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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo de pesquisa o envelhecimento sob a ótica da publicidade de 

moda e suas representações imagéticas na sociedade contemporânea ocidental, onde a 

visibilidade da longevidade e as pessoas pertencentes a esse grupo se destacam como 

consumidores ativos e ganham a atenção de diversos segmentos de mercado. Em razão disto, 

teremos como estudo de caso Iris Apfel - figura importante na análise do contexto de 

consumo, identidade e longevidade no segmento de moda. Em uma perspectiva 

interdisciplinar com a intenção de melhor compreender este fator, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica e digital.  
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ABSTRACT 

	  
	  
	  
 

This essay has as a research purpose the aging by the optics of fashion publicity and it’s 

image representations on the contemporary occidental society, where the visibility of the 

longevity and the people insert on this group stand out as active consumers and gain the 

attention of plenty market segments. Because of this, we will have as a case study Iris Apfel – 

an important figure on the analysis of the consume, identity and longevity on the fashion 

segment. On a interdisciplinary perspective, with the intention of a better comprehension of 

this factor, a digital and bibliographic research was made. 
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1. INTRODUÇÃO 

A publicidade é uma expressão do que esta em vigência na sociedade e reflete suas 

preferências e hábitos de consumo, para alcançar sucesso nas metas estabelecidas é necessário 

dialogar com o público-alvo para assim atingir bons resultados. Pensando nessa relação 

Produto x Consumidor o mercado publicitário de moda tem voltado seus esforços para uma 

parcela significativa da sociedade ocidental: os idosos. Além de serem muitos, seu poder 

aquisitivo também tem reforçado no mercado a necessidade de representatividade e a 

presença de produtos que chamem atenção deste consumidor. Nesse cenário surge na América 

do norte a figura de Iris Apfel, cuja imagem cheia de adereços e cores se funde perfeitamente 

com aquilo que a mídia de moda buscava. 

Como publicitária de formação e presente no mercado de moda, entender a postura 

publicitária aplicada a targets1 sempre me despertou interesse. Compreender o contexto sócio-

cultural como uma forma de representação da sociedade e também a história que envolve e dá 

significado a um período são motivos de meu interesse de pesquisa. Minha formação no 

ensino superior foi feita integralmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição 

que escolhi por acolher valores e princípios semelhantes aos meus, além de ser referência 

acadêmica no Brasil e no mundo. A possiblidade de acesso a disciplinas, laboratórios e 

professores com qualidade de ensino extraordinários fez com que a minha base educacional 

fosse substancial e transformadora. 

Em meu percurso acadêmico me deparei com matérias como história da arte, 

antropologia, cultura e linguagens que despertaram em mim o desejo de aprofundar meus 

conhecimentos nas expressões culturais e sociais. Dessa forma, ao terminar a graduação, 

ingressei na pós-graduação em Comunicação Visual e Imagem de Moda, vertente pela qual 

escolhi analisar comportamento como forma de entendimento da identidade a partir do 

consumo e do estético.  

Em 2015, estabelecida a linha de pesquisa em Cultura e Arte na Contemporaneidade 

por meio da indumentária, ingressei no curso de Educação, Arte e História da Cultura, o 

programa de mestrado/pesquisa interdisciplinar da U.P. Mackenzie que possibilita o diálogo 

entre disciplinas e temas de diferentes naturezas, favorecendo o crescimento intelectual e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Termo em inglês, muito usado no mercado publicitário para falar sobre consumidor. Tradução: público-alvo. 
	  



11	  
	  

pessoal do aluno. Após encontros, orientações e conversas com minha professora e 

orientadora Professora Doutora Regina Célia Faria Amaro Giora surgiu a possibilidade de 

dialogarmos assuntos de meu interesse tais como moda, publicidade e o processo de 

envelhecimento na sociedade ocidental contemporânea, tendo como objeto de pesquisa a 

longevidade e sua exposição midiática e como estudo de caso, Iris Apfel. 

Aos 83 anos, Iris Apfel foi descoberta pelo cenário da moda como a representação da 

idosa cheia de estilo e por seu sucesso, criou coleções para fast fashion2, realizou desfiles, 

protagonizou capas de grandes revistas do segmento e realizou, até mesmo, uma exposição 

com todo seu acervo de vestuário e acessórios. Nascida na cidade norte americana de Nova 

York em 1921, se formou em História da Arte pela Universidade de Nova York trabalhando 

logo após como assistente de moda. Seus trabalhos de design e restauração de interiores se 

tornaram famosos, sendo alguns deles solicitados por clientes importantes como a Casa 

Branca. 

Observando este comportamento de mercado é que foram traçados os objetivos deste 

trabalho que são: analisar e discutir a propaganda de moda e sua relação com o consumidor 

idoso, com foco principal no mercado feminino, e sua representação em meios publicitários. 

Descrever e caracterizar a persona de Iris Apfel, sua significância e correlação neste contexto 

midiático.  

Tendo com objetivo geral identificar como o mercado publicitário de moda retrata o 

idoso e as formas de representação, por vezes equivocada, temos a pergunta de pesquisa que 

irá nortear essa discussão que é: O mercado publicitário de moda se apropria da longevidade 

de maneira inclusiva ou mercadológica? 

Estabelecidos os objetivos e pergunta de pesquisa a ser desvendada, este trabalho esta 

dividido em três capítulos cujos títulos abordaram de forma apropriada o tema de estudo. No 

primeiro capítulo será descrita a vida de Iris Apfel e contextos histórico-culturais que 

marcaram sua trajetória. 

O segundo capítulo abordará a publicidade de moda, as mudanças (ou não) das 

representações femininas em peças publicitárias, as questões sobre a jovialização3 do idoso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Termo em inglês usado para se referir ao segmento de moda onde roupas e acessórios são vendidos a valores 
mais baratos e em coleções rotativas. Tradução: moda rápida, segmento de moda. 
3 Neologismo derivado do verbo ‘jovializar’ que significa tornar/mostrar-se jovem. 
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em propagandas e como o mercado está retratando esse público consumidor crescente na 

sociedade. 

Por fim, no terceiro e último capítulo iremos interligar a figura emblemática de Iris 

Apfel e sua relação com o mercado publicitário, a forma como esta relação se alinha visando 

o aumento do consumo e como o reforço desta imagem estereotipada contribui para a 

invisibilidade do idoso (a) real. 
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                 2.  CAPÍTULO 1 - IRIS APFEL: DA MULHER AO ÍCONE FASHION4 
 

A existência de cada um é moldada pelo contexto histórico cultural em que se esta 

inserido, por sua criação familiar e experiências sociais e intelectuais ao longo de sua vida. 

Falar de longevidade é falar deste caminho, passado e presente que se encontram na 

estruturação de um novo “eu”.  

 

A juventude carrega em si muitos anseios e projeções, a inserção na sociedade parece 

ser mais fácil, o universo conspirando a favor do tempo e dos sonhos do indivíduo, este é o 

momento de ter, consumir e construir, do externo para o interno. Com a chegada da terceira 

idade, quando todos ou parte dos objetivos mais significativos já foram realizados, o 

indivíduo entra em uma espécie de metanóia, uma palavra grega formada pelo prefixo: meta, 

com sentido de: o que está além e pelo sufixo: nóia, um verbo com sentido de: compreensão 

ou entendimento. Este conceito de metanóia é usado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung e 

pode significar a expansão da consciência, ir além da razão lógica, transcender, converter-se, 

ter mudança de crenças ou visão de mundo. 
 

Esta crise de significado busca solução em diversos campos da sociedade, porém, é 

nesta etapa que olhar para si, no sentido mais tenro se faz necessário. Refletir sobre a 

trajetória projetando o futuro é uma contribuição pessoal para o preenchimento dos seus dias. 
 

Se descobrir ou reinventar é uma tarefa dos longevos do século XXI, que tem ganhado 

mais atenção na sociedade contemporânea e ocupado espaços antes não preenchidos por eles. 

Iris Apfel encontrou (ou foi entrada) no auge dessa ressignificação pessoal e ela – e o 

mercado – apostaram em sua autenticidade para que este diálogo acontecesse. 

 

Mas afinal... 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Termo em inglês usado para expressar algo que esta em voga, que é tendência de mercado.  Tradução: Moda. 
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2.1 QUEM É IRIS APFEL ? 

 

 
Imagem 1 – Iris Apfel  Fonte: Instagram/ Reprodução (2017).  

 
 

Era a década de 20, os chamados “anos loucos” foram uma era de rompimento com o 

tradicional e com a caretice, onde as mulheres se tornaram mais ousadas e os homens mais 

flexíveis. As bebidas alcóolicas eram proibidas e os maiôs, apesar de fiscalizados, eram 

liberados. Foi nesta década também, mais precisamente em agosto do ano de 1921 que 

chegava ao mundo Iris Barrel, nascida em Nova York, filha de Samuel Barrel empresário 

norte- americano fabricante de espelhos e da russa Sadye Barrel gestora de boutique. Iris 

Barrel cresceu e desenvolveu sua imagem sob a atmosfera de tudo que cercava a moda e a 

estética artística, entre o tradicional e o moderno de sua época foi fundamentando a sua 

identidade. Hall (2006, p. 38) observa esta construção da seguinte maneira:  

Identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. 
Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”.  
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Os anos seguintes ao seu nascimento estavam transpassando uma recessão econômica 

grave onde a bolsa de valores americana estouraria e logo em seguida em 1929, os Estados 

Unidos e o mundo, consequentemente, viveriam uma grande depressão econômica. A 

América do Norte começou a se reerguer durante a segunda guerra mundial sob a gestão de 

Franklin Roosevelt e a sociedade foi se moldando a novos padrões culturais pós-guerra. 

A moda, que passava por problema estruturais e logísticos durante e pós-segunda guerra 

mundial teve de se reinventar aproveitando novos tipos de tecidos e seus caimentos, bem 

como acrescentando e agregando valor aos acessórios e ornamentos femininos. Nesse 

contexto, a sobriedade na vestimenta voltou como símbolo de elegância e assim surgiram 

novos nomes que logo se tornaram queridinhos da América como: Nina Ricci, Cristian Dior , 

Yves Saint Laurent e Coco Chanel. 

Esta última foi de grande influência na vida de Iris Apfel, em seu jeito de construir 

identidade e agregar valor a sua imagem. Em sua passagem pelo Brasil em 2013, ela afirmou:  

Vivi a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, não tínhamos muita coisa. 
Minha mãe me ensinou que de um vestido preto se faz 15 roupas diferentes, se 
souber usar os acessórios. Se tiver imaginação, dá para fazer muita coisa, fica 
personalizado, diferente e ainda ajuda a economizar dinheiro. (Portal Terra, 2013 
[internet]). 

 

Essa ressignificação cultural dos objetos e dos tecidos, transformando algo simplório 

em valoroso pelo conjunto apresentado marcava o começo do culto a novidade, a tendências 

de moda e a sociedade de consumo que vivemos atualmente. Iris Apfel estava inserida nesse 

contexto social e essa construção estética se mantém até hoje em sua figura pública, esta 

opção pelos muitos adereços pode ser compreendida também sob a perspectiva de Barthes, 

quando ele explicita a originalidade semiológica que o suporte tem: 

“Como objeto visado, também o suporte dá significação é sempre constituído por 
um objeto material, peça de vestuário, complemento, ou acessório; na cadeia 
matricial, é a matéria a receber a alternativa do sentido que deve transmitir ao objeto 
visado; em si, é um elemento inerte que não produz nem recebe o sentido, mas 
apenas transmite.”  (BARTHES,1999, p. 81) 
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Imagem 2 – Iris Apfel Fonte: Instagram/Reprodução. Foto de: Daniel Bae 
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2.2 A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DE IRIS APFEL 

Iris Apfel cresceu no bairro de Astória localizado no Queens, um dos 5 distritos que 

constituem a cidade de Nova York, subúrbio nova-iorquino e berço de um cenário cultural 

vasto, abrigando em suas ruas e comércios todo tipo de representação étnica. Esta convivência 

peculiar com vários tipos de culturas foi de grande importância na sua trajetória, essa troca é 

descrita por Heidegger (2005, p.181) “como todo mundo sendo o outro e ninguém a si 

próprio”, ou seja, somos constituídos dessa troca com o ambiente e com as pessoas que nos 

cercam. Quando jovem, cursou História da Arte pela Universidade de Nova York e aos 27 

anos se casou com Carl Apfel, ali começava uma relação que excederia o matrimônio. 

 

 
Imagem 3 – Carl e Iris Apfel Fonte: Foto de: Bruce Weber para a New York Times Magazine (2005) 
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Além de adotar o sobrenome, juntos montaram e dirigiram a empresa têxtil de luxo: 

Old World Weavers5 – que se tornou uma das mais conceituadas da época, especializada em 

fabricação e restauração de tecidos finos. No começo do empreendimento Iris e Carl 

buscavam tecidos nobres e incomuns por toda Europa e África, depois de certo tempo não 

encontrando as especificidades que procuravam, optaram por trabalhar com fornecedores 

tradicionais, como a empresa de tecido italiana Bevilacqua. 

 

 

 
Imagem 4 - Arte de divulgação de empresa têxtil de Iris e Carl Apfel. Fonte: Pinterest (2017). 

 
 

 
Imagem 5 – Iris e Carl em Veneza com o amigo Giulio Bevilacqua Fonte: Arquivo pessoal da família 
Bevilacqua (década de 60). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Empresa têxtil de luxo do casal Apfel. Tradução: Teares do Velho Mundo.  
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 Na gestão de seus negócios, um dos projetos mais significativos e que impulsionou a 

credibilidade de sua empresa foi a decoração da Casa Branca na passagem de 9 presidentes, 

entre 1950 e 1992. As referências das inúmeras viagens lhe capacitaram construir cenários 

exclusivos e de extremo refinamento, refinamento esse exigido por seus clientes, a maioria 

deles de alto poder aquisitivo que buscava em Iris e seus achados de objetos e tecidos únicos, 

a singularidade que procuravam para seus lares.  

Ela moldou esta carreira em meados do começo século XX e já apresentava traços 

modernos em sua concepção artística de design, Lipovetsky e Serroy (2016, p. 53) 

transportam esse comportamento de agregação e mistura cultural para o contemporâneo 

quando dizem: 

“Sem dúvida sempre houve, nas sociedades históricas diferenciadas, diversos tipos 
de estéticas: a oposição entre cultura de elite e cultura popular ofereceu por séculos a 
fio uma ilustração exemplar disso. Mas é numa escala e com significado totalmente 
diferentes que se manifesta hoje esse fenômeno: Não estamos mais no modelo 
convencional de uma oposição dicotômica enquadrada por uma hierarquia de 
critérios estabelecidos, mas numa nebulosa fragmentada, aberta, dominada por um 
pluralismo estético reivindicado e generalizado.”  

 

Essa peculiaridade em sua maneira de trabalhar transcendeu e ocupou espaço em seu 

estilo pessoal, de cada destino buscava os melhores ornamentos, entre bijuterias exóticas 

garimpadas em feirinhas de rua ou tecidos e roupas de alta costura de algum estilista de 

destaque local, dessa forma, foi montando seu enorme acervo indumentário. 

 

 



20	  
	  

 
Imagem 6 – Iris Apfel pelo mundo.  Fonte: Instagram/ Reprodução (2017) 
 
 

 
Imagem 7 – A elegância de Iris Apfel  Fonte: POV’s Documentary Blog by PBS/Reprodução (2016).  
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Imagem 8 – A singularidade do estilo de Iris Apfel Fonte: POV’s Documentary Blog by PBS/Reprodução 
(2016). 

 
Em Moda e Linguagem de Katia Castilho (2004, p.82), observa-se que  “ao longo dos 

séculos, o corpo se manifesta como uma estrutura semiótica da qual o ser humano não se 

desassocia, ao mesmo tempo em que a utiliza para instaurar significados, explorando as mais 

diversas possibilidades de sua expressão”. A constituição da expressão de personalidade de 

Iris Apfel foi feita ao longo dos anos, e essa modulação agregadora foi marcada 

principalmente por suas experiências de trabalho e por suas trocas culturais através de viagens 

a diferentes tipos de locais. 

A figura de Iris Apfel se tornou emblemática em particular por seus grandes óculos 

redondos de armação na cor preta, que ganharam versões conforme sua exposição foi 

aumentando. O rosto, como sabemos, é um elemento singular na figura humana e que de certa 

forma, determina ou marca como você é visto pelos outros, Iris elevou este impacto na sua 

representação de forma simbólica como uma espécie de máscara, Barthes (2001, p.48) 

descreve o mito do rosto como uma “espécie de relação voluntária e, portanto humana”, 

traçando um paralelo com a iconografia da face e o cinema representado pelo rosto da atriz 
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Greta Garbo6 no século XX, símbolo de beleza e que levava o significado de um momento 

cultural: 

[...] Representa um momento frágil em que o cinema esta prestes a extrair uma 
beleza existencial de uma beleza essencial, em que o arquétipo esta se dirigindo ao 
fascínio pelos rostos perecíveis, em que a clareza das essências carnais cederá o seu 
lugar a uma lírica da mulher. (BARTHES,2001, p. 48) 

 

A simbologia dos óculos grandes e imponentes mostra uma mulher criativa, que sabe o 

poder da representatividade do rosto como marca. Pensando na relação direta da função dos 

óculos com o nome dela, percebe-se uma identidade trabalhada como uma forma de se tornar 

impactante e inesquecível pela maneira como se ornamenta. A cultura tem por princípio esta 

força de moldar a sociedade e sujeitar o indivíduo ao consumo pertinente a ela, quando se 

transita por diferentes culturas pode-se absorver elementos distintos e assim, modular sua 

estética pessoal de modo a diferenciar-se dos demais e diferenciar-se equivale sempre a 

instaurar a ordem total das diferenças, que constitui sem mais o facto da sociedade total e 

ultrapassa inelutavelmente o indivíduo (BAUDRILLARD, 2005, p. 60) , este é o papel da 

cultura na sua formação. 

Sua casa é também um reflexo de toda essa vivência global, sendo uma extensão estética de 

sua própria imagem. Com referências que vão da cultura pop à artigos com representações 

étnicas, misturadas aos seus acessórios pessoais e bichos de pelúcia, a constituição do design 

agregador desta casa é revelado. A representação de si mesma na casa é algo apresentado por 

Lúcia Santaella e Winfried Nöth (1986 apud KACZMARECK, 2001, p. 18) dizendo que 

“referir-se é um ato de remetimento do mundo, representar significa apresentar algo por meio 

de algo materialmente distinto de acordo com regras exatas”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Nome artístico de Greta Lovisa Gustafsson, atriz sueca que se destacou no cinema norte-americano, sendo 
considerada como a quinta maior lenda da história da sétima arte pelo Instituto Americano de Cinema. 
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Imagem 9 – Iris Apel e a decoração de sua casa. Fonte: One Kings Lane site: A visit with Iris Apfel 
Video/Reprodução (2016).  

 
 

 

 
Imagem 10 – Iris Apfel e a decoração de sua casa.Fonte: One Kings Lane site: A visit with Iris Apfel 
Video/Reprodução (2016).  
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Iris Apfel passou grande parte de sua vida em uma época pautada por transformações, 

onde a mulher social ainda que vista majoritariamente como “dona do lar”, pode quebrar 

alguns paradigmas pertencentes a época e fazer escolhas que lhe pareciam melhores de forma 

pessoal. Este espírito de liberdade estava bem presente em seu entorno, refletido nas artes 

plásticas, cinema, música, moda entre outros. Lipovetsky (1989, p. 246) em Império do 

Efêmero descreve o que foi este tempo na sociedade e para a moda, dizendo:  

No coração do individualismo contestador, há o império da moda como trampolim 
das reivindicações individualistas, apelo á liberdade e á realização privada. A era 
hedonista7 da moda e o culto da expansão íntima que ela impulsiona forma os 
vetores do abalo dos anos 1960 e começo dos 1970, abalo que se efetivou na 
juventude porque grupo menos sujeito as formas antigas de socialização, porque 
assimilou mais depressa, mais diretamente, mais intensamente as novas normas de 
vida.  

 

Usar a moda à seu favor como forma de expressão foi um dos fatores que mais causaram 

admiração quando surgiu a figura de Iris Apfel no mercado, já em idade avançada. 

Afirmações como “fui uma das primeiras mulheres a usar calça jeans”, item do vestuário até 

então usado somente por trabalhadores homens, jogou luz sobre sua figura, que passou a ser 

destrinchada pelo mercado de moda e aplaudida pelos entusiastas da longevidade produtiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Palavra derivada de hedonismo, doutrina filosófica que faz do prazer um bem supremo e objeto da  
vida. 
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2.3 DESCOBERTA DA IMAGEM MIDIÁTICA NA VELHICE  

Iris Apfel já figurava como uma mulher conhecida na alta sociedade nova-iorquina, 

seu acervo e suas nuances de moda precediam sua fama. Foi então que em 2005-2006, a 

convite do Metropolitan Museum de NY, organizado por Stephane Houy-Towner, com 

curadoria de Harold Koda, aconteceu a primeira grande demonstração de reconhecimento do 

exuberante armário de Iris Apfel e tudo que sua indumentária representava como estilo. 

Intitulada Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection8, a exposição 

reuniu 40 objetos, entre roupas e acessórios, que garantiram o destaque e projeção de Iris Apel 

para o mercado publicitário. Este acervo foi sucesso absoluto e nos anos seguintes percorreu 

os Estados Unidos sendo exposto em museus como o Norton Museum of Art em West Palm 

Beach no estado da Flórida, o Nassau Country Museum -- Nova York, NY e para o Peabody 

Essex Museum em Salem, Massachusetts. 

 

Imagem 11 - Iris organizando a exposição em Peabody Museum Fonte: The hour glass files site/ Reprodução 
(2012) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nome dado à exposição sobre o acervo indumentário de Iris Apfel. Tradução: Ave Rara: Seleções da Coleção 
Iris Barrel Apfel. (Rara Avis é uma expressão em Latim que significa Ave Rara, mas possui uma ideia 
própria,diz -se de pessoas excepcionais, por vezes com sentido pejorativo - Horácio, Sátiras, II, 2, 26). 
 
 



26	  
	  

 
Imagem 12 – Imagem da exposição sobre o acervo de Iris Apfel. Fonte: Pinterest /Reprodução (2017) 

 

Crescia de maneira vertiginosa o interesse dos veículos de comunicação publicitária, 

esse interesse reverberou em inúmeras capas de revista, matérias e também a escrita do livro 

Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel9, produzido pelo jornalista Eric Boman foi 

lançado em 2007 e inspirado na exposição que a revelou, além de registros fotográficos de seu 

acervo também conta um pouco da história de sua vida e sua relação com a moda, design e 

arquitetura. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Nome dado ao Livro de Eric Boman sobre Iris. Tradução: Pássaro de moda raro: The Irreverent Iris Apfel 
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Imagem 13 – Imagem da capa do livro sobre Iris Apfel, escrito por Eric Boman. Fonte: Pinterest/Reprodução 
(2017) 
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Imagem 14 – Montagem com Iris Apfel em capas de revistas que protagonizou e sua capa mais recente, na Revista 
ELLE América.  Fonte: Instagram/Reprodução (2017) 
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O documentário lançado em 2015, intitulado IRIS foi produzido pelo premiado diretor 

Albert Maysles para a plataforma de conteúdo digital Netflix10 e nele é destrinchada a história 

de Iris Apfel, onde ela revê sua trajetória na moda e nas produções de decoração de interiores, 

mostra seu dia a dia ao lado de seu marido Carl e em seus muitos compromissos profissionais 

e pessoais. 

 

 
Imagem 15 – Banner de divulgação do filme sobre Iris criado por Albert Maysles. 
Fonte: IRIS- Netflix/Reprodução (2014) 
 

 
Imagem 16 – Iris Apfel e o diretor Albert Maysles. Fonte: IRIS- Netflix/Reprodução(2014) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Provedor global de filmes e séries de televisão via transmissão de internet.   
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Iris Apfel atua como uma mulher no auge da sua longevidade e que se mantém ativa e 

exploradora de novas possibilidades a cada ano vivido. Ela sabe usar sua experiência de 

forma contemporânea ligando o passado e presente, transformando tradição em tendência. 

Transformando seu corpo em um instrumento do que quer comunicar, ela torna velhice algo 

divertido, chamativo, impossível de passar despercebido por qualquer ambiente que transite e 

o mercado sabe a importância dessa imagem desconstruída que ela possui.  

A força dessa imagem está no fato de quebrar paradigmas de uma velhice como sendo 

improdutiva, cinza e sem perspectivas de futuro. Ela carrega consigo a projeção dessa parcela 

da sociedade que está em busca de construir uma outra narrativa para essa etapa da vida ou 

apenas se deleitar sobre uma nova possibilidade do ser. Essa é a função do discurso imagético 

na figura de Iris Apfel e na forma como o mercado de mídia se apropria dessa representação, 

para Douglas Kellner (2001, p. 138):  

A cultura de mídia para funcionar diante do seu público, precisa repercutir a 
experiência social, “encaixar-se” no horizonte social do público, e assim a cultura 
popular de mídia haure medos, esperanças, fantasias e outras inquietações da época. 

 

O corpo sem adereços é só mais um entre tantos, mas quando se é ornamentado por 

toda sorte de objetos, de certa forma, se esconde do verdadeiro reflexo do espelho, 

aparentemente adiando a velhice em mais alguns anos, pelo menos se acredita nesse 

prolongamento da vida através da imagem que se transmite. Katia Castilho e Marcelo 

Martins (2005, p. 50) expõe essa necessidade de singularização por meio do adorno: 

Ainda consideramos o corpo como manifestação individual, seu estado de nudez 
apresenta uma natureza genérica que, de uma certa maneira, impossibilita o 
estabelecimento de uma série de diferenciações que representariam a necessidade 
primordial da cultura humana á perene busca de individualização.  

 

A importância de enaltecer a figura de uma mulher idosa em pleno 2017 é essencial, 

com tudo devemos analisar esse discurso não só pelo viés afetivo mais também pelo 

mercadológico, que vem se apropriando oportunamente desse levante ético onde a sociedade 

se encontra. As minorias estão sendo reconhecidas pelas suas peculiaridades e assim 

encontramos uma publicidade que ajuda a expor mas também impor, de forma velada, alguns 

padrões de comportamento para essa longevidade, onde os símbolos dessa ascensão ás vezes 

se encontram distantes da maioria dos idosos reais. 
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3. CAPÍTULO 2 - A PUBLICIDADE E A MODA 

Em uma sociedade cênica onde a estética implica sobre os comportamentos 

individuais de cada membro daquele conjunto, o papel da publicidade de moda se conduziu ao 

longo dos anos por induzir e saciar esse desejo de eterna juventude: Como parecer mais bela? 

Como esconder essa linha de expressão? Será que essa roupa me deixará mais magra? 

Trabalhar o inconsciente coletivo como forma de despertar a vontade de consumo, 

ainda que desnecessária, torna o mercado publicitário sedento por novas formas de persuasão, 

novos rostos que contemplem a necessidade do público-alvo de se verem reconhecidos ou 

projetados na propaganda. Jean Baudrillard (1969, p. 297) coloca de forma pertinente que: 

nenhum desejo, nem mesmo o sexual, subsiste sem a mediação de um imaginário coletivo. 

Talvez não possa emergir sem esse imaginário: seria imaginável que se pudesse amar uma 

mulher de que se estivesse certo que nenhum homem do mundo seria capaz de desejá-la? E 

são elas, as mulheres, o principal alvo da ciência da beleza eterna, da juventude em um frasco 

de cosmético, do desejo em uma peça de vestuário.  

A publicidade de moda e da beleza se mobilizou através de anos para formar padrões 

estéticos impossíveis de serem alcançados pela mulher ordinária, contudo estamos vivendo 

um tempo onde esse movimento de imposição vem sendo substituído pelo de aceitação, 

movimento orgânico que partiu da sociedade e que está influenciando a moda e todos os 

seus parâmetros. 

O mercado está em busca de estabelecer um diálogo com essa mulher madura e para 

isso vem aumentando o número de matérias em suas revistas, de propagandas com foco na 

beleza real, no entanto, será que de fato estamos vendo uma mudança de comportamento 

mercadológico ou apenas uma oportunidade de adequação para aumento das vendas? 
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3.1  ESTÉTICA DA BELEZA E DA JUVENTUDE NA PROPAGANDA 

 

 A propaganda faz uso da fórmula eficiente da promessa de juventude como forma de 

alcançar o consumidor e impulsionar o desejo de compra. Fazer valer esta busca é artifício 

usado por profissionais da área sempre que possível em campanhas publicitárias impressas, 

outdoors ou propagandas em meios televisivos. 

O uso desses tipos de recursos para alcançar vendas vem parte dele, do conhecimento 

da psicologia de consumo, mais especificamente de um fenômeno que a neurociência chama 

de “neurônio espelho”, termo dado pelo neurofisiologista italiano Giacomo Rizzolatti, para 

descrever neurônios que ficam ativos durante a observação de uma ação, ou seja, se colocar 

na posição do outro, transferir para si o desejo de ser e adquirir aquele lugar ou padrão 

corporal estético. Zygmunt Bauman (2001 p.95) analisa este desejo de consumo através da 

identificação como uma forma de obter segurança na identidade, ele diz: 

 
Os consumidores podem estar correndo atrás de sensações táteis, visuais ou olfativas 
– agradáveis [...]. Mas estão também tentando escapar da agonia chamada 
insegurança.  Querem estar pelo menos uma vez, livres do medo do erro, da 
negligência ou da incompetência. Querem estar, pelo menos uma vez, seguros, 
confiantes, e a admirável virtude dos objetos que encontram quando vão as compras 
é que eles trazem consigo (ou parecem por algum tempo) a promessa de segurança.  

 

A ciência do comportamento de consumo do indivíduo com base na relação da própria 

imagem e a segurança nesse processo de compra é o que levou por muito tempo marcas e 

veículos midiáticos explorarem a juventude como padrão estético primordial. Rostos 

angelicais, corpos definidos e a sensação da busca por essa personificação da beleza tornou o 

mercado quase unânime no modo de expor o que as marcas queriam representar.  Este tipo de 

ação de consumo é da própria natureza perpétua do ser humano que segundo Claude Hopkins 

(1991, p. 49) sob muitos aspectos, “é a mesma hoje que nos tempos de César, de forma que 

assim como os princípios da psicologia são fixos e duradouros, a projeção na hora da compra 

ainda é o norteador do mercado publicitário para a realização de vendas.” 
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Imagem 17 - Cartaz de propaganda Club Um. Fonte: Estudos sobre o envelhecimento. (Mais 60 - Sesc)  
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Imagem 18 – Cartaz de divulgação do Creme Nivea da década de 60.Fonte: Blog Nathy Farias/Reprodução 
(2012). 
 

 
Imagem 19 – Página de revista divulgando o perfume Chanel nº5 na década de 50.Fonte: Blog Nathy 
Farias/Reprodução (2012). 
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           Fazer compreender as coisas com facilidade é o que torna a propaganda um 

veículo transmissor do senso-comum, da mensagem rápida, capitada e compreendida como 

valor comportamental. A utilização da mulher jovem como elemento principal dessa 

comunicação, reflete uma sociedade que está acostumada a enquadrar e padronizar seus 

indivíduos em grupos geralmente estereotipados.  

Durante a segunda-guerra mundial as mulheres foram retratadas pela mídia como fortes 

e trabalhadoras, parte disso em função das condições que mundo exigia da sociedade neste 

intervalo de tempo, após este período foram novamente “empurradas” pela mídia para dentro 

de casa, na condição tão somente de donas do lar, frágeis e por vezes, sexualizadas.  

Com o passar dos anos, além desse padrão único de gênero na publicidade, outros 

elementos de representação foram contestados, tais como a ausência de mulheres de outras 

etnias (além da mulher branca), mulheres de diversas idades e biótipos. Lipovetsky 

(1989,p.191/192) enfatiza esse processo de unanimidade na propaganda como Modus 

operandi da nossa sociedade: 

 

“Por ser uma comunicação de moda, a publicidade não deixa de ser uma forma típica do 
processo de dominação burocrática moderna. Enquanto mensagem de persuasão elaborada por 
criadores especializados, a publicidade liga-se á lógica do poder burocrático próprio das 
sociedades modernas: embora empregando métodos suaves, trata-se sempre, como nas 
instituições disciplinares, de guiar de fora os comportamentos, de penetrar a sociedade até os 
últimos recônditos.”  

 

         As propagandas voltadas para o mercado da beleza, além da venda dos produtos busca 

na imagem feminina jovem vender um comportamento, a valorização do imperativo estético 

do novo (LIPOVETSKY, 2016, p.79)  exaltado de longa data pela moda e desde o fim do 

século XIX pelas vanguardas, está hoje incorporado a um capitalismo que se tornou, com 

isso, artista.  

         Essa condução atinge a mulher em todas as idades, porém, se torna mais constante, 

impreterivelmente, conforme se envelhece. A segurança antes obtida, tanto pela pouca idade 

quanto pelos subterfúgios e adereços, agora vão se perdendo e a pressão social e midiática por 

parecer jovem aumenta a sensação de corrida contra o tempo. 
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As agências publicitárias, compostas em sua maioria por homens, criam propagandas 

que amarram a mulher em um ideal estético jovem, e usam de recursos tecnológicos como 

photoshop11 para “correções digitais” da imagem real, vendendo um ideal impossível de ser 

obtido por qualquer produto.  

 

 
Imagem 20 – Cartaz de divulgação da base clareadora da Lancôme de 2010 com a atriz Julia Roberts Fonte: 
Blog Style Rumor/Reprodução (2010) 

 

O reforço de colocar mulheres de meia idade com peles sem marcas de expressão e 

efeitos do tempo ou corpos forjados de forma escultural endossam esse comportamento 

social. A escolha por artistas ou celebridades se dá muito ao fato do produto em si não 

simbolizar a beleza ou o alcance que se deseja, é necessária a imagem, a personificação do 

desejo para que haja identificação imediata do público e com isso seja revertido em vendas. 

Lipovetsky coloca que não consumimos mais apenas os produtos, mas também o espetáculo 

das celebridades como forma de encantar, de singularizar-personificar-afetivar o mundo 

tecnomercantil impessoal: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Photoshop: Programa de computador que conta com inúmeros recursos para a criação, tratamento e 
manipulação de  imagens, tanto para impressão quanto para multimídia e Web. Edita, retocar, ajustar, e  
melhora imagens.  
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Quanto menos as culturas de classe se estruturam os comportamentos, menos os 
produtos se mostram capazes, por si sós, estimular o consumo: nesse contexto, é 
necessária a imagem espetacular, a sedução, figuras capazes de “humanizar” o 
universo mercantil. (LIPOVETSKY, 2016, p. 278) 

 

 

 
Imagem 21 – Cartaz de divulgação de um creme rejuvenescedor da Loréal de 2014 com a atriz Jane Fonda 
Fonte: Pinterest/Reprodução (2017) 

 

A condição histórica da mulher ao longo dos tempos e na maioria das sociedades 

culturais é aquela cujo o papel está em parecer bonita, ser um adereço, não se preocupar e se 

ocupar com nada além da sua valorização estética.  

Esse padrão social machista regeu a sociedade por muitos séculos, objetificando e 

limitando a mulher, conduzindo seu espaço a apenas o de enfeite, a preocupação da mulher 

em nunca envelhecer vem da pressão de uma sociedade que marginalizava a categoria, que 

por sua vez não tinha voz, apenas rosto e este rosto, obrigatoriamente, deveria parecer jovem. 

A publicidade, como sempre, exercia um papel fundamental na manutenção desse 

padrão de comportamento social, visto que lucrava com ele. Em Luxo Eterno, Lipovetsky e 

Roux (2005, pg. 72) observa que esse contexto se sustenta desde os anos 20, ele completa: 

O ato de consumir tornou-se um divertimento feminino, uma ocupação-
compensação, um substituto das diversas frustações da vida social e afetiva. Ao 
confinar a mulher a esfera privada, a modernidade burguesa criou a mulher 
consumidora [...]. As grandes compras são decididas pelo marido, porém o consumo 
se realiza sob o signo do feminino.  
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Contudo, em função de um novo modelo sócio-econômico, vivenciamos algumas 

mudanças significativas na sociedade e uma delas é o que vem sendo chamado de “A 

primavera feminina” 12, onde as mulheres perderam o medo de se aceitar como são, seus 

corpos, seus rostos, e seus gostos. É claro que como toda revolução cultural esse levante de 

liberdade estética vem sendo confrontado, mesmo assim as mulheres vem ocupando lugares 

de direito e a publicidade, sagaz como sempre, esta tentando acompanhar esse processo de 

forma a endossar essa bandeira. 

Em especial, as mulheres com mais de 50 anos estão encontrando espaços no mercado 

de moda, sejam elas conhecidas ou anônimas, o destaque para a mulher longeva esta se 

tornando maior e mais significativo. Manifestos ao chamado anti-age13 ganham força e a 

indústria acompanha esse movimento de perto. Abaixo algumas capas recentes de editoriais 

de moda e propagandas veiculadas no último ano, 2017. 

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Primavera feminina: movimento criado para a luta pela igualdade de gênero e contra a violência e 
opressão femininas.  
13 Anti age: Visão antiga da  medicina e da mídia a qual a ideia não era apenas tratar os males da velhice, mas, 
sobretudo evitá-los. Tradução: Anti-idade. 	  
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Imagem 22 – Capa da Vogue América de Dezembro de 2016 com a atriz Meryl Streep. Fonte: Vogue 
Brasil/Reprodução (2017) 



40	  
	  

 
Imagem 23 – Matéria na Revista Vogue Brasil de Novembro de 2016. Fonte: Vogue Globo site/ Reprodução 
(2017) 
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Imagem 24 – Capa da Revista Allure de Setembro de 2016 com a atriz Hellen Mirren. Fonte: Allure Magazine 
site (2017) 
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Imagem 25 – Propaganda do Banco Itaú - Desafio Chá DigITAU Fonte:Site de notícias Adnews.com.br  (2016).  
 
 

 
Imagem 26 – Propaganda do Banco Itaú - Desafio Chá DigITAU Fonte:Site de notícias Adnews.com.br  (2016). 
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Imagem 27 – Propaganda do Natura Chronos na revista Vogue Brasil de Novembro de 2016. Fonte: Vogue 
Globo site (2017) 
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A tendência da sociedade contemporânea é cada vez mais estar entrelaçado com todas 

as culturas mundiais e a diversidade faz parte desse processo. A adesão a representatividade 

real na publicidade é uma busca de relacionamento constante das marcas com seu 

consumidor, é reeditando valores através da inclusão e valorização dos atributos pessoais de 

cada individuo que essa mudança tendo: 

A preferência por produtos com imagens congruentes com a auto-imagem que o 
consumidor faz ocorre em função da crença de que a aparência física e as poses 
afetam e  refletem o eu. A moda personifica a influência social como um aspecto 
proeminente do comportamento humano: trata-se de um exemplo dinâmico do uso 
de produtos para expressar autoconceito. (MIRANDA; GARCIA, 2010, p.30)  

 

Essas mudanças de padrões em um momento de hiperconectividade mundial, se 

firmam diante de uma sociedade que busca maior transparência em suas relações externas e 

também no entendimento das suas construções individuais. 

Por isso, a fotografia de moda estampada nas revistas não pode ser a mesma de 

antigamente. Abrir espaço para essas novas representações significa alcançar esse novo 

público, traçar um novo relacionamento das marcas com o consumidor. É sabido que revistas 

de moda trazem prioritariamente mulheres como garotas da capa e enfocam em produtos e 

serviços direcionados ao público feminino, dentro desse segmento é importante enxergarmos 

que a super valorização da estética feminina aconteceu na formação de uma sociedade 

patriarcal e o quão libertador é a representação de diferentes corpos e idades nas novas 

publicações. 

Parte desse enfoque se dava ao fato das mulheres se dedicarem a beleza visando agradar o 

outro, ao homem, e se estabelecer frente à outras mulheres numa espécie de competição, 

reforçada e incentivada pelo mercado. Esse comportamento gerava insegurança sobre sua 

imagem e sobre suas identidades, elementos interessantes de manipulação para a publicidade 

e para o jogo da compra. A fotografia sempre foi o meio mais forte de significar e representar 

essa sociedade, sendo uma das mídias mais poderosas quando se fala em criar e comunicar 

homens e mulheres: 
É tentador explicar esse desequilíbrio nos números de fotografias de homens e 
mulheres nos figurinos e nas revistas de moda femininas dizendo que as fotografias 
nessas revistas oferecem as mulheres uma oportunidade de inspecionarem a si 
próprias em muitas situações diferentes. Permitem á mulher imaginar o que elas 
pareceriam ,para os homens, numa determinada situação ou traje, sem com isso se 
comprometerem. (BARNARD, 2003, p. 176) 
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Essas disfunções imagéticas provocadas intencionalmente pelo mercado moldaram 

mulheres que não se enxergavam naquelas figuras estampadas nas capas das revistas e a 

tentativa, quase sempre frustrada de se igualar, impulsionava o mercado na compra insistente 

de pecas de roupas desnecessárias e artigos estéticos que prometiam “milagres” 

rejuvenescedores. 

Os novos caminhos publicitários na moda nos levam para o retrato de uma mulher 

como ela é e não como deveria se parecer.  A verdade e mentira na representação imagética, 

segundo Lúcia Santaella e Winfried Nöth (2001, p. 197) é uma questão dividida em três 

aspectos, sendo eles semântico, sintático e pragmático e observância de cada sentido vai da 

intenção do que se quer comunicar com a imagem representada:  

De um ponto de vista semântico, uma imagem verdadeira deve ser aquela que 
corresponde aos fatos que representa. De um ponto de vista sintático, deve ser 
aquela que representa um objeto e transmite um predicado sobre este. Do ponto de 
vista pragmática, deve haver uma intenção de iludir por parte do emissor da 
mensagem pictórica.   

 

A revolução da longevidade impacta toda a sociedade e para melhor compreende-la 

devemos observar quais estratégias de posicionamento estão sendo usadas para dar mais 

visibilidade para essas mulheres. Em meio a tamanha gama de informação e bombardeio 

imagético, a valorização da história, do estilo e da personalidade se firmam no contexto 

cultural de moda. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



46	  
	  

3.2 CULTURA : ADAPTAÇÕES NO CONSUMO DA PUBLICIDADE DE MODA NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

          No final da década de 90, o mundo foi apresentado a um fenômeno que no século XXI 

se tornaria a inovação mais significativa para o mundo: a comunicação através da internet. 

Com ela os parâmetros de comunicação global mudaram, as referências passaram a vir de 

todos os lugares e através de qualquer indivíduo que desejasse manifestar para o mundo sua 

forma de pensar, viver e consumir. A globalização possibilitou as sociedades novos olhares e 

diferentes descobertas, com essa dinâmica o consumo de publicidade aumentou de forma 

intensa, seja em função da tendência do mês, estação do ano ou apenas pelo desejo de 

consumo imediato.  
 

O consumo de moda seguiu os mesmos passos do restante do mercado e também 

mudou sua forma de vender e comprar. De modo mais interativo com o consumidor, ela 

passou a ter maior adesão as tendências do que havia antigamente onde os meios de 

comunicação eram limitados e  assim surgiram no mercado várias formas facilitadoras no uso 

da internet como influência na decisão de compra. 

Aliado com o mercado online de compras e os baixos preços do segmento de fast 

fashion14 mundiais surgiram também influenciadores digitais de moda, antes chamadas de It 

Girls15, elas chegaram como uma alternativa de exposição pelas marcas que observaram nelas 

a possibilidade de atingir um público novo e maior. Alçadas ao posto de celebridades, se 

destacaram em suas mídias sociais por produzirem conteúdo relevante e alcançaram desta 

maneira um grande número de seguidores que as observa e copia cada um de seus looks, estilo 

de vida e preferências de moda. 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Termo em inglês usado para se referir ao segmento de moda onde roupas e acessórios são vendidos a valores 
mais baratos e em coleções rotativas. Tradução: moda rápida, segmento de moda. 
15 Termo em inglês usado para designar uma mulher ou garota que alcançou a celebridade por causa de seu estilo 
de vida, elegância e carisma. Tradução: é garota.	  
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Imagem 28 – Chiara Ferragni, italiana, considerada a maior influenciadora de moda digital. Fonte: 
Instagram/Reproducão (2017) 

 

 

 
Imagem 29 – Camila Coelho, brasileira, possui um grande número de seguidores e patrocínios de marcas de 
moda pelo mundo. Fonte: Instagram/Reproducão (2017) 
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Visto a relevância desses influenciadores, marcas de moda patrocinam e incentivam o 

uso e a compra através de posts patrocinados e citações em vídeos, textos ou apenas em 

aparições públicas onde a marca se evidencia. A identidade desse consumidor é construída a 

partir de modelos com os quais eles consigam maior interação e identificação, segundo Hall 

(2006, p. 75, grifo do autor): 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo Mercado global de estilos, lugares e 
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 
– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 
“flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades 
(cada qual fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), 
dentre as quais parece possível fazer uma escolha.  

 

 O que Hall chama de “supermercado cultural” trouxe para a sociedade na 

contemporaneidade essa possibilidade de acesso as formas de se vestir e se apresentar para o 

mundo através da indumentária que antes não era possível. Com a parceria de influenciadores 

e de marcas de moda em ferramentas sociais como Instagram16 e Snapchat17 o aumento da 

procura pelas peças usadas por eles é rápido e gerador de um lucro exponencial para o 

mercado. 

Consumir apenas para suprir uma necessidade de reconhecimento ou pertencimento 

social retira o capital simbólico que a indumentária pode apresentar na formação da 

identidade individual de cada um. O esboço de quem nós somos através do que vestimos, 

transfere para a roupa o poder de dizermos o que pensamos, como nos comportamos e o que 

queremos, é uma forma silenciosa de gritarmos nossa personalidade. 

Lipovetsky (1987, p. 171) analisa essa estrutura de compra pelos olhos do economista e 

sociólogo Thorstein Veblen18, que observa o consumo ostentatório como instituição social 

encarregada de significar a posição social e diz 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários que permite aplicar filtros 
digitais e compartilhá-los em uma variedade outras redes sociais.   
17 Aplicativo de mensagens o qual os usuários podem tirar fotos e gravar vídeos, adicionando textos e desenhos a 
eles, sendo esses apagados 24 horas depois, automaticamente.  
18 Thorstein. Veblen foi um economista e sociólogo, nascido nos Estados Unidos, que deu ênfase nos estudos 
sobre os usos e costumes sociais como fenômenos explicativos das atividades econômicas. Fonte: Wikipedia. 	  
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Jamais se consome um objeto por ele mesmo, ou por seu valor de uso, mas em razão 
de seu “valor de troca de signo”, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição 
social que confere. Para além da satisfação espontânea das necessidades, é preciso 
reconhecer no consumo um instrumento da hierarquia social e nos objetos um lugar 
de produção social das diferenças e dos valores estatuários.  

 

A boa propaganda e a visão de oportunidade de negócios por parte deste mercado tem 

grande participação na indução e caracterização desta construção pessoal diante da moda. Em 

uma cultura onde massivamente somos induzidos a comprar e nos reconhecer por meio do 

que temos, o discurso publicitário se torna ainda mais forte e coerente dentro deste contexto: 

somos o que consumimos, e isso se refere àquilo que acreditamos ser tendência e, 

supostamente mantemos nossa individualidade, quando na realidade estamos inseridos em 

uma reprodução em massa de produtos que o mercado deseja vender. 

Este consumo acelerado e o descarte rápido nos trouxe o problema de não 

enxergarmos a nós mesmos como seres autônomos e construtores de nossa identidade, as 

mídias e suas personalidades transformam objetos simples em projeções de status e de valor 

pessoal. A construção desse ser, passa pelo desejo inerte de parecer aquilo que não é através 

do que se tem. Na sociedade o preço dos produtos e a marca estampada neles é 

supervalorizado como forma de agregar e elevar a condição de determinada pessoa e de certa 

forma no inconsciente coletivo tornar este indivíduo mais importante ou melhor do que os 

outros. 

Muitos são os elementos que levam o sujeito a se perder de sua identidade dentro da 

perspectiva da construção individual, seja ela real ou apenas a tentativa de superficialmente 

expor ao mundo algo que deseja ser. Jean Baudrillard (1973, p. 180) explicita isto ao afirmar 

que: 

A condição de formação de uma identidade de consumo e de moda através dessas 
referências na contemporaneidade torna o alvo desse consumo o mero reprodutor de 
comportamento e configurações pessoais, retirando o que o ser humano tem de mais 
autêntico: a expressão de quem é e do que quer mostrar ao mundo por meio do que 
veste e do que faz. Assim, qualquer objeto será considerado mau enquanto não 
resolver essa culpabilidade de não saber o que quero ou o que sou.  

 

Na contrapartida desse consumo desfreado, sem relações afetivas com o que se veste, 

renascem algumas figuras na moda, a maior parte delas feminina, que trazem de volta valores 

como a importância do estilo, da personalidade e da autenticidade. 
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São mulheres mais velhas que estão adquirindo visibilidade em um momento social 

importante na história, esse despontar faz toda diferença no novo contexto cultural de moda e 

voltar-se para esse público tem se feito cada vez mais necessário. 

 Esse recém descoberto nicho tem sua origem lá nos anos 40 onde a taxa de natalidade 

era de aproximadamente 6 crianças por família no Brasil, segundo dados do IBGE19 e este 

quadro também podia ser percebido em outros países da América do Norte e Europa, são os 

chamados Baby Boomer: pessoas nascidas após a segunda guerra até 1964.  

            Esse consumidor, segundo dados do estudo Deeply Devoted 20, realizado em 2016 pela 

Survey Sampling International21, em nome da agência ICLP, com 753 consumidores 

brasileiros de mais de 53 anos, concluiram que apesar deste grupo ser mais rico, o mercado 

não tem dado ainda a devida atenção a este consumidor, 77% dos entrevistados afirmaram que 

comprariam mais de seus varejistas se estes compreendessem melhor suas necessidades e 

exigências. 

           Esta geração chega a 2017, grande parte dela, vivendo a faixa dos 60/70 e poucos anos 

de forma ativa, com poder aquisitivo e de consumo. Dentro deste cenário social encontramos 

um grupo de consumidores geralmente negligenciado ou que era estereotipado pela 

propaganda e que passa a ter valor elevado de mercado, exigindo maior esforço da mídia em 

torná-los visíveis e oferecer reconhecimento com a intenção pungente de alcançar estas 

pessoas.  

          Pensar então em como estabelecer este diálogo com esta geração tem sido o foco de 

marcas consagradas de moda e também de veículos midiáticos. A publicidade, como cita 

Lipovetsky (1989, p.195) não se encarrega da redefinição completa do gênero humano; antes 

explora o que está em germe, tornando-o mais atrativo para mais indivíduos.  

          Dessa forma, visando esta exploração, algumas marcas lançaram nos últimos anos 

campanhas e desfiles estreladas por mulheres maduras, anônimas ou famosas, na tentativa de 

alcançar significância nesse cenário. O enfraquecimento de compra se tornou a força motora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma fundação pública da administração federal brasileira que 
tem atribuições ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e econômicas, o que inclui realizar 
censos e organizar as informações obtidas nesses censos, para suprir órgãos das esferas governamentais federal, 
estadual e municipal, e para outras instituições e o público em geral.  
20 Deeply Devoted Survey : tradução livre : Inquérito devidamente dedicado 
21Sampling International: grupo de pesquisa americano que realiza estudos e soluções com pesquisa de 
consumidores. 
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para a busca de novas oportunidades de negócios e alcançar este público é uma oportunidade 

imediata para o aumento de venda. Valorização de acervos pessoais, a exaltação da 

personalidade e a queda do varejo se tornaram armas publicitárias nesse esforço 

mercadológico. 

        Mesmo que a  intenção não seja primordialmente a legitimação do envelhecimento e suas 

nuances, dar visibilidade a esta geração é estabelecer um novo caminho para a economia no 

varejo e também se inserir no movimento de inclusão de nichos  antes considerados invisíveis 

ao mercado.  

 
Imagem 30 – Italianas anônimas com idade aproximada de 80 anos para campanha de verão 2015 da Dolce & 
Gabbana. Fonte: Vogue Brasil site (2016) 
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 Imagem 31 – A cantora de folk rock Joni Mitchell aos 71 anos para Saint Laurent. Fonte: Glamurama (2015).  
 
 
 

 
Imagem 32 –A modelo Carmen Dell’Orefice aos 85 anos, fechou o desfile para a estilista chinesa Guo Pei na 
semana de alta-costura Fonte:O Globo (2017).  
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Imagem 33 –Blog (2008) idealizado por Ari Seth Cohen e posteriormente transformado em documentário 
produzido pela Netflix (2015) , sobre mulheres idosas cheias de estilo pelas ruas de Nova York. Fonte: site 
www.ffw.uol.com.br (2015) 
 
 
 
 

 
Imagem 34 - Desfile L’Oréal Paris, outubro de 2017 com as atrizes Jane Fonda (79) e Hellen Mirren (72) como 
destaques. Fonte: Blog ifa.moda/ Reprodução (2017) 
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       Ressaltar a importância do tempo na construção da identidade e o valor de reforçar a 

beleza que existe em ser quem você se tornou, pode fazer com que a publicidade reverta a 

imagem de ser a maior vilã da autoestima feminina. A imagem publicitária do que se entende 

ser uma mulher (ou do que se pretende que ela seja) vem sendo construída socialmente de 

várias maneiras (Carvalho, 2009 ,pg.23), porque não é sobre não envelhecer ou parar de ter 

cuidados com a saúde e a estética e sim sobre aceitar que o tempo pode ser um aliado de uma 

identidade sólida e que envelhecer é o caminho natural da vida.  

        Compreendendo isto que as marcas de luxo saíram na frente com o objetivo de envolver 

este mercado visto que estas mulheres representadas ali, além do bom gosto, tem poder de 

compra e desejam adquirir estas peças atemporais. Veremos contudo, que Iris Apfel chega 

para fazer parte de uma estratégia de mercado que mistura a representatividade da mulher 

mais velha na publicidade de moda, com o uso de sua imagem e alegorias no vestuário para 

conversar com o jovem consumidor. 
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4. CAPÍTULO 3 - “MORE IS MORE AND LESS IS A BORE”22: QUANDO A 

PERSONALIDADE ATENDE AO MERCADO  

          Para entendermos o que Iris Apfel representa no mercado de moda contemporâneo, 

podemos analisar o contexto cultural através do viés de Charles Pierce sobre signos e ícones. 

As conexões entre os aspectos relacionais são fundamentais na significação da importância 

dela em relação a publicidade e a sociedade. Ele diz:   

 

“Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém. Dirigi-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, em signo equivalente, ou talvez 
um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. 
O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus 
aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei fundamento do 
representâmen. (Pierce,2008, pg.46) 

 

  
 

Imagem 35 – Pirâmide relacional para ilustrar o conceito de signo, interpretante e objeto com base na proposta 
de Ogden & Richards. Fonte: Livro Semiótica, de Charles Peirce 
 

 

 

 

 

_______________________ 
        22 More is more and less is bore, Traducão livre: Mais é mais e menos é chato. Frase dita por Iris Apfel 
sobre moda. 
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           Desta forma, podemos dizer que Iris Apfel é o signo. Ela é a personificação de um 

ideal coletivo a respeito da longevidade. O mercado publicitário de moda pode ser 

considerado o interpretante nessa relação, é ele quem introduziu e projetou o conceito “ Iris 

Apfel’ traduzindo da forma como ele interpreta essa figura na sociedade. Já a sociedade, cabe 

o entendimento de ser o objeto a quem Iris se refere, não em sua totalidade mas representando 

uma camada que está em destaque, à quem a publicidade quer alcançar.  

 

 

 

Imagem 36 – Pirâmide relacional para ilustrar a relação de Iris Apfel com o mercado e a sociedade, 
segundo Charles Peirce. Fonte: Autoria própria 

 

            Iris se tornou uma marca dela mesma e a constituição de uma marca é uma questão 

muito complexa, que como outros textos, visuais ou não, tem a sua significação apresentada  

como se fossem camadas, as quais devem manter coerência entre si (OLIVEIRA, 2007,p.68). 

Partindo do entendimento desse processo de ressignificação sócio-cultural em relação a 

longevidade e expondo a figura de Iris Apfel em sua diversidade, este capítulo buscará 

abordar como a sua figura está sendo usada para o atendimento dessa demanda de mercado, 

que busca o equilíbrio entre  dialogar com o consumidor jovem, mantendo a 

representatividade da terceira idade com foco no aumento das vendas. 
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4.1 – A FIGURA DE IRIS APFEL  E  SEU ENCONTRO COM AS MARCAS 

 

          O mercado publicitário de moda, assim como a sociedade, passa por uma 

ressignificação do envelhecimento, dos seus significados e de todas as possibilidades 

que podem ser alcançadas nessa fase da vida. Iris Apfel surgiu como a representação 

desse novo cenário e reascendeu as possibilidades de venda que o mercado buscava.  

           Ela, que é a junção perfeita entre a imagem publicitária com potencial para 

alcançar públicos amplos mas que também corrobora com  aspectos sócio-culturais 

contemporâneos,  fez com que o mercado publicitário logo entendesse o valor dessa 

parceria e investisse em colaborações rentáveis, tendo Iris Apfel como a imagem desse 

novo tempo. Sua representação imagética é potente, repleta de adereços que sugerem sua 

autenticidade, as cores que enfatizam sua vivacidade e o seu rosto com marcas do 

tempo, são um conjunto de elementos que tornam sua imagem tão simbólica e 

identitária. Vamos elencar algumas parcerias feitas por ela com grandes marcas nos 

últimos anos para entendermos, assim como Carol Garcia e Ana Paula Miranda 

observam, os aspectos simbólicos dos produtos escolhidos e da imagem vendida: 

“O aspecto simbólico proporciona aos produtos identidade que vai ser avaliada pelo consumidor 

como congruente, ou não, com a sua própria. Produtos entendidos como símbolos servem ao 

indivíduo para construir significados que causem reações desejadas em outras pessoas. Se os 

significados são negociados e construídos no discurso, o objetivo do consumo de símbolos é 

legitimar padrões de comportamento, pois esses significados de consumo também são definidos 

por consenso social.” (GARCIA,MIRANDA. 2010,p. 33) 

 

          Cientes desse poder de representação, a gigante do setor de beleza M.A.C 

Cosmetics, se aliou a Iris Apfel no ano de 2011 para a criação de uma linha de batons e 

sombras inspirados em sua personalidade, com referências vintage23 e atuais. Com 

mescla de uma cartela de cores quentes como o vermelho e frias como o verde, 

buscaram vender a vivacidade e elegância que Iris Apfel quer imprimir.  

 

 

_______________________ 
        23 Vintage: Traducão livre: Antigo. Termo em inglês, muito usado na moda para classificar elementos 
clássicos da vestimenta. 
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Imagem 37 – Imagem de divulgação Iris Apfel para Mac Cosmetics Fonte:site becsrivett / Reprodução 

(2011) 
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                A formação deste discurso simbólico ao longo de sua vida deu à ela inúmeras 

possibilidades de se tornar personagem de si mesma. Trazer significado e valor a cada 

elemento da sua imagem, fez de Iris Apfel um suporte de representações e oportunidades 

de negócios para o mercado da moda:  

“A proposta de criação de qualquer traje como “discurso” é instaurado com base na percepção do 

meio circundante que consegue imprimir na criação do traje as qualidades ou problemáticas de 

seu tempo, que respondem a uma maneira de o sujeito integrar-se ao universo de valores até 

então estabelecidos. Por isso, o corpo como suporte das roupas e articulador de significações 

necessita revestir-se com as representações significativas de sua cultura(...)” (CASTILHO, 

MARTINS.2008, p.33) 

 

 

Imagem 38 – Imagem de divulgação da linha de óculos Iris Afel para Eyebobs.Fonte: site Eyebobs 
coleções/Reprodução (2012) 
 

             O elemento de maior destaque em sua produção são seus grandes óculos de 

armação redonda e escura,  que como já vimos, tornaram-se sua assinatura de estilo. 

Entendendo a força deste símbolo, lançou em 2012 sua primeira coleção em parceria 

com a marca de óculos Eye-bobs. Esta coleção continha óculos escuros e de grau, todos 

com tratamento especial em suas lentes para atender ao público mais velho. 

 

         Com a “descoberta” da sua personalidade, Iris Apfel passou a ser procurada para 

figurar campanhas publicitárias de marcas expressivas no mercado, sua imagem ganhou 
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mais força e valor mercadológico. A publicidade de moda não criou esta estratégia de 

forma casual, entendida que a renovação de uma imagem de marca passa pela inclusão 

de valores e reflexões sociais, a moda se alia a Iris Apfel para ampliar seus horizontes e 

disparar suas vendas. São estratégias denominadas por Lipovetsky e Serroy como 

transgressões no mundo publicitário para gerir crises: 

O hiperespetáculo adquiriu igualmente uma relevância bem particular através de estratégias de 

transgressão praticadas pelo mundo publicitário. Num mercado que se caracteriza pela ausência 

de grandes diferenças entre produtos , as marcas se esmeram em encontrar sem cessar novos 

meios de singularização, técnicas de comunicação inéditas a fim de não passar despercebidas, 

rejuvenescer sua imagem, parecer criativas e “subversivas”. Um dos caminhos para chegar a isso 

é a provocação, a implicação emocional do destinatário pela mise- en –scéne de temáticas 

“sensíveis”. (LIOVETSKY, SERROY.2016.p 275) 

 

 

 
Imagem 39 - Imagem publicitária da marca de bolsas Kate Spade. Fonte: Site da revista Instyle com 
imagens de divulgação da Coleção Kate Spade/ Reprodução (2015). 
 
 
 
         Essas estratégias caminharam para realização de muitas outras parcerias entre 

marcas de moda e Iris Apfel, contudo, a comunicação visual que anteriormente visava o 
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público adulto-idoso passou a compreender também o público jovem-adulto como forma 

de ampliar as vendas. O resultado desse esforço midiático está na coleção bem-sucedida 

lançada em 2015 pela marca de bolsas Kate Spade, onde Iris Apfel aparece como uma 

das modelos principais . 

 

	  	  

Imagem 40 - Imagem publicitária da marca de bolsas Kate Spade. Fonte: Blog Thats not my age/ 
Reprodução (2015). 
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          Reconhecendo sua excentricidade e seus símbolos como o excesso gerador de 

interesse pelo mercado e pelo consumidor, em 2016 lançou a coleção divertida de meias 

junto à marca Happy Socks. As meias, que por sua vez, estão ganhando novos ares de 

estilo e personalidade foram a forma encontrada por Iris Apfel de imprimir no mercado  

sua marca. Com estampas de pássaros ( devemos lembrar que ela foi nomeada: A ave 

rara da moda), de coelhos e estampas étnicas, fazem menção a sua vivência global 

estampada no estilo de suas roupas. A ideia de projeção na hora da compra é um fator 

importante para entendermos a valorização do visual artístico de Iris Apfel, são esses 

símbolos que caracterizam uma certa jovialidade à  sua pessoa, no auge de seus 95 anos 

de idade.  

“Essa associação de ideias é um habito ou lei adquirida que fará com que o símbolo seja tomado 

como representativo de algo diferente dele. Para assim funcionar, o símbolo tem de estar 

constituído por uma tríade de leis. Em si mesmo ele é uma lei ou legisigno,conforme Peirce o 

batizou, isto é, uma regra que determinará que seja interpretado como se referindo a um dado 

objeto. (SANTAELLA, NOTH, 2001 p.63) 

 

Imagem 41 - Imagem publicitária da campanha de meias Happy Socks. Fonte: Blog sock drawer / 
Reprodução (2016) 

 

         Uma das mais impactantes parcerias feitas por Iris Apfel, foi com a grande fast 

fashion americana Macy’s. Essa parceria além de introduzir a figura de Iris Apfel como 

modelo para os jovens, é um símbolo desse novo processo mercadológico publicitário 
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que visa aliar a tradição da longevidade sem abrir mão da linguagem simbólica do velho 

jovem. 

         Com uma linguagem tecnológica e cheia de elementos joviais e simbólicos , a 

coleção permite que, além da compra física, o consumidor baixe em seus celulares 

emoticons 24  feitos especialmente para a coleção de Iris Apfel, com ícones divertidos que 

fazem menção à sua personalidade. 

        Ter essa representação visual e virtual de Iris Apfel é fundamental para solidificar a 

imagem dela como estratégia de vendas, a cibercultura propaga a co-presença e a 

interação de quaisquer ponto do espaço físico, social ou informacional 

(LÉVY,1999,p.47), tornando-a mais significativa e pertencente no imaginário do 

consumidor jovem. 

 

 
 
Imagem 42 - Cartela de emoticons da coleção Iris Apfel para Macy’s.  Fonte: Site Floralesque/ 
Reprodução (2016) 
 

 

_______________________ 

 
        24Emoticons:Traducão livre: palavra derivada dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon 
(ícone), presente na linguagem tecnológica. 
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Imagem 43 - Imagem de divulgação Iris meet Inc/Macy’s. Fonte: Site business wire/ Reprodução (2016) 
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Imagem 44 - Imagem de divulgação Iris meet Inc/Macy’s.Fonte: Site do criativo da campanha Michael Burk 
Studio / Reprodução (2016) 
 

 
Imagem 45 - Imagem de divulgação Iris meet Inc/Macy’s. Fonte: Site do criativo da campanha Michael 
Burk Studio 
 

 Imagem 46 - Imagem de divulgação Iris meet Inc/Macy’s. Fonte:	  Site do criativo da campanha Michael 
Burk Studio  
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             Sua mais recente empreitada aos 96 anos foi lançada, mais precisamente, no mês 

de dezembro de 2017. Ela volta à suas origens como designer de tecidos e inaugura a 

parceria com a empresa de mobiliário Cloth & Company. Com características próprias 

de sua personalidade, os móveis possuem cores fortes e estampa original, com temática 

circense. 

 

 
Imagem 47 - Imagem de divulgação Iris Apfel para Cloth & Company.Fonte: Vogue Casa/ Reprodução 
(2017) 
 

 
Imagem 48 - Imagem de divulgação Iris Apfel para Cloth & Company. Fonte: Vogue Casa/ Reprodução 

(2017) 
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4.2 – PRESENÇA E COMUNICAÇÃO NO MERCADO 
 

          O caminho percorrido por Iris Apfel em sua trajetória dentro do mercado de moda, 

inclui também se tornar uma espécie de “matrona” da moda contemporânea. Com 

agenda cheia de palestras em universidades importantes da América do norte, cursos e 

presenças midiáticas. 

 

       A moda, em si, tem viés representativo e de certa maneira passageiro, pois está 

ligado a tendências que variam de acordo com as estações do ano, países e capital 

econômico. A maior parte dos consumidores, tem seu corpo ornamentado apenas como 

suporte, sem se ater ao processo de autoria e ao que significa a expressão da 

indumentária, a professora Sandra Ramalho sustenta esta teoria quando afirma que: 

 
“A diferença não esta no charme, na fama ou na fortuna de quem se veste na moda, o 

que contrasta com o anonimato, na despretensão ou na modéstia, de todos os mortais que 

se vestem; ou no custo daquilo que uns ou outros portam. A diferença esta na autoria.” 

(OLIVEIRA, 2007, p.60). 

 

 

       Esta autoria pode ser do estilista que fez a coleção, do posicionamento da marca, das 

estratégias de mercado de acordo com cada desfile apresentado, porém, ao chegar no 

consumidor final, as peças podem não ter o mesmo impacto desejado na sua autoria e 

serem traduzidas de diversas formas. 

 

        Nesta esfera que entra a importância de Iris Apfel para o mercado e como a 

presença de sua imagem se torna elemento importante para a solidificação do produto no 

imaginário do consumidor. Ela se torna uma porta-voz da autenticidade, vende a ideia do 

consumo com personalidade dando novo significado, o mercado de moda entende que 

Iris Apfel transforma peças comuns em itens atemporais, originais e autorais quando 

usados de forma criativa. 

 

        Circular ao lado de figuras da moda que tem alcance a setores diferentes da 

sociedade, faz com ela ganhe cada vez mais espaço como mestre da conduta sobre estilo 

e como permanecer autêntica em todas as idades. 
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Imagem 49 -  Palestra dada por Iris Apfel a convide da joalheria Swarovski no Brasil (2013)  Fonte: Blog 
crystalblog.com.br /Reprodução 
 

       O discurso de Iris Apfel vai além das palavras, ela é a força da moda e sua presença 

gera credibilidade. Isso é percebido nos eventos e palestras em que ela se apresenta 

geralmente patrocinados por veículos importantes da mídia e/ou universidades 

conceituadas de moda. Recentemente promove palestras sobre seu novo livro – Iris 

Apfel Activity Book - que será publicado em parceria com a Universidade do Texas, para 

a manutenção do mesmo programa acadêmico na cidade de Nova York, onde ela é 

professora visitante. 

 

 
Imagem 50 - Iris Apfel autografa seu novo livro. Fonte: Instagram Iris Apfel/Reprodução 
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      Os meios de comunicação audiovisuais também são uma importante ferramenta 

usada por Iris Apfel como  forma de se comunicar com o mercado e estar inserida de 

maneira midiática. Ela conversa sobre moda atual, sobre elementos de sua personalidade 

ou sobre o figurino de algum filme ou série de televisão.  

       Essa proximidade de fala com o espectador reforça a ideia de uma mulher 

contemporânea que sabe usar os meios tecnológicos como forma de expressão, essa 

interação com os meios de comunicação é colocada por Lipovetsky como uma forma de 

influência no sujeito receptor: 

“A mídia determina um tipo de cultura individual caracterizada pela turbulência, pelo 

rompimento, pela mistura sistemática; não dispondo mais de saberes fixos, superpostos as 

inúmeras mensagens cambiantes, ons indivíduos são muito mais receptivos as novidades de fora, 

são levados a diversas direções conforme as informações que recebem.” (LIPOVETSKY,1989, p. 

229) 

 

Imagem 51- Iris Apfel participa de gravação em programa de televisão americano Fonte: Instagram Iris 
Apfel / Reprodução 

 

          Outra forma de comunicação com o mercado é a presença em desfiles das 

semanas de moda pelo mundo. A presença de nomes significativos para o mundo da 
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moda na “fila A” do desfile é sinal de prestígio para a marca e seu estilista. Eles são 

transmitidos ao vivo e suas costuras e cortes enumerados como tendência da estação, por 

isso estar presente significa, estar na moda. 

“O processo inicia-se com o mapeamento dos sujeitos convidados, no espaço onde o evento 

ocorrerá, seguido então pela regulamentação dessa hierarquia por meio da distribuição de 

convites. Bastante restritos, seu valor aumenta a medida que a localização do destinatário é 

considerada mais nobre.” (GARCIA,MIRANDA,2010, p.96) 

        A presença de celebridades é lucro garantido para a marca, onde estas veem e são 

vistas pelos comunicadores especializados e também pelo consumidor do setor de moda. 

Iris Apfel é constantemente vista em desfiles de semana de moda de Nova York, Paris e 

outras capitais que são referencias na moda. E não é à toa, sua presença é enorme 

geradora de visibilidade para a marca e figurar entre os jovens também eleva a imagem 

de Iris Apfel ao alcance deste público. 

 

 
Imagem 52 -  Iris Apfel assiste ao desfile da TRESemme para Nova York Fashion Week 2016. Fonte: site 
de fotos de divulgação zimbio.com/ Reprodução 
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4.3 LONGEVIDADE E A DIFERENÇA NAS REPRESENTAÇÕES 

 

       No Brasil, segundo dados coletados na 68ª Reunião da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) até 2025, 31,8 milhões de pessoas terão mais de 60 anos, 

caracterizando uma das seis maiores populações de idosos do mundo. Já na Europa, o 

crescimento dessa faixa etária é tão expressiva que foi criado a Declaração de Lisboa para o 

envelhecimento, com adesão de mais de 50 países se responsabilizando por desenvolver 

estratégias que valorizem o potencial dessas pessoas nos diversos campos da sociedade. 

 

Imagem 53 - Imagem ilustrativa idosos confraternizando. Fonte: Site psychologie.cz /Reprodução 
 

        Na divisão do signos proposta por Peirce, a sociedade se encaixa como o objeto que é 

representado por Iris Apfel no contexto de moda em que ela esta inserida. No entanto, a 

representação midiática dos idosos na maior parte dos países ocidentais esta longe de ser o 

correspondente a realidade.  

       Geralmente caracterizada pelo exagero ou por valorizar elementos que jovializam o idoso, 

a mídia acaba reforçando alguns esteriótipos ao invés de quebra-los, isso faz parte da 
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sociedade do espetáculo que vivemos e mudar essas concepções é um desafio para a nossa 

sociedade: 

“O individuo que foi marcado pelo pensamento espetacular empobrecido, mais do que por qualquer 

outro elemento de sua formação, coloca-se de antemão a serviço da ordem estabelecida, embora sua 

intenção subjetiva possa ser o oposto disso. Nos pontos essenciais, ele obedecerá a linguagem do 

espetáculo, a única que conhece, aquela que lhe ensinaram a falar” ( DEBORD, 1997,p.191) 

 

         Neste contexto, inserir a figura idosa na mídia de forma caricata é só uma maneira de 

espetacularizar este nicho da sociedade, transforma-lo em mercadoria como qualquer outro 

elemento que possa servir para este propósito. Muitas celebridades que envelheceram de 

forma autêntica, respeitando o tempo e o seu próprio corpo, já não tem tanto valor de mercado 

quanto figuras que se encaixam com a teatralidade da mídia.  

 

        Abaixo, alguns exemplos de mulheres famosas que envelheceram de forma natural aos 

olhos do público, as atrizes Audrey Hepburn (viveu até os 63 anos), Brigitte Bardot (83 anos) 

e  Sophia Loren (83 anos), em fotos com a passagem do tempo.  

 

 
Imagem 54 - Imagem de celebridades na juventude e na terceira idade. Fonte: site fashionbubbles.com/ 
/Reprodução  
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             Quando Iris Apfel  foi descoberta, com ela veio o ideal de que a velhice deve ser 

produtiva, expansiva e vívida para ser legítima e/ou agradável, ao menos, visualmente. Em 

2015, a plataforma digital Netflix lançou, concomitantemente ao documentário sobre a vida 

de Iris Apfel, a história de uma artista plástica até então pouco conhecida, e elevada a 

celebridade aos 100 anos, depois de sete décadas como artista.  

       Dirigida por Alison Klayman, o documentário The 100 years show, narra a trajetória e a 

forma com que Carmen Herrera, talvez a artista contemporânea mais idosa em atividade, 

alcançou a fama e como vive e produz sua arte atualmente. 

 

Imagem 55 - Foto da artista plástica Carmen Herrera para divulgação. Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
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           Carmen Herrera nasceu na cidade de Havana em Cuba, no ano de 1915, seu pai fundou 

o jornal “El Mundo” e sua mãe foi repórter e líder de um coletivo feminista. Sua trajetória na 

pintura começou aos 15 anos quando iniciou os seus estudo ainda em Cuba, algum tempo 

depois mudou-se para Paris e lá conheceu novas formas de expressão artística como o 

concretismo.   

         Ao retornar a Havana estudou arquitetura, curso que não finalizou em função de seu 

casamento com o americano Jesse Loventhal, mudando-se para Nova York e lá estudou mais 

sobre arte. Retornou a Paris por alguns anos mas logo fixou residencia em Nova York, onde 

vive atualmente. Somente em  2004, aos 89 anos, Carmen e sua obra receberam atenção do 

mercado e foi um grande sucesso, tendo diversas obras comercializadas e adquiridas por 

colecionadores e museus como MoMa, Tate Gallery  e The Hirishorn Museum . 

 

Imagem 56 - Carmen Herrera em sua exposição solo no Whitney Museum em Nova York. Fonte: Fotografia de 
Matthew Carasella para o site de notícias CBS News. 

        Sua obra é integralmente geométrica, feita de traços e cores escolhidas com muita 

afinidade pela artista. Sua primeira exposição solo aconteceu no Whitney Museum em 2016, 

na cidade de Nova York – NY. Abaixo algumas obras feitas por Carmen Herrera ao longo dos 

anos. 
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Imagem 57- Obra Blue with Orange (1984). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
 
 

 
Imagem 58 – Obra Pasado (Diptych) (2010). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
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Imagem 59 -  Obra Untitled (1956). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
 

 

 
Imagem 60 - Obra Red with White Triangle (1961). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
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Imagem 61 – Obra Blue with White Line (1964). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
 
 

 
Imagem 62 – Obra Rara Avis (2006). Fonte: Site Frieze .com	  /Reprodução 
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        O paralelo entre essas duas personalidades serve para ilustrarmos como a velhice pode 

ser encarada, vivida e explorada de maneiras muito opostas e igualmente significativas.  

Carmen Herrera vive e se apresenta para a mídia de forma sóbria, contudo, sua expressão está 

nos contornos de suas obras de arte, as cores e o traço preciso são expressões da sua alma e de 

todas as referências que ela adquiriu ao longo de sua vida. Já Iris Apfel, por sua vez, é um 

quadro vivo, é obra traduzida nela mesma, nunca buscou a fama mas a publicidade a escolheu 

como símbolo de velhice atual por questões que os favorecem. 

     Ambas foram reconhecidas na velhice, não por acaso, mas por fazerem parte de um 

movimento social que impulsionou estas descobertas em suas peculiaridades. Iris Apfel se 

tornou ícone de moda, e sua imagem explorada pelo mercado para atingir o grande público, de 

forma mais popular e rentável. Carmen Herrera vence pela insistência e perfeccionismo de 

sua obra e a chegada ao centenário lúcida e produtiva. Lipovetsky e Serroy observam este 

lugar de representação de ambas as figuras artísticas quando dizem: 

É preciso se convencer de que o capitalismo artista não é apenas produtor de bens e de serviços 
mercantis, ele é ao mesmo tempo “ o lugar principal da produção simbólica “, o criador de um 
imaginário social, de uma ideologia, de mitologias significantes.  (LIPOVETSKY,SERROY, 
2016, p. 126) 

 

      É clara a importância de darmos visibilidade à um momento da vida, que com sorte, todos 

chegaremos. Contudo, devemos observar de forma crítica como a mídia coloca este 

envelhecimento para o consumidor e de que forma isto está sendo traduzido. Essas duas  

mulheres importantes, frutos de suas trajetórias e experimentações são o exemplo do paradoxo 

da exposição. As dimensões da ressignificação da vida e do envelhecimento, as 

desmistificações sobre o idoso e o respeito ao tempo e ao indivíduo, devem ser analisados 

com olhar atento e peculiar que lhe é devido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
         Entendemos que a sociedade do século XXI está passando por transformações 

sistemáticas históricas. As mudanças na maneira de nos comunicarmos, o entendimento de 

mundo e o respeito a diversidade são pautas deste novo modelo organizacional.  

        A trajetória do comportamento e da construção do ser como indivíduo único e em 

formulação é o caminho que trilhamos nesse trabalho de mestrado. Iris Apfel não abrange a 

longevidade em sua forma comum mas a interpreta mediante as suas bagagens de vivência e 

experimentação, ela é em si tudo que absorveu ao longo de sua vida e portanto representa de 

forma legítima a persona em que ela se fundamentou. O grande questionamento presente 

nesta dissertação foi a abordagem da mídia de moda e suas vertentes publicitárias no uso da 

imagem do idoso. 

 

         A publicidade de moda, elemento importante desta análise, é parte deste processo social 

e também passa por ressignificações em seu modelo tradicional de apresentação. Como 

descrito de forma detalhada no capítulo II deste trabalho, a publicidade acompanha a 

sociedade, por vezes induzindo, por vezes espelhando o comportamento vigente. 

      A inserção de idosos que se tornaram expoentes nesse meio midiático, seja por sua 

maneira de vestir, sua obra ou seu intelecto, evidência um caminho de inclusão desse nicho e 

aqui procuramos entender as motivações e porquês dessa caminhada no meio publicitário. 

       Buscar responder a pergunta: O mercado publicitário de moda se apropria da longevidade 

de maneira inclusiva ou mercadológica? foi a força motora que direcionou as questões 

apresentadas neste trabalho, que teve como estudo de caso Iris Apfel, dentro dos aspectos do 

envelhecimento como objeto de pesquisa central.  

     No primeiro capítulo para alcançarmos estas questões, foi necessário começarmos 

analisando a figura de Iris Apfel, sua história e trajetória de vida e os elementos que 

fundamentaram sua personalidade. Ela nasceu na América do norte, em um contexto 

econômico e social importante para o formação de seu caráter como mulher inserida na 

sociedade e como profissional reconhecida por seu bom gosto e diversidade estética.  
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      Para a fundamentação do  discurso, nos apoiamos em pensadores como Stuart Hall, que 

reforça o contexto da identidade fundamentada ao longo do tempo e que está sempre em 

processo de formulação. Caminhando com o conceito de identidade recorremos as teorias de 

Roland Barthes sobre questões do corpo como suporte e Gilles Lipovetsky que sustenta a 

idéia de estetização do indivíduo e do mundo. 

         A representação feminina ao longo da história é uma reprodução do olhar masculino 

sobre a mulher. No contexto publicitário, essa mesma identidade feminina foi forjada por uma 

sociedade que enxergou por muito tempo a mulher como “objeto”, decoração a serviço do 

cotidiano masculino. Por isso no segundo capítulo desta dissertação, para falarmos sobre a 

publicidade de moda, traçamos de forma breve, como a publicidade de moda conduziu ao 

longo dos anos a imagem da beleza associada á juventude e todos seus reforços midiáticos 

com a intenção de reafirmar estes valores para a sociedade, em especial, para as mulheres 

representadas. 

        A inclusão de mulheres com biótipos diversos, diferentes etnias, raças e idades, traduz o 

comportamento social no qual estamos inseridos na atualidade, uma sociedade cuja aceitação 

do diferente é valorizada, a exaltação das particularidades e o respeito pelo indivíduo como 

um todo.  

        Por isso mais adiante, porém ainda no segundo capítulo, abordamos a forma como a 

juventude e o envelhecimento estão sendo retratados pela publicidade de moda no mundo 

contemporâneo, e conseguimos perceber essas mudanças sociais sendo reproduzidas pela 

propaganda. São movimentos denominados anti-age, que trabalham a idéia de aceitação do 

envelhecimento e de suas formas peculiares trazidas com o tempo, e também sobre 

visibilidade das mulheres no campo estético e da moda. 

         Dois fatores socioeconômicos foram de extrema importância para o aumento da 

representatividade da terceira idade no campo publicitário de moda: A crise no mercado 

varejista, que sofria com a queda das vendas e com a competição dos setores de fast-fashion 

presentes no mundo todo. Somado a isso, o crescimento do número de pessoas idosas no 

ocidente com poder de compra e que buscavam se ver representadas pelas marcas  
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      O terceiro capítulo tratou a questão da apropriação de uma figura expoente da 

longevidade, que no auge de seus 94 anos, surgiu como uma importante representação no 

mercado publicitário de moda. Iris Apfel conduz sua trajetória neste mercado através de 

parcerias com marcas que variam em sua natureza: vão de itens de maquiagem á meias 

divertidas, participações em palestras e desfiles ao redor do mundo. 

       Identificar a relação de significados entre Iris Apfel, o mercado de moda e a sociedade, 

foi a tríade que conduziu este capítulo. Para isso, recorremos a teoria de Charles Peirce sobre 

signos e significados para que essa relação de co-dependência fosse estabelecida com clareza. 

       Iris Apfel é texto. Ela fala por sua imagem cheia de nuances globais, reflexo de sua 

vivência como designer e de suas experiências estéticas com moda e comportamento.     

Transformou seu corpo em suporte de objetos que expressam o que ela deseja transmitir e foi 

a junção disso somado ao fator da longevidade que despertou encantamento no mercado 

publicitário. 

         O mercado, por sua vez, necessitava de uma figura idosa para ser a representante de uma 

parcela significativa da sociedade mas não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser alguém 

idoso que vendesse a jovialidade de alguma maneira, seja no discurso ou na imagem, era 

imprescindível que fosse rentável.  

          Algumas outras mulheres idosas, famosas ou anônimas, passaram a figurar em capas de 

revistas, desfiles de moda, e matérias sobre aceitação e descoberta na velhice mas nenhuma 

delas, até o momento, teve o impacto no mercado publicitário de moda como Iris Apfel. 

           Dessa forma, a conclusão é que este é um momento bem peculiar na nossa cultura. 

Estamos dando visibilidade a parcelas da sociedade que não tinham muita representatividade 

a alguns anos atrás. Iris Apfel é uma grande personalidade e devemos reconhecer sua 

importância de estilo e personalidade, porém, tudo que a envolve de forma midiática  está 

voltado para o comercial, muito mais do que para a legitimidade do envelhecimento. 

           A publicidade é um meio de analisarmos a nossa época e entendermos suas 

transformações, dentro desse parâmetro ela está se empenhando em traduzir a atual mudança 

social, no entanto, com viés mercadológico, não a faz de maneira voluntária mas sim como 

instrumento para atender as suas demandas. 
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