explosivo das vendas e a manutenção de certa raridade e seletividade�.
93  

Estabelecidas as considerações a respeito do marketing do luxo, passemos ao estudo 

da campanha publicitária primavera/ verão 2007 da Louis Vuitton. A referida campanha 

utilizou a imagem da atriz Scarlett Johansson94, uma diva do cinema, com traços perfeitos, 

estilo marcante, glamour, sofisticação e notoriedade internacional, ou seja, características 

também associadas aos produtos da marca, de forma a propor a identificação da modelo com 

os artigos ofertados: 

 

[...] a estética permanece um eixo primordial do trabalho publicitário. 

Valorização plástica do produto, fotos caprichadas, interior de luxo, 

refinamento dos cenários, beleza dos corpos e dos rostos, a publicidade 

poetiza o produto e a marca [...]. Qualquer que seja a importância tomada 

pelo humor, erotismo ou extravagância, a arma clássica da sedução, a beleza, 

não deixa de ser amplamente explorada. [...] Da mesma maneira que a moda, 

a publicidade se dirige principalmente ao olho, é promessa de beleza, 

sedução das aparências, ambiência idealizada antes de ser informação.
95 

 

Marc Jacobs96, diretor artístico da marca, refere-se a Scarlett Johnsson como uma 

celebridade jovem e com frescor, levemente coquete, com uma pele maravilhosa e uma 

silhueta feita para usar vestidos tomara-que-caia e sapatos de salto dourado. Para ele, a mulher 

Vuitton pode ser definida da seguinte maneira: 

                                                 
93 Ibidem. p.234. 
94 A atriz protagonizou filmes de sucesso, tais como Encontros e Desencontros (Lost in Translation - direção de 

Sofia Coppola) e Moça com Brinco de Pérola (Girl with a Pearl Earing), sendo considerada a atriz preferida do 
diretor Woody Allen, com quem gravou Match Point e Scoop (O Grande Furo). Scarlett possui uma relação de 

afinidade com a marca Louis Vuitton. No ano de 2004, estrelou os anúncios de outono/ inverno da grife e, além 

da campanha apresentada neste trabalho (primavera/ verão), participou dos anúncios outono/ inverno 2007. 
95 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. A moda e seus destinos nas sociedades modernas. Tradução de 

Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.189. 
96 BAG-BLISS. Disponível em: <http://www.bagbliss.com/category/celebrities-their-handbags/scarlett-
johansson-style>. Acesso em: 20/09/07. 
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É aquela que realmente ama satisfazer seus caprichos e para quem o luxo é 

uma realidade e não uma necessidade. Para ela, o luxo não é uma válvula de 

escape, algo que resolverá seus problemas. É um prazer que ela se permite, 

como um capricho, que orgulhosamente exibe aos outros.97 
 

A campanha, fotografada pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott, apresenta poucos 

indícios publicitários. Há apenas a assinatura da marca, o telefone das lojas (Haddock Lobo, 

Daslu, Iguatemi e Rio de Janeiro - Brasil) e o website da grife. O único texto presente 

enuncia: �Vendidos exclusivamente nas lojas Louis Vuitton.� Assim, verifica-se a 

consonância do texto da campanha com a política de distribuição dos produtos Louis Vuitton, 

que, como já fora explicado anteriormente
98, é seletiva e controlada, uma estratégia de 

marketing que assegura sua presença em lojas exclusivas e luxuosas, que conservam o 

prestígio e a aura de sonho da marca inabalados, proporcionando uma experiência única de 

consumo. 

A campanha contou com a apresentação de 10 (dez) fotografias (Figuras XVII a 

XXVI), nas quais a atriz aparece em um balanço, com cabelos cacheados, assemelhando-se a 

um anjo, mas, ao mesmo tempo, sensual como uma diva. As imagens brincam com dois 

conceitos opostos: o sensual e o inocente. Em algumas fotos, a atriz aparece provocante, 

vestindo pouca roupa e segurando arranjos florais; em outras, aparece com roupas de 

materiais delicados, esvoaçantes, sempre com o predomínio de cores claras. Nesta coleção foi 

lançada a linha That�s Love, bolsas que estampam o logotipo LV brincando e formatando a 

palavra LoVe (Figura XXVII). 

 

 

 

                                                 
97 Revista Vogue Brasil. Especial Louis Vuitton - 150 anos de luxo. São Paulo, Dezembro 2004. p.90. 
98 No item 1.2 - �Histórico Louis Vuitton�. 
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Figura 17 � Bolsa Louis Vuitton / That�s Love. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 19 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 20 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 21 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 22 � Campanha primavera/ verão  2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 23 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 24 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 25 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 26 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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Figura 27 � Campanha primavera/ verão 2007 - Louis Vuitton. 
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A publicidade apresentada possui características de uma abordagem sociocultural
99, 

em que �os produtos configuram-se como símbolos sociais, responsáveis pelas sensações de 

aceitação e de pertencimento a um determinado grupo social�.100 Por meio da sedução, a 

imagem remete a um estilo de vida, a uma atitude que aquele que for possuidor de um artigo 

Vuitton passará a desenvolver, enquadrando-se em um seleto grupo de consumidores de luxo.  

Observando-se mais atentamente a campanha, podem-se extrair alguns elementos 

interessantes para sua interpretação. Como já fora mencionado, há poucos indícios 

publicitários, tratando-se de uma campanha clara, com poucos elementos. Nesse caso, a 

intenção do emissor é eliminar o ruído da peça, ou seja, focar o receptor na mensagem, na 

imagem, para que não haja desvio de comunicação. 

De acordo com Jean Baudrillard101: 

 

Os signos publicitários nos falam dos objetos, mas sem explicá-los em vista 
de uma práxis (ou muito pouco): de fato, remetem aos objetos reais como a 
um mundo ausente. São literalmente �legenda�, ou seja, põem-se aí para que 

sejam lidos [...]. 
Se veiculassem uma informação, haveria leitura plena e transição para o 

campo prático. Mas desempenham outro papel: o de prova de ausência do 

que designam [...]. A publicidade assim não oferece nem uma satisfação 

alucinatória, nem uma mediação prática para o mundo: a atitude que suscita 

é a de veleidade enganada � empresa inacabada, surgir contínuo, engano 

contínuo, auroras de objetos, auroras de desejos [...]. 
 

 

 

 

                                                 
99 �O ponto central desta abordagem é entender o homem no seu entorno, integrado em seu espaço social e 

cultural.� PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2004. p.120. 
100 Ibidem. p.120. 
101 BAUDRILLARD, Jean. Significação da publicidade. In: LIMA, Luiz Costa (Coord.). Teoria da cultura de 

massa. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p.295. 
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Segundo o autor, a publicidade trabalha com signos que têm como escopo transitar 

entre a satisfação e a manutenção da necessidade, sendo que suas imagens têm dupla função: 

�mostrar e enganar�.
102 Baudrillard também levanta a questão do desejo coletivo explorado 

pela publicidade: �Nenhum desejo, nem mesmo sexual, subsiste sem a mediação de um 

imaginário coletivo.�
103 

O elemento comum a todas as fotografias produzidas é um balanço, no qual Scarlett 

Johansson aparece de maneiras diferentes: balançando-se, deitada, sentada ou em pé. Em 

algumas poses aparece com ar provocativo, enquanto em outras figura uma menina com ar 

angelical. A corda do referido balanço pode ser observada em todas as imagens da campanha, 

significando a continuidade do material produzido e sua sustentabilidade. O ar angelical, o 

fundo branco e o balanço contribuem para a transmissão de leveza, mensagem corroborada 

pela modelo ao segurar um objeto de luxo, caro e exclusivo com tamanha naturalidade. 

A sensualidade expressa nos decotes e nas poses mais ousadas indica poder, atração, 

desejo, ou seja, características dos consumidores Louis Vuitton. Avançando um pouco mais, 

pode-se dizer que poder, atração e desejo configuram sentimentos experimentados por aqueles 

que possuem um objeto Louis Vuitton. O fato de usar um artigo da marca diferencia o 

consumidor, o faz pertencer a um grupo exclusivo e seleto de conhecedores de moda, que será 

identificado em qualquer parte do mundo, do ocidente ao oriente. 

 

 

 

 

                                                 
102 Ibidem. p.295. 
103 Ibidem. p.297. 
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As jóias utilizadas pela modelo reforçam a idéia de poder, raridade e tradição, 

enquanto os enfeites de cabeça demonstram inspiração nos costumes do século XVIII: �[...] as 

fitas para enfeitar os cabelos que no século XVIII fazem sonhar as jovens camponesas -, pelo 

qual a avidez e a possessão voraz exprimem a sensualidade de corpos desejantes.�
104 

Nas ilustrações, a bolsa é parte integrante, porém, em algumas delas, não aparece em 

posição de destaque, o que realça a força da marca por si própria, sua autonomia. De acordo 

com Jean Castarède
105: �Em matéria de luxo, a marca é tão importante quanto o produto. É, 

por assim dizer, um aval indispensável.� 

O recurso predominante na campanha é a sedução, utilizada em vários elementos do 

anúncio. Em todas as imagens a atriz aparece com os lábios semi-abertos, destacados com 

uma coloração avermelhada, realçando o fetichismo da comunicação. As roupas � corpetes, 

lingeries, saias esvoaçantes �, que permitem a nudez das pernas, também contribuem com tal 

idéia.  

A partir de uma análise mais atenta, é possível encontrar indícios eróticos na cena. A 

corda do balanço, além da sustentabilidade das peças, remete a um caráter fálico. Ademais, as 

alças das bolsas e o salto do calçado da modelo (que aparece em uma das imagens) podem ser 

vistos como algemas. O movimento de ir e vir do balanço reforça o contexto erotizado, joga 

com o desejo, definindo o ato sexual como uma brincadeira.  

 

 

 

                                                 
104 PERROT, Michelle. �Les femmes et leurs images ou le regard des femmes�. In: PERROT, Michelle. Les 

femmes ou les silences de l�histoire. Tradução de Adriana Carvalho Novaes. Paris: Flammarion, 1998. p.380. 
105 CASTARÈDE, Jean. O luxo. Os segredos dos produtos mais desejados do mundo. Tradução de Mário Vilela. 

São Paulo: Barcarolla, 2005. p.98. 
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Outro ponto a ser discutido tange ao olhar da modelo, que em todas as fotografias é 

voltado ao receptor da imagem, ou seja, é dirigido àquele que não participa diretamente da 

cena. Em outras palavras, o olhar da atriz busca a câmera como se esta fosse o olhar do 

espectador, convidando-o a entrar na imagem, a participar dela, a integrá-la. Para se 

compreender melhor essa idéia, basta observar que em algumas imagens o corpo de Scarlett 

está todo voltado para uma direção, enquanto seus olhos não o acompanham, procuram a lente 

fotográfica, na tentativa de dialogar com o ausente. 

Na campanha, a atriz incorpora uma mulher de personalidade marcante, assim como 

deve ser a consumidora Vuitton. A personagem tem atitude, convida o receptor a integrar a 

cena, a balançar-se. Ela é quem decide e controla o quer que aconteça, não possuindo pudores 

para alcançar seu escopo principal, seduzir o homem, que representa o objeto de desejo 

feminino. Considerando-se somente esses aspectos, esta mulher poderia ser vista como 

meretriz, o que não acontece em decorrência da utilização de cores claras, do uso de jóias 

delicadas, do ar de menina inocente, que ajudam a tornar a cena leve, fazendo com que a 

personagem seja entendida como alguém segura e determinada quanto à realização de seus 

desejos. A personagem não é santa nem pecadora, é uma mulher que é dona de seu corpo, 

uma pessoa em busca de sua satisfação. 
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3.2 PUBLICIDADE E ARTE 

 

 

 

      e acordo com Marc Jacobs106, a campanha teve como inspiração as festas do 

século XVIII: �A campanha de publicidade [...] se foca nos ecos das festas elegantes do 

século XVIII [...].� Porém, a partir de uma série de pesquisas e recorrendo-se à história da 

arte, pôde-se perceber semelhança entre as imagens exploradas e o quadro �O Balanço� 

(1767), de Jean-Honoré Fragonard (Figura XXVIII). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 � �O Balanço�, Jean-Honoré Fragonard, 1767. 

                                                 
106 PORTAL VERDES MARES. Scarlett Johansson é o novo rosto da Louis Vuitton. Paris, 16/12/2006. 
Disponível em: <http://verdesmares.globo.com/v3/canais/noticias.asp?codigo=163772&modulo=469>. Acesso 
em: 13/09/2007. 
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Fragonard107, pintor francês nascido em 1732, é o maior representante do estilo 

artístico Rococó
108, iniciado na França, entre o Barroco e o Neoclassicismo. O Rococó tem 

como características principais linhas curvas, delicadas e fluídas, cores suaves, douramento, 

representação de alegorias, pinceladas rápidas e suaves, sendo que a elegância se sobrepõe ao 

realismo. As texturas e os brilhos são aperfeiçoados e as figuras, em sua grande maioria, são 

envoltas por sedas e rendas. 

Neste estilo, há a representação do caráter lúdico e mundano dos retratos e das festas 

galantes, em que os pintores apresentam os costumes e as atitudes de uma sociedade em busca 

da felicidade, da alegria de viver e dos prazeres sensuais. Também conhecido como �estilo 

regência�, o Rococó estampa o comportamento da aristocracia de Paris e Versailles, 

preocupada em desfrutar o fausto da vida da corte. O estilo Rococó possui leveza, elegância, 

alegria, frivolidade e um certo caráter intimista, individualista, sendo o divertimento o tema 

principal de suas obras. 

A respeito da obra �O Balanço�, Flavio Conti
109 faz as seguintes ponderações: 

 

A malícia, o sentido do jocoso, da procura do prazer da época dita uma 

representação perfeita e fiel, a par de uma técnica assombrosa. Neste quadro, 
elas abundam num virtuosismo sem limites, que aproveita todas as 
possibilidades do claro-escuro. É típico do artista a linha oblíqua em que se 

desenvolve a composição. 

                                                 
107 Jean-Honoré Fragonard entrou para a Academia Real em 1765, sendo fiel ao estilo Rococó até sua morte, em 

22 de agosto de 1806. Desenhista e retratista, é considerado o último foco de alegria do século XVIII, uma vez 

que presenciou o declínio da época frívola e divertida que pintava e o surgimento da dor e da violência geradas 

pela Revolução Francesa. As obras mais conhecidas do pintor, que morreu pobre e praticamente esquecido, são: 

�O Beijo Furtivo� (1765-1770) e �O Balanço� (1767). Embora sua carreira tenha continuado após a Revolução, 

a maior parte de sua obra foi pintada durante o reinado de Luis XV. Com Fragonard, o mundo puramente 
imaginário do Rococó abriu caminho à sensibilidade e, no final da metade do século, foi definido como natural. 

O artista oscilou entre cenas excitantes destinadas ao ninho de amor das grandes cortesãs e as paisagens idílicas 

no estilo holandês. Explorou o gênero da pintura, do retrato da fantasia e da paisagem, buscando, na verdade, 
temas que lhe possibilitassem uma pintura livre, com entusiasmo sem precedente e um toque sinuoso que 
revolucionou a arte de seu tempo. CONTI, Flavio. Como reconhecer a arte rococó. Tradução de Carmen de 

Carvalho. Lisboa: Edições 70, 1978. p.54. 
108 Rococó origina-se da palavra francesa rocaille. O estilo artístico �visava a graça, a elegância, o requinte, a 

alegria, o brincar [...]�. Enquanto o Rococó buscava o belo, o agradável, o sutilmente sensual, o Barroco 
inclinava-se ao �[...] imponente, o sublime, o palaciano, o grandiloquente�. No estilo Rococó prevaleciam as 

danças populares, a frívola comédia, as ninfas e os sátiros. Conferir: Ibidem. p.03. 
109 Ibidem. p.50. 
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O título original da tela é �Les Hasards Heureux L�Escarpolette�, que pode ser 

entendido como �O Feliz Acaso de se Balançar�.
110 Nesta obra Fragonard demonstra extrema 

meticulosidade, retratando um acúmulo de detalhes requintados e concebidos com folhagens, 

flores, ramos traçados, faixas e acessórios que determinam a densidade regional, bem como o 

uso do vigor. O quadro fora encomendado ao pintor Gabriel-François Doyen, por um cortesão 

que desejava retratar sua amante num movimento similar ao do bispo no jogo de xadrez. 

Além disso, exigia estar presente na tela, e em uma posição que pudesse enxergar e admirar as 

belas pernas de sua amada. Doyen, chocado, recusou o trabalho e o ofereceu a Fragonard, 

considerado especialista em pinturas semelhantes. Em �O Balanço� a identidade do patrono é 

desconhecida, havendo especulações de que se trate do receptor geral do clero francês, Barão 

de Saint-Julien.111 No entanto, a genialidade de Fragonard consiste em despersonalizar a 

imagem e a ela conferir um tom de intensa alegria e sensualidade.  

Neste trabalho, Fragonard utiliza um cenário composto por esculturas, mistura as 

cores verde, azul e rosa, retrata flores e céu azul, criando uma atmosfera única, pintada com o 

luxo característico do reinado de Luis XV. O tema central da obra é o amor, sendo que os 

elementos presentes na tela corroboram tal conceito. As esculturas retratadas referem-se a 

cupidos e a Vênus, ou seja, uma forte simbolização da crescente onda de paixão que invade o 

cenário. O homem deitado abaixo da menina, em um emaranhado de flores, é seu amante, 

aquele que tem, como já mencionado, a privilegiada visão de suas belas pernas.  

A presença de arbustos transmite a idéia de local íntimo, de privacidade, brincando 

com a questão da sedução. A figura do sapato e o pé desnudo, por sua vez, conduzem à idéia 

de fetiche. Por outro lado, também podem ser entendidos como a entrega sexual. No ato de 

jogar o sapato, a moça expressa sua rendição ao amante e à paixão, sua libertação sexual. 

Nesse contexto, outro detalhe torna-se interessante. O amante, deitado sobre um emaranhado 

                                                 
110 Tradução nossa. 
111 Conferir: JARRASSÉ, Dominique. 18th. Century French painting. Paris: Finest SA/ Editions Pierre Terrail, 
1998. p.89-99. 
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de flores, é retratado com o braço ereto, apontado na direção das pernas da mulher, o que 

caracteriza o poder do falo. Tal situação reafirma o contexto erótico da obra de arte, que vai 

além e introduz um feixe de luz solar na figura da menina, representando seu momento 

especial, seu ápice, sua grande realização amorosa.  

Como já fora citado, a atriz Scarlett Johansson aparece na campanha Louis Vuitton 

em um balanço, assim como a personagem da tela em destaque. A campanha e a tela têm em 

comum, ainda, elementos florais, tonalidades claras, roupas esvoaçantes e indícios que 

remetem à vida aristocrática e à força da sedução. Na propaganda da Louis Vuitton, a modelo 

assemelha-se à mulher retratada na pintura de Fragonard. A sensualidade que joga com a 

frivolidade e a ingenuidade se faz presente nas duas situações, bem como a sedução, o 

requinte e o prazer de desfrutar o fausto da vida. Porém, a sedução presente na tela de estilo 

Rococó é velada, fato que pode ser explicado pelos rigores de comportamento da época. A 

menina de Fragonard tem seu olhar dirigido ao homem presente na tela, não dialoga com um 

elemento externo, como acontece na publicidade da Louis Vuitton. 

Embora o fetiche esteja presente nas duas situações, as posturas sedutoras são 

antagônicas. No quadro, há uma sedução idealizada, o homem está presente e o contexto 

amoroso é dirigido para ele. Em contrapartida, na campanha publicitária a sedução é explícita, 

tendo como destino o olhar do espectador. 

Em todas as fotografias da campanha bolsas diferentes são apresentadas, estampando 

a marca Louis Vuitton, como se esta fosse a assinatura do pintor da tela, iniciando-se, assim, 

um contexto de desauratização da obra de arte e conseqüente auratização da mercadoria. Ou 

seja, a arte transfere sua aura ao produto (figura XXIX), fato este possível mediante o uso da 

publicidade. Ou seja, em um mundo desencantado, em que a arte perdeu sua aura, a 

publicidade usa uma série de artifícios para transferir o halo aos artigos que oferta. 
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Figura 29 � Quadro comparativo: �O Balanço�, Jean-Honoré Fragonard, e Campanha Louis Vuitton. 
Desauratização da obra de arte e conseqüente auratização da mercadoria. 

 

3.3 AURATIZAÇÃO DA MERCADORIA 

 

               

              

      e acordo com Martin Cezar Feijó112:  

 

[...] a modernidade, na perspectiva de Baudelaire analisada por Walter 
Benjamin, é marcada por uma desauratização da arte; ou seja: a arte, a poesia 

perde sua aura, seu valor sagrado [...]. É a base para a autonomia da arte que 

permite o nascimento tanto da arte moderna quanto da obra de arte em época 

de sua reprodutibilidade técnica [...]. E se a arte perde sua aura, nem por isso 

a aura deixará de existir. Apenas ela se transfere, como apontou Marx, para a 

mercadoria que está na base das origens da sociedade do espetáculo [...] e do 

predomínio da linguagem publicitária em sua missão de reforçar uma 

estetização que garanta o fetiche da mercadoria. 
 

 

                                                 
112 FEIJO, Martin Cezar. �O fantasma da modernidade�. Revista Política Democrática. Ano VI, n.17. Brasília, 

s/d. p.26. 
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Para Karl Marx (1818 - 1883), a mercadoria é o elemento mais geral da riqueza 

capitalista, uma vez que admite a forma social a ser imposta a todos os produtos e processos 

sociais. O autor de �O Capital� (1867) analisa que a própria força de trabalho humana se 

transforma em mercadoria quando passa a ser assalariada. Cada mercadoria possui um valor 

de uso � representado por sua utilidade, pela capacidade de satisfazer as necessidades de cada 

indivíduo � e um valor de troca, que aparece �inicialmente como a relação quantitativa, a 

proporção pela qual se intercambiavam valores de uso de um tipo por valores de uso de outro 

tipo�.113 

Marx também pondera que as mercadorias aparecem aos homens como objetos 

dotados de vida própria, ocorrendo uma inversão entre o papel social das coisas e das pessoas, 

fenômeno este que definiu como o �fetiche da mercadoria�. 

 

De fato, o caráter de valor dos produtos de trabalho só se firma com sua 

efetuação como grandezas de valor. Estas últimas mudam constantemente, 

independentemente da vontade, da previsão e do agir dos permutadores. Seu 

movimento social próprio possui para eles a forma de um movimento de 

coisas, sob cujo controle eles estão, em vez de o controlar. 
114 

 

Em um contexto de mundo desencantado, contexto este em que a arte passou pelo 

processo de desauratização, surge a mercadoria auratizada em função da publicidade, que, 

com suas técnicas de persuasão e construção de cenários, torna os produtos essenciais para a 

satisfação de necessidades e enquadramentos sociais. Dessa forma, a publicidade passa a 

desempenhar a função de mitificação da mercadoria: �É a era da publicidade criativa, da festa 

espetacular: os produtos devem tornar-se estrelas, é preciso transformar os produtos em �seres 

vivos�, criar �marcas pessoa� com um estilo e um caráter.� 
115 

 

                                                 
113 MARX, Karl. A mercadoria. Tradução e comentários de Jorge Grespan. São Paulo: Ática, 2006. p.15. 
114 Ibidem. p.73. 
115 LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit., 1989. p.187. 
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As qualidades auráticas dos artigos ofertados passam a compor a comunicação, ou 

seja, o produto deixa de ser visto como um simples bem de consumo para se transformar em 

uma peça com tradição, unicidade, autenticidade, algo que deva ser cultuado e fortemente 

desejado. No mercado do luxo essa situação é privilegiada, uma vez que o próprio produto 

oferecido já é conceituado como diferenciado, superior em relação aos bens de consumo 

corrente. 

 

Ter acesso ao mundo do luxo é adquirir um conjunto de objetos que se 

vinculam a marcas de notoriedade às vezes mundial, jamais neutras, às vezes 

carregadas de história. Usá-las quem as compra, e possuí-las, exibi-las já não 

é uma escolha trivial de objetos [...].
116  

 

Dessa forma, os produtos de luxo exploram ainda mais uma aura de sonho, uma 

conotação quase imaterial. �Enquanto os produtos de consumo corrente correspondem a 

benefícios de tipo funcional, as marcas de luxo remetem a benefícios simbólicos.�
117 O luxo é 

uma forma de diferenciação; a aura do produto torna possível a distinção de seu usuário, um 

fenômeno correspondente ao que ocorre no poema de Baudelaire, �A Perda do Halo�, porém 

ao contrário, uma vez que neste caso há a participação da publicidade, que não renega a aura, 

muito menos a despreza, sendo a responsável pela sua transferência à mercadoria, fazendo 

com que aquele que a adquirir passe a incorporá-la, tornando-se um indivíduo singular. 

Sendo assim, uma bolsa Vuitton é muito mais que um objeto com alças utilizado para 

guardar pertences, é uma mercadoria com aura, um objeto de diferenciação, um símbolo de 

ostentação. Para muitos, é um artigo com valor de culto, adorado por quem o possui, cobiçado 

por quem o deseja, sendo reconhecido como sinônimo de status, glamour e sofisticação em 

qualquer parte do planeta.  

                                                 
116 ALLÉRÈS, Danielle. Op. cit. p.74.  
117 LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. Op. cit. p.136. 
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A marca Louis Vuitton conta uma história, possui tradição. Sua origem tem fortes 

ligações com a nobreza. Seus consumidores, via de regra, são formadores de moda, a exemplo 

dos variados artistas que exibem o logotipo LV. 

 

O luxo é fator de identificação � é maneira de diferenciar-se, de afirmar-se, 
de não ser como os outros ou, pelo menos, de copiar os que são admirados. 

Comprando um objeto de luxo, ingressa-se num clube. Compra-se a imagem, 
da qual não está ausente o valor de uso; donde a obrigação de perfeição na 

apresentação (beleza) e no uso (qualidade absoluta).
118 

 

Destarte, se, entre outras causas, o processo de desauratização da obra de arte ocorre 

em função da reprodutibilidade técnica, pode-se afirmar que a auratização da mercadoria é 

realizada pela publicidade, numa ação de persuasão comunicacional que não cria 

necessidades, apenas desperta a atenção do indivíduo para desejos que já possui. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 CASTARÈDE, Jean. Op. cit. p.105. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                            conclusão deste trabalho permite a análise de uma série de questões. O luxo 

sempre esteve presente na sociedade, primeiramente utilizado na prática de costumes tribais, 

posteriormente para fins religiosos. A nobreza fazia uso do luxo como forma de manter-se no 

poder, bem como de exteriorizar e perpetuar a desigualdade social. Porém, durante os séculos 

XVIII e XIX, em decorrência dos ganhos com as atividades mercantis, a burguesia passou por 

um processo de ascensão, passando a copiar as tradições dos nobres e a penetrar no mercado 

do luxo. Nas duas últimas décadas, o luxo se emancipou das ordens sagrada e hierárquica, 

tornando-se um segmento globalizado e disponível a um número maior de pessoas.  

Atualmente, o mercado do luxo movimenta bilhões de dólares anualmente, sendo que 

as pequenas empresas familiares, que produziam artigos em pequena escala e de forma 

artesanal, cederam espaço aos conglomerados globalizados, tendo como principal 

conseqüência a oferta de produtos que, embora fabricados em maior escala, conservam as 

características esperadas, tais como qualidade, excelência e tradição, ou seja, continuam raros 

por conservarem uma aura de exclusividade. 

A marca Louis Vuitton também passou por um processo de aquisição, sendo 

controlada desde 1987 pelo grupo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) e tendo como 

diretor artístico Marc Jacobs, uma combinação que se traduz em inovação e diferenciação, 

explorando a criação de novas linhas de produtos e a consolidação de parcerias com artistas 

renomados, com o propósito de rejuvenescer o estilo da marca. Tais características são 

almejadas por todas as grifes de luxo do mercado atual e refletem o contexto do segmento, ou 

seja, um luxo democrático e moderno, que investe pesado em estratégias de comunicação, 

podendo-se dizer que o novo luxo é orientado para o marketing. Dessa forma, percebe-se que 
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o luxo se democratizou, �estilhaçou-se�, passando a atingir um público-alvo mais abrangente, 

dividindo-se em três grupos de produtos, de acordo com o grau de acessibilidade, dentro do 

mercado: superluxo, luxo intermediário e luxo acessível. 

A marca Louis Vuitton apresenta artigos definidos como superluxo no que tange às 

encomendas sob medida, ou seja, pedidos especiais realizados por artistas ou consumidores de 

altíssimo poder aquisitivo, mas, de uma forma geral, a grife enquadra-se no segmento de luxo 

intermediário. A primeira boutique Louis Vuitton foi inaugurada no ano de 1854, em Paris, 

período caracterizado, pelo poeta Charles Baudelaire, como modernidade (primeira metade do 

século XIX). 

O cenário da modernidade era próspero e caracterizado pela urbanização, pelo 

aumento da velocidade no tráfego e do uso das máquinas, como decorrência da Revolução 

Industrial. As viagens passaram a ser uma conseqüência do desenvolvimento dos meios de 

transporte, já que foi nesse período que surgiram os trens e os navios de cruzeiros, suscitando 

uma maior necessidade de adequação das malas para o acondicionamento dos objetos 

pessoais dos viajantes, fato este que logo foi percebido pela Louis Vuitton, que respondeu 

com sucesso à demanda da época. Desde então, a marca tem como objetivo antecipar desejos 

e satisfazer as vontades de seus consumidores. 

A modernidade é marcada pelo desencantamento do mundo, teoria proposta por Max 

Weber e que reflete o pensamento protestante de valorização do trabalho, não condenação do 

lucro, e de conscientização de que somente o esforço realizado em vida garantiria a salvação, 

rompendo com as tradições católicas de mundo mágico, graça e salvação na vida póstuma. 

Sendo assim, o mundo moderno mostra-se desencantado, efêmero, transitório, cercado de 

velocidade e novos acontecimentos. É nesse contexto que surge o estudo de Walter Benjamin, 

pensador da Escola de Frankfurt, a respeito da desauratização da obra de arte. 
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A aura da obra de arte pode ser entendida como seu valor de culto, preservando as 

características de intocabilidade, singularidade, inatingibilidade, unicidade e autenticidade. 

Em um mundo desencantado a arte perde seu halo, ocorre sua dessacralização, sua autonomia, 

em função de fatores como o uso de técnicas de reprodução em massa, a influência do poder 

das massas e o desejo de tornar as coisas mais próximas, duas causas relacionadas. Assim, a 

unicidade cede lugar à multiplicidade. 

A arte perde sua aura, porém esta não desaparece, sendo transferida à mercadoria por 

meio do uso de técnicas publicitárias que mitificam o produto ofertado. Ocorre, dessa forma, 

um processo semelhante ao vivenciado pelo poeta Baudelaire em �A Perda do Halo�, mas ao 

inverso, uma vez que a publicidade não renega a aura, muito menos a despreza, sendo a 

responsável pela sua transferência à mercadoria, fazendo com que aquele que a adquirir passe 

a incorporá-la. Tal afirmativa pode ser exemplificada por meio da análise do objeto de 

pesquisa � campanha publicitária Louis Vuitton �, que possibilita perceber como a marca, a 

partir de suas campanhas publicitárias, auratiza sua mercadoria, tornando-a sinônimo de 

tradição, unicidade, autenticidade, luxo e sofisticação. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA - CARLOS FERREIRINHA 

Entrevista concedida em maio de 2008 por Carlos Ferreirinha à Carolina Boari Caraciola. 

Carlos Ferreirinha é diretor presidente da MCF Consultoria & Conhecimento, empresa 

especializada na segmentação do negócio do luxo. Administrador, com MBA em business 

marketing pela SMU University, o entrevistado é reconhecido como principal formador de 

opinião, conferencista, palestrante e colunista de revistas e jornais no Brasil e na América 

Latina sobre o tema Luxo e Premium. Ferreirinha foi presidente da Louis Vuitton Brasil e 

diretor da divisão de moda do grupo LVMH - América Latina.  Atualmente, divide seu tempo 

entre a MCF Consultoria & Conhecimento com funções na ABIT � associação brasileira da 

indústria têxtil e confecção, atuando como consultor para projetos especiais e responsável pela 

coordenação de projetos de negócios nos EUA e Japão. 

CBC - Como o senhor analisa o mercado de luxo no cenário internacional e, paralelamente no 

Brasil, consideradas as crises que recentemente assolam a economia? 

CF - Ainda em crescimento e principalmente com vigor. A atividade do luxo sofre como 

todas as outras atividades do mercado mas, ainda apresenta resultados acima da média e vem 

crescendo em quase todas as regiões do mundo. 

CBC - Como o marketing contribui na expansão do mercado de luxo? 

CF - De forma forte e precisa. O marketing é uma das principais ferramentas de gestão que 

favorece e muito os negócios. 
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CBC - É possível falar-se, nos dias atuais, em democratização do luxo? Em caso positivo, 

como este processo afeta os artigos de luxo? 

CF - Afeta positivamente. Gerando uma série de novas oportunidades de mercado e 

principalmente, potencializando o consumo dos produtos e serviços focados no luxo. Vivemos 

o momento da democratização do acesso à esta atividade. 

CBC - Em uma entrevista à Revista Cult � (ano 10/número 120, página 13), o pensador Gilles 

Lipovetsky afirma: �A Daslu é quase uma provocação. Há favelas em volta.� Como o senhor 

encara a expansão de templos de luxo no Brasil (Daslu, Shopping Cidade Jardim)? 

CF - Não concordo. A Daslu não é responsável pela favela ao lado. Acredito na atividade do 

luxo como negócio e não como comportamento. Assim, os assuntos são distintos. O problema 

dos obstáculos sociais não são somente no Brasil e sim em todos os lugares do mundo. A 

atividade do luxo enquanto profissionalizada, ajuda no desenvolvimento econômico. 

CBC - Como o senhor define um artigo da marca Louis Vuitton? 

CF - Excepcional.... que carrega todos os atributos e características da marca = especiais. 

CBC - Após larga experiência junto à marca Louis Vuitton, como o senhor avalia o papel da 

publicidade na oferta de artigos da grife? 

CF - Fundamental. A Vuitton é a marca que melhor fez gestão de marketing de luxo nestes 

últimos tempos. Ela sozinha é um MBA desta área. 

CBC - O senhor acha que é possível educar o público para o luxo? 

CF - Claro que sim. Essa é pauta de tudo que acredito. Educar o consumidor a tomar decisões 

mais criteriosas, especiais... pela sensação... prazer... 
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ENCARTES 

 

 Curta metragem Superflat Monogram � criação de Takashi Murakami; 

 Comercial Louis Vuitton para televisão; 

 Clip Britney Spears � Do Something; 

 Clip Mariah Careh � Say Something 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


