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RESUMO 

 

A globalização foi responsável por transformar a vida dos indivíduos na sociedade 

contemporânea, afetando inclusive sua identidade. Esse período foi assim, um dos 

responsáveis por provocar a decadência da identidade nacional e transferir para o indivíduo a 

responsabilidade de construir sua identidade de acordo com suas vivências e relacionamentos 

sociais. A partir disso, surgem e ressurgem tribos urbanas e movimentos sociais responsáveis 

por possibilitar a construção mais intensa para esse indivíduo ansioso por identidade e 

pertencimento. A mídia e a publicidade, por sua vez, tratam de utilizar essas mudanças e a 

carga simbólica das tribos urbanas como ferramenta para gerar consumo. Dessa forma, as 

tribos que surgem com essências aparentemente firmadas, tornam-se superficiais e com 

duração instantânea por terem os seus elementos estilísticos apropriados por todo o mercado 

e, principalmente, pelo segmento fast-fashion. Desse modo, nosso principal objetivo nesse 

trabalho é identificar de que modo os elementos simbólicos pertencentes à tribo Yuccie são 

utilizados pela Loja Youcom a fim de impulsionar o consumo. Para tanto, analisamos através 

do método de análise de imagens seis postagens retiradas do perfil da rede social Instagram da 

loja. Tratamos, portanto, de identificar como e a partir de que movimentos histórico-

sociológicos surgiu a tribo urbana Yuccie e de que forma ocorre o uso de seus símbolos 

estilísticos pela Loja fast-fashion Youcom. Para tanto utilizamos Bauman (2005) e Castells 

(2005) para buscar compreender como a identidade é estabelecida na sociedade 

contemporânea globalizada e Lipovetsky (2009) e Sant’Anna (2007) a fim de compreender 

qual a função da moda nessa sociedade. Conseguimos detectar a utilização desses elementos 

estilísticos da tribo nas postagens da Youcom e, consequentemente, nas coleções da loja para 

motivar as vendas de seus artigos de moda.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Moda e Publicidade. Tribos Urbanas. Yuccie. Youcom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The globalization was responsible for transforming the lives of individuals in contemporary 

society, affecting even and especially his identity. That was the period responsible for causing 

the demise of national identity and transfer to the individual responsibility of building it's 

identity according to your experiences and social relationships. From this arise and resurface 

urban tribes and social movements responsible for harboring this individual until then without 

identity and helpless. The media and advertising, in turn, try to use these changes and the 

symbolic load of urban tribes as a tool to generate consumption. In this way, the tribes that 

arise with scents apparently signed, become superficial and instant long for having their 

symbolic elements suitable for all market and, especially, by the fast-fashion segment. Thus, 

our main objective in this work is to identify how the symbolic elements belonging to the 

tribe Yuccie are used by the Youcom Store in order to boost consumption. To this end, we 

analyzed by the method of image analysis six posts from the social network profile Instagram 

the store. We try, therefore, to identify how and from which historical-sociological 

movements arose the urban tribe Yuccie and how does the use of their stylistic symbols by 

fast-fashion Store Youcom. To this end we use Bauman (2005) and Castells (2005) to seek to 

understand how the identity is established in contemporary society and globalized Lipovetsky 

(2009) and Sant'Anna (2007) in order to understand what the role of fashion in this society. 

We can detect the use of these symbolic elements of the tribe in the posts of Youcom and, 

consequently, in the collections of the store. 

 

KEY-WORDS: Identity. Fashion and Advertising. Urban Tribes. Yuccie. Youcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Instagram Youcom – 28 de Maio de 2016 ............................................................................. 38 

Figura 2: Screaming Trees .................................................................................................................... 43 

Figura 3: Nirvana .................................................................................................................................. 43 

Figura 4: Instagram Youcom – 18 de Maio de 2016 ............................................................................. 51 

Figura 5: Instagram Youcom – 23 de Maio de 2016 ............................................................................. 52 

Figura 6: Instagram Youcom – 02 de Junho de 2016 ............................................................................ 53 

Figura 7: Instagram Youcom – 07 de Junho de 2016 ............................................................................ 54 

Figura 8: Instagram Youcom – 12 de Junho de 2016 ............................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011581
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011582
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011583
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011584
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011585
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011586
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011587
../../../../Downloads/TCC%20correções%20finais%20RafaellaA.doc#_Toc468011588


SUMÁRIO 

 

1. Introdução ........................................................................................................................ 11 

2. Identidade na Contemporaneidade ............................................................................... 14 

2.1. Globalização e Novas Práticas Sociais ...................................................................... 14 

2.2. Globalização e Formação de Identidade .................................................................... 17 

2.3. Identidade e Novas Configurações ............................................................................ 21 

3. Moda, Identidade e Consumo ........................................................................................ 26 

3.1. Moda Online e o Novo Consumidor .......................................................................... 32 

4. Metodologia...................................................................................................................... 36 

5. Tribo Yuccie: surgimento, identidade e consumo ........................................................ 39 

5.1. Tribos Urbanas e Movimentos Sociais ...................................................................... 39 

5.2. Tribo Urbana Yuccie ................................................................................................. 41 

5.3. Os Yuccies no Mercado da Moda .............................................................................. 48 

5.4. Os Yuccies na Youcom .............................................................................................. 50 

6. Conclusões ........................................................................................................................ 57 

7. Referências Bibliográficas .............................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Introdução 

 

Frente a uma sociedade globalizada, há uma juventude que sente a necessidade de 

estar frequentemente em renovação, é assim que surgem ou ressurgem tribos urbanas ou 

novos estilos de vida. Essas tribos são vistas por essa sociedade extremamente capitalista 

como uma oportunidade para potencializar as práticas do consumo. Desse modo, buscamos 

entender no presente trabalho como se dá o surgimento dessas tribos e como e até que ponto 

seus símbolos e estilos podem ser apropriados pelas marcas para gerar lucro. 

As tribos urbanas podem ser estabelecidas na sociedade a partir da junção de 

características de movimentos sociais ou pela busca de identidade própria e contestante dos 

padrões sociais. Alguns autores definem as tribos urbanas como grupos de pessoas, levadas 

pela identificação com os elementos estilísticos. Dessa forma, é estabelecida uma 

diferenciação entre os termos movimentos sociais e tribos urbanas. Os movimentos sociais 

seriam constantes e prevalentes, já as tribos urbanas seriam inconstantes e possuem tendência 

de mudança de acordo com o mercado e seus ideais.  Porém, o que observamos é que embora 

sejam definidas assim, as tribos urbanas podem alcançar uma mistura equilibrada entre seus 

princípios de tribo e dos ideais dos movimentos sociais para revolucionar socialmente mesmo 

como tribo urbana.  

Após a morte da tribo Hipster – tribo urbana reconhecida pelas suas preferências 

estilísticas excêntricas – decorrente da apropriação desenfreada do mercado e da busca 

constante pelo novo e, com a depreciação dos Yuppies – tribo urbana caracterizada pela sua 

ambição por capital e espírito competitivo – por serem considerados superficiais, surgiu a 

tribo Yuccie, resgatando ideologias de períodos históricos conturbados para contrariar a 

cultura comercial dominante e o mainstream1. Contudo, os Yuccies, são muitas vezes 

conceituados inapropriadamente como tal, sendo denominados como pós-hipster. A tribo 

Yuccie surgiu agregando os ideais da falecida tribo Hipster à sua identidade autêntica de como 

lida com a carreira profissional e o estilo de vida.  Portanto, Yuccie seria a junção da 

criatividade dos Hipsters com a ambição dos Yuppies.  

Dessa forma é que surge a contraposição entre a essência das tribos urbanas e o modo 

como ela é tratada pela mídia a fim de gerar consumo. Quando, por exemplo, no seu 

                                                           
1 Termo utilizado para designar o pensamento ou gosto comum à maioria da população. 
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surgimento, o termo Hipster servia para definir jovens discordantes dessa ideologia 

extremamente consumista, com o passar do seu curto tempo de duração, acabou se tornando 

um produto da própria cultura alvo dessa ideologia. A possível descaracterização e a 

depreciação da tribo é tanta que teóricos caracterizam que os indivíduos pertencentes a ela 

têm como um insulto chamar alguém pelo termo. Estudiosos como a professora de marketing, 

Zeynep Arsel, afirma que no momento que passamos a definir os hipsters como hipsters o 

movimento perdeu sentido. Antes revolucionário, agora mero estereótipo. A partir dessa 

apropriação estaria decretado o fim de tribos como a Yuccie antes mesmo de surgirem? 

Enquanto os hipsters vieram revolucionando com suas características estilísticas, 

musicais e culturais, os Yuccies vão além, e revolucionam através da forma como encaram sua 

carreira profissional e o estilo de vida que escolhem adotar. O termo Yuccie vem do inglês 

Young Urban Criativies, que em tradução livre significa jovens urbanos criativos. Em linhas 

gerais, poderíamos dizer que consiste em uma tribo com uma essência que atinge âmbitos 

mais profundos, assim como são os movimentos sociais.  

Partindo do pressuposto de que, de acordo com Lipovetsky (2009), as construções 

culturais, pessoais e sociais perpassam pelo consumo da moda, esse trabalho utilizará como 

corpus de investigação a rede social da loja Youcom que, para estimular a compra, apropria-

se das características simbólicas representadas pelas tribos através do modo como se vestem, 

ou seja, da moda e do seu estilo de vida. Dessa forma, teremos como corpus o perfil do 

Instagram da marca Youcom, um novo modelo de marca criada pela rede de Lojas Renner, a 

fim de atingir o público jovem com mais intensidade e profundidade.  

A vista disso analisaremos a partir de que movimentos histórico/sociológicos surgiu a 

tribo urbana Yuccie, buscando compreender e trazer a sua essência à tona. Discutiremos, 

inclusive, de que modo essa tribo utiliza elementos estilísticos para se caracterizarem 

socialmente e difundirem suas crenças e ideais de vida. A partir disso, buscaremos identificar 

de que modo é feita a representação dos Yuccies nas postagens realizadas pela Loja Youcom 

em seu perfil na rede social Instagram e como a tribo tem sido utilizada como ferramenta de 

consumo pela marca.  

Nosso trabalho justifica-se, portanto, pelo constante surgimento e ressurgimento de 

novas tribos que têm seu óbito decretado antes mesmo de todos conseguirem entendê-las ou 

até conhecê-las de fato. Tribos que perdem sua essência ao serem transformadas em produtos 

de consumo pela mídia e pela sociedade capitalista.  
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Abordaremos por todo o trabalho uma discussão pertinente a fim de responder à nossa 

problemática, dessa forma, traremos, no capítulo seguinte, um debate acerca da relação entre a 

globalização e a formação da identidade do indivíduo em sociedade. Para isso, apresentamos 

conceitos e definições principalmente de Zygmunt Bauman e Manuel Castells que nos 

permitiram compreender essa relação e ainda fazer apontamentos de como o processo de 

globalização influenciou a decadência da identidade nacional e motivou a autonomia do 

indivíduo na construção de sua identidade frente à sociedade contemporânea. Como sequência 

da nossa discussão, discutimos no capítulo 3 a influência que a moda pode exercer nessa 

sociedade globalizada, de acordo com os pensamentos e teorias de Gilles Lipovetsky e Mara 

Sant’Anna. Apreendemos a moda, portanto, como uma ferramenta de construção do eu e, 

consequentemente, ferramenta de identificação, caracterização e diferenciação social das 

tribos.  

Desse modo, apresentaremos a metodologia adotada neste trabalho no capítulo 4, 

discutindo a importância do método e técnica de análise de imagem escolhido e sua 

pertinência para o trabalho. Já no Capítulo 5 trazemos um detalhamento sobre a tribo Yuccie e 

suas referências culturais a fim de entender de que modo e a partir de que movimentos ou 

tribos se deu o seu surgimento. Com isso, pretendemos conseguir apontar sua essência e 

características estilísticas. Finalizaremos com as conclusões do trabalho, respondendo ao 

principal questionamento do nosso trabalho: como ocorre a apropriação da tribo Yuccie pela 

Loja Youcom a fim de gerar consumo. 
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2. Identidade na Contemporaneidade 

 

2.1. Globalização e novas práticas sociais  

 

A globalização caracteriza-se como um processo que revolucionou a sociedade, na 

medida em que, a partir da ascensão e popularização da tecnologia e da ciência, se tornou um 

dos responsáveis por provocar mudanças profundas em todos os setores sociais, entre elas, a 

internacionalização da informação, a possibilidade de intercomunicação entre as pessoas e, a 

criação do efeito de “homogeneização” das culturas, que impactaram diretamente a 

socialização e formação de identidade dos indivíduos em sociedade, o que abordaremos ao 

longo desse capítulo.    

Stuart Hall (2006) descreve o fenômeno da globalização como sendo o conjunto de 

processos que atingem todo o globo, proporcionando uma integração entre os povos e os 

conectando: “A globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações” 

(HALL, 2006, p. 67).  

Desse modo, a partir do progresso da ciência, reconheceu-se a premissa de que, nos 

últimos anos do século XX, começou a se estabelecer um processo de unificação planetária e 

troca de conhecimento mútuo entre culturas, povos e costumes, denominada por Hall (2006) 

como homogeneização cultural. O autor acredita que com essa interação entre povos e 

culturas, se tornou possível ocorrer uma unificação global.  

Marshall McLuhan (1998) ainda nos anos de 1960, apreendeu essa unificação 

planetária como uma espécie de ideologia de “aldeia global”. Ele acreditava que com a 

criação e advento de novos meios de comunicação, todo o mundo estava se unindo em uma 

espécie de aldeia, em que seria possível a intercomunicação entre pessoas de qualquer lugar 

do mundo.  

Santos (2001), por sua vez, enfatiza o encurtamento das distâncias permitido pela 

globalização. Para o autor, nunca antes foi possível ao homem conhecer o planeta de uma 

maneira extensiva e profunda. Entretanto, para o autor, não há essa união de diferentes 

culturas e povos, pois o que ocorre na verdade, é o esmagamento de algumas culturas, o 

aumento e disseminação de desigualdades sociais.  
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Segundo Santos (2001) a globalização consiste em um período/crise perverso de 

violência contra a humanidade. Já que junto com a globalização veio o capitalismo - ou vice-

versa, polarizando o poder e os benefícios em alguns setores da sociedade. Se por um lado 

ocorreu a unificação do mundo a partir da criação de novas técnicas, por outro lado, ocorreu 

também a diferenciação e exclusão gerada pela “emergência de uma dupla tirania, a do 

dinheiro e a da informação” (SANTOS, 2001, p. 37). Para o autor, essa dupla tirania é a 

responsável por influenciar o caráter das pessoas.  

 

[...] a forma como informação é oferecida à humanidade e a emergência do 

dinheiro em estado puro como motor da vida econômica e social. São duas 

violências centrais, alicerces do sistema ideológico que justifica as ações 

hegemônicas e leva ao império das fabulações, a percepções fragmentadas e 

ao discurso único do mundo, base dos novos totalitarismos – isto é, dos 

globalitarismos – a que estamos assistindo. (SANTOS, 2001, p. 38) 

 

O objetivo do avanço dessas novas técnicas, parecia ser claro: tornar possível e amplo 

o conhecimento mútuo global e sua comunicação. Um desígnio interessante do ponto de vista 

social, uma vez que serviria como um processo de inclusão social. Porém o que se viu, 

segundo Santos (2001), foi na verdade a utilização desse objetivo altruísta ser transformado 

por Estados e empresas em ferramenta a favor do capitalismo, não extinguindo a 

desigualdade, mas a dissipando e a fortalecendo. 

Em outras palavras, o que nasceu com o objetivo de unificar, criou novas diferenças e, 

pior ainda, estabeleceu desigualdades: “É desse modo que a periferia do sistema capitalista 

acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios 

de produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de controle” (SANTOS, 2001, p. 39). Um 

processo que deveria esclarecer, traz à tona confusões ainda mais intensas e profundas 

alimentando a desigualdade social a qual deveria combater.  

 Desse modo, a partir da globalização, movidos por interesses capitalistas, os meios de 

comunicação de massa se fortaleceram em todo mundo, tornando-se importantes agentes de 

influência social, uma vez que seus conteúdos podem servir de modelo de comportamento 

para os indivíduos, o que tem um impacto direto na formação e ações desses sujeitos em 

sociedade.   

Sobre isso, Hohlfeldt (1997) apresenta o conceito de Teoria do Agendamento, que 

segundo pressupõe o poder que os conteúdos transmitidos pela grande mídia podem exercer 
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sobre a vida do sujeito e em como ele decide agir em determinada situação. Ou seja, o que 

realmente ocorre é a transmissão de informação de acordo com os objetivos da grande mídia e 

de quem os deseja transmitir: “A informação sobre o que acontece não vem da interação entre 

as pessoas, mas do que é veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão 

interesseira, dos fatos” (SANTOS, 2001, p. 41).  

O sujeito globalizado é assim, cada vez mais, atingido por conteúdos midiáticos 

provenientes de grandes corporações internacionais, que objetivam estimular práticas de 

consumo em sociedade e atingir seus objetivos capitalistas. Esse sujeito contemporâneo tende 

a ser influenciado e tomar os conteúdos midiáticos como modelos de referências e 

comportamento social, o que fortalece os interesses daqueles que comandam a mídia. Isso 

impactou diretamente as referências de consumo das pessoas. Se antes, o consumo de bens e 

serviços se reduzia a níveis locais, regionais ou nacionais, atualmente as grandes marcas 

através de anúncios na grande mídia, invadiram todo o mundo, influenciado diversas culturas 

e valores. A publicidade passou a ditar tendências a um nível global, pautando e transmitindo 

estilos e modelos de consumo que podem, ao mesmo tempo, unir tribos e pessoas ao redor do 

globo, bem como, excluir grupos menos favorecidos financeiramente, que não podem ter 

acesso a esse mundo de consumo oferecido pela globalização. 

O objeto de investigação deste trabalho, a tribo Yuccie, tem sua origem na crítica a 

essas novas tendências de consumo e organização social trazidos pela Globalização. A tirania 

do dinheiro, citada por Santos (2001), impulsiona os indivíduos a buscarem por status sociais 

alimentados pela grande mídia como modelos ideais de vida, que nem sempre podem ser 

alcançados financeiramente por esses indivíduos, levando-os assim a sentimentos de culpa e 

exclusão social.  

Na sociedade global é preciso consumir para pertencer e existir socialmente, 

entretanto, para alcançar isso é preciso que antes seja conquistado capital. Discordando disso, 

os Yuccies resolveram utilizar a sua criatividade para criticar a ordem vigente. Alimentando 

seus símbolos estéticos com vestimentas inicialmente adquiridas em brechós, como via de 

escape e crítica para o sistema capitalista, no entanto, a partir de sua essência influenciada 

pelos yuppies, os Yuccies acabaram transformando essa prática em profissão como forma de 

conquistar capital. Como veremos no capítulo 5. 
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2.2. Globalização e Formação de Identidade 

 

O estabelecimento da globalização como um período revolucionário modificou tanto 

positivamente como também negativamente, todos os setores sociais, econômicos e até 

culturais da vida contemporânea. Entretanto, o seu impacto no que diz respeito a formação de 

identidade em sociedade é apontada por Bauman (2005) como um verdadeiro marco de 

mudança radical. O que antes se resumia a soberania da nacionalidade sobre a vida e 

formação do indivíduo, com a globalização, o indivíduo ganhou a liberdade de formar a sua 

identidade a partir de seus próprios interesses e relações sociais.  

 

A ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 

descoberto; como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que 

ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e 

então lutar por ela e protege-la lutando ainda mais – mesmo que, para que 

essa luta vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente 

inconclusa da identidade deva ser, e tenha a ser, suprimida e laboriosamente 

oculta (BAUMAN, 2005, p. 22). 

 

O período que antecedeu a globalização foi marcado pela soberania de uma identidade 

pré-estabelecida socialmente pelo Estado ao indivíduo. Bauman (2005) a caracteriza como 

identidade nacional, constituída a partir do território ao qual o indivíduo nasce e vive. Uma 

identidade que nesse período pré-globalização não poderia ser escolhida, apenas aceita e 

reafirmada através da prática dos princípios daquela nação.  

A identidade nacional era estabelecida pelo Estado com o objetivo de atender ao 

anseio do povo no que se refere ao sentimento de pertencimento. Assim, para Bauman (2005), 

o processo de estabelecimento da identidade não se dava de forma natural, mas surgiu como 

uma ideia arquitetada pelo Estado:  

 

A ideia de ‘identidade’ nasceu da crise do pertencimento e do esforço que 

esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ e o ‘é’ e 

erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia – recriar a 

realidade à semelhança da ideia. (BAUMAN, 2005, p. 26, grifos do autor) 

 

Segundo Bauman (2005), o Estado utilizou-se do artifício da natividade ou nascimento 

como fundamento para exercer a soberania sobre o indivíduo, um artifício irrevogável e 

impossível de ser negado: “[...] é que o nascimento [nascita] vem à luz imediatamente como 
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nação, de modo que não pode haver diferença alguma entre os dois momentos” (AGAMBEM 

apud BAUMAN, 2005, p. 29). 

A identidade nacional se constituiu como monopolizadora e, de certo modo, como 

representação da soberania do Estado, diferentemente das identidades secundárias, formadas a 

partir das preferências individuais reunidas pelo próprio indivíduo em sociedade. A identidade 

nacional não permitia competidores e, só era conivente com as demais, enquanto os seus 

princípios não se colidiam.  

Dentre os fatores que alicerçam os motivos pelos quais a identidade nacional se dava 

de forma soberana e monopolista é que era através dela que o Estado pretendia conquistar a 

obediência do povo para garantir o sucesso e futuro da nação: “O Estado buscava a obediência 

dos seus indivíduos representando-os como a concretização do futuro da nação e a garantia de 

sua continuidade” (BAUMAN, 2005, p. 27). Para garantir a soberania da identidade nacional 

eram lançados, inclusive, decretos, diplomas estatais e certificados.  

A globalização por sua vez, marcou a queda da ideologia dominante exercida pelo 

Estado. Segundo Bauman (2005, p. 34): “A globalização significa que o Estado não tem mais 

o poder ou o desejo de manter uma união sólida e inabalável com a nação”. Ou seja, quando a 

globalização cultivou um relacionamento firme com a sociedade, o Estado perdeu o seu lugar 

de soberania enquanto agente de formação social.  

A globalização provocou o efeito de verdadeiro grito de guerra e liberdade do 

indivíduo, permitindo que esse pudesse estabelecer sua identidade de acordo com as suas 

preferências e, como consequência de suas experiências sociais, econômicas e culturais: “No 

admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao 

estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam” (BAUMAN, 2005, p. 33).  

Bauman (2005, p. 33) descreve muito bem esse momento através de um fato ocorrido 

em 1994, em que um cartaz dizia: “Seu Cristo é judeu. Seu carro é japonês. Sua pizza é 

italiana. Sua democracia, grega. Seu café, brasileiro. Seu feriado, turco. Seus algarismos, 

arábicos. Suas letras, latinas. Só o seu vizinho é estrangeiro”. Com esses dizeres o cartaz foi 

espalhado pelas ruas de Berlim, trazendo à tona a realidade em que a lealdade às estruturas do 

Estado não era mais capaz de conter as realidades do mundo: “As identidades ganharam livre 

curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno vôo, usando os 

seus próprios recursos e ferramentas” (BAUMAN, 2005, p. 35).  

Dessa forma, o indivíduo não estava mais necessariamente submisso a uma identidade 

pré-estabelecia pelo Estado. A globalização permitiu que o indivíduo encontrasse suas 
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próprias referências identitárias além das fronteiras regionais ou nacionais, o que se 

caracteriza muito mais como consequência, diante do mundo globalizado, do que como uma 

escolha individual. Visto que, ao buscar seguir tendências e estilos globalizados, o indivíduo 

pode se tornar submisso dessa indústria capitalista, que impele diariamente modismos e 

estilos de consumo: “A competitividade comanda nossas formas de ação. O consumo 

comanda nossas formas de inação. E a confusão dos espíritos impede o nosso entendimento 

do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos” (SANTOS, 2005, p. 

46).  A globalização provocou assim mudanças sociais e comportamentais, fazendo com que 

os indivíduos não fossem mais submissos indiscretamente ao Estado, mas há outros fatores. 

Para compreendermos a complexidade das mudanças provocadas pela globalização em 

relação a formação da identidade, Hall (2006) apresenta três concepções importantes de 

identidades. A primeira originaria da época do Iluminismo, em que a identidade era 

considerada única e possuía em sua essência a exclusividade e singularidade, sendo possível 

existir, portanto, uma identidade unificada e centrada estabelecida a partir do nascimento para 

cada indivíduo, uma identidade racional, gerada pela razão do sujeito. Assim, o sujeito do 

iluminismo, dotado de razão, estabelecia uma identidade individualista do seu eu.  

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 

de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo 

interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo 

ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do indivíduo. (HALL, 2006, p. 

10-11) 

 

A segunda noção de identidade diz respeito ao de sujeito sociológico em que se inicia 

o processo de entrada no mundo ‘pós-moderno’ com sua essência de complexidade, o sujeito 

não era considerado autônomo frente à sua identidade, assim como era no Iluminismo, mas 

ela seria o resultado das relações interpessoais: “[...] o núcleo do sujeito não era autônomo e 

auto-suficiente, mas era formada na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’ que 

mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura -  dos mundos que ele/ela 

habitava” (HALL, 2006, p. 11). A partir daqui a responsabilidade da identidade assumida por 

esse indivíduo seria transferida para a sociedade e as pessoas que o rodeiam.  

Na sociedade atual, encontramos a terceira concepção de identidade segundo Hall 

(2006), em que a identidade é constituída de forma descentrada e fragmentada, ou seja, a 
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construção da identidade começou a ser feita a partir da junção de várias identidades: “O 

sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2006, p. 12).  

Podemos assim afirmar que essas mudanças na formação da identidade foram 

resultado dos processos provocados pela globalização, em especial pela redução de espaço-

tempo, tornando possível a intercomunicação entre culturas, organizações, povos e nações 

diferentes e as tornando interconectadas. Assim, a partir da globalização, a formação da 

identidade em sociedade assume seu caráter flexível e mutável frente a diferentes contextos e 

acaba se tornando híbrida. Em outras palavras, o indivíduo dotado de diversas identidades já 

interiorizadas a ele, escolhe, de certo modo, qual identidade prevalecerá frente a determinada 

situação: “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1987 apud HALL, 2006, p. 13).  

Hall (2006, p. 67) cita assim as consequências provocadas pela globalização, frente ao 

que o autor chama de identidades culturais. Segundo ele, foram mudanças bruscas e intensas. 

Se antes as identidades nacionais eram fortes e exerciam soberania sobre os indivíduos, hoje 

elas já não são tão fortes e não exercem mais tanto poder como antes da globalização. Por 

outro lado, as identidades secundárias ou híbridas, frágeis e submissas, passaram a provocar 

mudanças nas identidades nacionais, que tiveram a partir da globalização, seus valores e 

crenças fragmentados e propagados, fazendo com que ocorra certa padronização cultural.  

 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 

crescimento da homogeneização cultural e do ‘pós-moderno global’. As 

identidades nacionais e outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão 

sendo reforçadas pela resistência à globalização. As identidades nacionais 

estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão tomando seu 

lugar (HALL, 2006, p. 69). 

 

A globalização impactou assim diretamente as referências identitárias em sociedade, 

sua consolidação provocou o enfraquecimento das identidades nacionais, e favoreceu o 

surgimento de novas identidades flexíveis e mutáveis, as chamadas identidades híbridas, que 

são formadas a partir dos conteúdos midiáticos e pelas novas plataformas digitais, como 

veremos no tópico a seguir.   
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2.3. Identidade e Novas Configurações  

 

A globalização ocasionou à sociedade mudanças que se estenderam pelos âmbitos 

social, econômico e cultural, afetando tanto fatores individuais quanto coletivos, como vimos 

nos tópicos anteriores. Para Castells (2005), o que houve foi uma mudança estrutural da 

sociedade, uma mudança que seria resultado da combinação entre o paradigma da nova 

tecnologia e a organização social. Segundo o autor, não seria correto definir essa nova 

sociedade como sociedade da informação ou do conhecimento, tendo em vista que a novidade 

dessa época não consiste na informação ou no conhecimento, mas no fato de que, a partir de 

então, tudo ocorrerá em redes, essas sim, seriam capazes de transformar a sociedade, pois são 

a sua nova coluna vertebral.  

Para compreendermos melhor o pensamento de Castells (2005) é importante que 

elucidemos o que seria o conceito de sociedade em redes defendido pelo autor. A priori, ele a 

define como sendo uma estrutura social que se baseia em redes movidas pelas novas 

tecnologias – da comunicação e da informação. A posteriori, o autor nos mostra que a 

sociedade em redes é um pouco mais complexa, não se resumindo ao impacto das novas 

tecnologias na sociedade, mas se estabelecendo como: “[...] uma nova forma social que utiliza 

a comunicação como um dos fatores centrais da sua definição, tornando-se uma figura 

emblemática da sociedade atual” (CASTELLS, 2005, p. 281).  

Se por um lado Santos (2001) falava sobre a globalização como sendo um período 

perverso e intensificador de desigualdades sociais, Castells (2005) reconhece os dois lados, 

suas vantagens e consequências, e coloca em nossas mãos o poder de ver ou transformar as 

mudanças provocadas por esse processo global em benéficas para a sociedade.  

 

Por um lado, são as formas de organização mais flexíveis e adaptáveis, 

seguindo de um modo muito eficiente o caminho evolutivo dos esquemas 

sociais humanos. Por outro lado, muitas vezes não conseguiram maximizar e 

coordenar os recursos necessários para um trabalho ou projeto que fosse para 

além de um determinado tamanho e complexidade de organização necessária 

para a concretização de uma tarefa (CASTELLS, 2005, p. 16-17). 

 

 

No que diz respeito ao acesso aos meios de comunicação e a informação nessa 

sociedade em redes, podemos citar o enfraquecimento das mídias tradicionais, como a 

televisão e o rádio e, o fortalecimento das novas mídias, como a internet, como fontes de 

referência para a construção da identidade. Castells (2005) atribui a cada uma das mídias, 



22 

 

tradicionais e atuais, um papel, e para o autor, a internet exerce forte influência na construção 

da identidade individual, enquanto que a televisão, por exemplo, é influente na construção da 

identidade coletiva. 

 

A diferença reside no fato da utilização da televisão na construção da 

identidade ser vertical, de um para muitos e vice-versa, já a utilização da 

internet no processo de formação do self depende da vontade individual. 

Implica uma utilização horizontal, de muitos para muitos (CASTELLS, 

2005, p. 281). 

 

 

Para Castells (2005, p. 280), o impacto que a internet promoveu foi uma expansão das 

esferas culturais e das fronteiras geográficas, permitindo um novo tipo de comunicação de 

sentido horizontal, isto é, de muitos para muitos, o que permite aos indivíduos novas fontes de 

informações e modelos de comportamento social. O indivíduo passa assim a definir sua 

identidade além da influência do Estado, passando a contar agora também com a influência de 

outras pessoas e culturas, as quais pode estabelecer contato a partir das diversas plataformas 

digitais disponíveis através da rede.  

Diante dessas possibilidades permitidas pela internet, as mídias tradicionais se viram 

diante da ameaça de extinção, encontrando na convergência midiática a solução para esse 

problema: “Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam 

as antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão 

interagir de formas cada vez mais complexas” (JENKINS, 2008, p. 30). Essa convergência 

midiática tende a seduzir o indivíduo pela liberdade de escolha diante da maior variedade de 

referências identitárias.  

Nesse processo, as novas plataformas digitais chamadas de redes sociais, como o 

Facebook, Twitter, Instagram, caracterizadas por Boyd & Ellison (2007 apud RECUERO, 

2009, p. 102) como sendo: “[...] sistemas que permitem i) a construção de uma persona 

através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a 

exposição pública da rede social de cada ator”, transformaram a forma de comunicar em 

sociedade, pois possibilitaram além de maior interação entre o emissor e receptor de 

mensagens, que o sujeito pudesse atuar nos dois papéis ao mesmo tempo, permitindo assim 

que esse pudesse criar e transmitir suas próprias mensagens às comunidades virtuais que 

integra, passando de mero espectador para ator social. Tal fato permite que os indivíduos se 

identifiquem e compartilhem os mesmos valores, crenças, sentimentos e desejos, constituindo 

verdadeiras comunidades virtuais, que ajudam na construção da subjetividade individual.  
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Dessa forma, a nova organização espaço-tempo provocada pela globalização 

ocasionou uma reconfiguração social geográfica e político-econômica, fazendo com que se 

tornasse necessária também uma reorganização nas noções de comunidade e identidade, o que 

tornou ainda mais propício o terreno para o estabelecimento das novas tecnologias, e a 

internet seria o melhor ambiente para isso. Além de oferecer um ambiente de comunicação 

bidirecional facilitando a intercomunicação, é através da internet que se transmite: “[...] 

formas simbólicas partilhadas, sentido de cultura grupal e o sentimento de pertença” 

(CASTELLS, 2005, p. 286). 

Assim, através da internet os indivíduos podem se encontrar virtualmente nas redes 

sociais e partilharem o sentimento de pertencimento a grupos virtuais, entretanto, segundo 

Bauman (2005), vivemos em um mundo de liquidez, onde nada é sólido, e esse sentimento 

logo se dissipa, levando consigo a esperança de uma identidade imutável.  

Bauman (2005) define como “comunidades guarda-roupa”, comunidades de aparência 

de fácil acesso e com ciclo de vida curto e inconstância no que rege seu funcionamento: “As 

comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o espetáculo e prontamente desfeitas 

quando os espectadores apanham os seus casacos nos cabides” (BAUMAN, 2005, p. 37). 

Essas “comunidades guarda-roupa” apresentadas pelo autor, podem ser sinônimos das redes 

sociais, em que o sujeito contemporâneo não se depara com obstáculo para entrar ou sair delas 

quando quiser.  

Entretanto, essas comunidades virtuais, nem sempre conseguem oferecer por muito 

tempo a sensação de pertencimento que o indivíduo tanto anseia em sociedade, pois como 

Bauman destaca, elas só duram enquanto a novidade e o espetáculo despertam atenção e 

interesse dos envolvidos, sendo facilmente substituídas por outras plataformas digitais.  

Bauman (2005) defende assim que a identidade e o pertencimento no mundo atual não 

são sólidos e que possuem caráter mutável de acordo com as escolhas do indivíduo:  

 

[...] o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha, não 

são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de 

que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 

maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são 

fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’ 

(BAUMAN, 2004, p. 17). 

 

Para Bauman (2005), há uma corrida insana para se alcançar a tão almejada identidade 

unificada e sólida. Corrida esta que continuará provocando no indivíduo na “infinitude do 
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tempo” o sentimento de desamparo e “não-pertencimento”, motivando-o cada vez mais a 

almejá-la e busca-la freneticamente, uma vez que ela é frágil e provisória.   

Percebemos isso no sentimento de desespero provocado no indivíduo ao ser privado de 

sua identidade nacional, por exemplo, afinal possuir identidade surge do anseio por segurança, 

intrínseco no ser humano. Segundo Bauman (2005) o pertencimento reina sobre o sujeito, não 

ocorre nele de que há necessidade de buscar identidade, porém quando ele se ver 

desamparado, desolado e sem ligações, isto é, não pertencendo, inicia-se o processo da busca 

prioritária por identificar-se e pertencer.  Além disso, ao ser notado como um sujeito sem 

identidade, o sujeito não é bem visto na sociedade intitulada pelo autor como ‘líquido-

moderna’: “Em nossa época líquido-moderna, em que o indivíduo livremente flutuante, 

desimpedido, é o herói popular, ‘estar fixo’ – ser ‘identificado’ de modo inflexível e sem 

alternativa – é algo cada vez mais malvisto” (BAUMAN, 2005, p. 35). Possuir identidade e, 

consequentemente, estar seguro em uma sociedade cheia de inconstâncias e mudanças 

recorrentes é extremamente necessário.  

Nesse processo de desconstrução e reconstrução do sujeito individual é natural que o 

indivíduo chegue a se deparar com diversas identidades interiorizadas, incoerentes entre si e 

em conflito umas com as outras. Dessa forma, o indivíduo irá ter de enfrentar situações em 

que precisará escolher entre os princípios de uma delas: eis o “jogo de identidades” falado por 

Hall (2006). Por ser constituída a partir de diversas identidades, cada uma composta de seus 

princípios predominantes, é natural que não exista coerência e ocorra constante luta entre elas 

de acordo com o que o indivíduo vive: “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2006, p. 

13). Isso é o que Hall descreve como o “jogo de identidades” ou crise de identidade.  

Ou seja, o fato do sujeito na sociedade atual não possuir uma identidade fixa e 

coerente, mas ter sua identidade descentrada e fragmentada, constituída por várias identidades 

sem integração entre elas e até contrárias é apontado por Hall (2006) como a principal causa 

da crise de identidade.  

Diante dessa crise de identidade na sociedade globalizada, a publicidade encontra uma 

oportunidade para fortalecer seus princípios capitalistas, oferendo através do consumo, toda a 

sensação de pertencimento que o indivíduo busca nessa ‘sociedade líquida’. Utilizando-se da 

convergência midiática e principalmente das redes sociais, a publicidade oferece modelos de 

consumo que prometem a integração do indivíduo a verdadeiras comunidades. Assim, 

consumir virou sinônimo de pertencer: ao adquirir determinada marca, o indivíduo passa 
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automaticamente a integrar o grupo daqueles que a utilizam, diferentemente daqueles que não 

a possuem.  

A utilização das plataformas digitais facilitou a disseminação dessa estratégia 

publicitária. Através das redes sociais, as marcas criam seus perfis virtuais e são seguidas e 

interagem com seu público-alvo, oferendo toda atenção e sensação de pertencimento que o 

indivíduo em crise de identidade deseja possuir. Valendo-se de técnicas e estratégias de 

vendas, as marcas se apropriam de valores e crenças compartilhados por esses indivíduos para 

chamar atenção e ganhar a sua preferência. 

 É desse modo, que a Lojas Renner com a criação da loja Youcom, através do uso da 

rede social Instagram, se apropria do movimento Yuccie para persuadir seu público 

consumidor. Como veremos no Capítulo 5 deste trabalho, a Loja Youcom se apropria dos 

símbolos estéticos de tribos urbanas como a Yuccie, para produzir seus artigos de moda para o 

mercado, pois percebeu a demanda por esse tipo de produto em uma sociedade em que os 

indivíduos se mostram cada vez mais insatisfeitos com a ordem vigente em todos os sentidos 

e desamparados em relação a sua identidade.  

Assim, a Youcom ao se apropriar dos símbolos estéticos da tribo Yuccie, oferece 

produtos com referências identitárias e capazes de gerar sentimento de pertencimento para os 

indivíduos desamparados desses fatores. Em outras palavras, persuade seu público-alvo, 

oferecendo amparo no consumo de artigos de moda, o que pode render a esse sentimento de 

pertencimento, através da afirmação da sua identidade em sociedade.  
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3. Moda, Identidade e Consumo 

 

O conceito de moda sofreu mudanças durante o estabelecimento da sociedade 

contemporânea, pois ao longo do tempo, tomou para si a responsabilidade de servir como 

ferramenta identitária e, diferenciador de status social. Para Bauman (2008), tudo isso foi 

provocado pelo processo de transformação do indivíduo em mercadoria decorrente da 

transição de “sociedade de produtores” para a “sociedade de consumidores” provocada 

principalmente pelas consequências da revolução industrial.  

A principal característica desse período de transição é o fato de que foi oferecido mais 

tempo aos trabalhadores a fim de torná-los consumidores.  

 

A passagem da sociedade de produtores para a de consumidores, em geral, 

pode ser apresentada de forma gradual, com a emancipação dos indivíduos 

das condições originais de não escolher, posteriormente para uma escolha 

limitada e finalmente para uma sociedade livre de responsabilidades, ou seja, 

indivíduo possui sua liberdade de escolher e decidir como e da maneira quer 

atender suas necessidades naquele momento, ou seja, inicia a sociedade “à la 

carte” (LIPOVETSKY, 2005 apud SILVA, 2011). 

 

A sociedade de consumo, segundo Lipovetsky (2009), é caracterizada dentre outros 

fatores, pela generalização do processo de moda e, por isso, pode também ser denominada 

como sociedade da moda. Isso porque, conforme o autor, as transformações vividas pela 

sociedade antiga estão relacionadas diretamente ao surgimento do sistema moda. Na 

sociedade atual ao nos vestirmos, estamos automaticamente transmitindo uma mensagem, que 

através da combinação de certos elementos, conseguimos alcançar a sua compreensão no 

nosso receptor, estabelecendo ainda um diálogo com o meio social.  

Assim, a moda, antes resumida a necessidade de uso de roupas e trajes, deve ser 

apreendida como forma de expressão, capaz de tornar identificável no sujeito suas crenças, 

princípios e status social: “[...] tornando a moda um elemento primordial na exteriorização da 

personalidade” (SANT’ANNA, 2007, p. 83). Dessa forma, a moda não pode ser esquecida 

nesse processo transitório, da “sociedade de produção” para a “sociedade de consumo”, pois 

atua no processo de construção da sociedade contemporânea: “[...] indicar os gostos que 

mudam de tempo em tempo é um sistema, que constitui a própria sociedade em que funciona” 

(SANT’ANNA, 2007, p. 86).  

Segundo Lipovetsky (1987 apud SANT’ANNA, 2007), juntamente com o sistema de 

moda surgem características inéditas à sociedade, dentre elas poderíamos enumerar a 
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desqualificação do passado e o apresso pelo novo, empoderamento do sujeito frente à 

construção da sua identidade e processo de aceitação ao que é diferente. Quando falamos em 

apresso pelo novo estamos nos referindo à mudança em relação à forma com que a sociedade 

lida com a novidade, ou seja, há, na sociedade contemporânea, um culto ao novo e, portanto, 

uma necessidade constante do surgimento de novidade. Isso gera, no mercado da moda, a 

constante renovação das vitrines e aumenta ainda mais a instantaneidade das coleções.    

A sociedade primitiva, tendia a encarar com preconceito como a moda manuseava o 

novo: “Inteiramente centrada no respeito e na reprodução minuciosa do passado coletivo, a 

sociedade primitiva não pode em nenhum caso deixar manifestar-se a sagração das novidades, 

a fantasia dos particulares, a autonomia estética da moda” (LIPOVETSKY, 1987 apud 

SANT’ANNA, 2007, p. 86). Em relação ao empoderamento do sujeito, o autor refere-se ao 

fato de que a moda gera no indivíduo a sensação de poder para criar seu mundo e reafirmar 

sua autonomia humana: “[...] a moda testemunha o poder dos homens para mudar e inventar 

sua maneira de aparecer” (LIPOVETSKY, 1987 apud SANT’ANNA, 2007, p. 87).  

Lipovetsky (1987 apud SANT’ANNA, 2007, p. 87) fala ainda sobre a aceitação da 

variabilidade estética, um processo em que se funde à aceitação do novo e autonomia humana 

para entender e aceitar respeitosamente pequenas escolhas que cada indivíduo pode tomar em 

relação ao uso da moda na sua vida:  

 

Organizando uma ordem feita ao mesmo tempo de excesso e de variações 

mínimas, a moda trabalhou no refinamento do gosto e no aguçamento da 

sensibilidade estética; civilizou o olho, educando-o para discriminar as 

pequenas diferenças, para ter prazer nos pequenos detalhes sutis e delicados, 

para acolher as formas novas (LIPOVETSKY, 1987 apud SANT’ANNA, 

2007, p. 88). 

 

 

Bauman (1999) divide o capitalismo em duas etapas, a pesada e a leve. A etapa pesada 

é racional e previsível: “[...] da ordem, vinculado ao mundo fordista de uma autoconsciência 

firmada na razão e na certeza de um futuro de realizações” (BAUMAN, 1999, apud 

SANT’ANNA, 2007, p. 53). Já a etapa leve é onde os valores entram em conflito, tornando o 

destino imprevisível, é caracterizada por ser inacabada, divertida e em contínua construção. É 

nessa etapa leve que a moda se afirma na sociedade globalizada e capitalista, proporcionando 

através do consumo, ferramentas indispensáveis para a sensação de pertencimento social e 

para a construção de identidade dos indivíduos.  
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Sant’Anna (2007) nos diz que a função da moda é atribuir valores simbólicos e 

representativos a objetos que estão alinhados a referências culturais. A partir disso, 

entendemos que é através do consumo de artigos de moda que o indivíduo conquista e 

reafirma sua personalidade e consequentemente sua identidade frente à sociedade.  

Dessa forma, a moda garantiu força às identidades individuais construídas a partir da 

vivência e escolhas dos indivíduos, fragmentadas e em constante construção. Embora seja 

considerada um fenômeno social e tenha ganhado força e poder social com a globalização, ela 

não consegue atingir todo o mundo, mas, como diz Lipovetsky (2009), o fenômeno moda é 

característica predominante do Ocidente, sendo, portanto, uma realidade sócio-histórica deste 

e da própria contemporaneidade. Temos a moda, portanto, como sendo uma libertação às 

amarrações ao tradicional, a entrada da “febre moderna das novidades” (LIPOVETSKY, 

2009, p. 11).  

A moda é a forma com que o sujeito encontrou na sociedade atual de expressar suas 

vontades, desejos e crenças. Sem o corpo, a moda não possui vida. Sem a moda, o corpo não 

possui individualidade: “[...] associada a um corpo, mesmo ao desconhecido, sem qualquer 

legenda, ganha vitalidade e torna-se expressão constante” (SANT’ANNA, 2007, p. 78). 

Portanto, o processo se estabelece em mútua colaboração, através do corpo a moda ganha 

vida, podemos arriscar dizer que o corpo é o sopro de vida que faltava na moda, por outro 

lado, o sujeito a utiliza para exteriorizar sua personalidade, criar identificação e pertencer a 

grupos sociais.   

Se o corpo é o sopro de vida para a moda, portanto, ela é dependente do homem e, por 

isso, acompanha naturalmente as mudanças que acontecem em sua vida. Por exemplo, 

segundo João Braga (Caras, 2011 apud DA SILVA, 2011, p. 2), há uma moda pré e pós 

ataques terroristas aos EUA em 11 de setembro de 2001. Se antes a moda estava característica 

como rígida e violenta, com as tribos punk e gótica, após o acontecimento, decorrente da 

ânsia da sociedade por paz, a moda passou a trazer de volta o romantismo. Em outras 

palavras, a moda tanto é afetada pelas tribos e movimentos quanto participa das revoluções.  

A partir dos anos de 1950 e 1960, quando a identidade nacional perde força deixando 

o indivíduo livre, porém desamparado, a publicidade apresenta uma nova forma de consumo: 

consumir para satisfazer além de suas necessidades básicas e naturais, mas atendendo, de 

certo modo, suas necessidades sociais: “Exaltando os ideais da felicidade privada, os lazeres, 

as publicidades e as mídias favoreceram condutas de consumo menos sujeitos ao primado do 

julgamento do outro” (LIPOVETSKY, 2007, p. 25).  
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Não estando mais preso à amarrações relacionadas a sua pertença territorial, sua 

identidade nacional, cheias de regras e julgamentos pré-estabelecidos, o sujeito pode agora 

construir sua identidade através, de certo modo, de suas próprias escolhas. A moda colabora 

para essa construção pois, segundo Lipovetsky (2009), ela consegue fornecer aos homens o 

poder de mudar e inventar como ele deseja se colocar na sociedade. Os meios aqui utilizados 

têm sempre a mesma finalidade: atender a necessidade de pertencimento do indivíduo. O 

sujeito contemporâneo é sempre norteado pela noção de necessidade de possuir identidade e 

de pertencer, pois como já falamos, o sentimento de pertencimento é desejado e acompanha 

toda a vida do indivíduo contemporâneo.  

Para atender à sua necessidade de pertencimento, o indivíduo precisa interagir com o 

outro e é aqui que se reconhece e se estabelece que a identidade surge a partir da interação 

com o outro. Como nos diz Ciampa (1984, p. 64): “O conhecimento de si é dado pelo 

reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através de um determinado grupo 

social que existe objetivamente com sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses, 

etc.” Nesse ponto, é importante que façamos uma pequena reflexão sobre como ocorre esse 

processo de escolha e pertencimento.  

A partir da recapitulação do conceito de “capital-aparência corporal” do sociólogo 

Michèle Pagès-Delon, Sant’Anna (2007) explana sobre como funciona todo o processo. O 

capital-aparência corporal se constitui através da combinação de: “[...] lógicas estruturais 

(imposições de controle das aparências, dos códigos, das tendências de moda, do econômico) 

e das lógicas dos atores socialmente posicionados (estratégias, escolhas)” (PAGÈS-DELON, 

1989 apud SANT’ANNA, 2007, p. 79). É através do capital-aparência corporal que o 

indivíduo alcançará a sociabilidade almejada. 

Entendamos aqui que o indivíduo pode até possuir certa autonomia, porém na 

tentativa de identificar-se junto a grupos sociais através da moldagem da sua própria 

aparência corporal acaba precisando consumir, principalmente a moda. Isto é, para que o 

indivíduo consiga se inserir nos grupos sociais, é necessário que ele domine códigos, 

combinações de signos vestimentares e, ainda, diferentes combinações possíveis que sejam 

capazes de transmitir uma mensagem coerente e coesa com os outros que compartilham dela. 

Dessa forma, mediante o desejo do sujeito de se inserir nos grupos sociais e a partir das 

especificidades de cada grupo servirá como motivação para que seja investido mais ou menos 

no capital-aparência corporal de cada um.  
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Nesse processo, a moda é uma ferramenta fundamental, quando Sant’Anna afirma 

que: “O que leva um homem a se vestir é a preocupação de se investir de tudo o que o ajudará 

a se firmar e a ser ele mesmo no mundo” (SANT’ANNA, 2007, p. 77). Percebemos assim que 

é a moda que torna possível a entrada e diferenciação em grupos sociais.  

Sant’Anna (2007) aponta que é a imitação e a distinção que justificam a presença 

forte da moda na sociedade. Em outras palavras, quando usam a moda para imitar, os 

indivíduos alcançam reconhecimento social, quando a utilizam para diferenciar, junto aos com 

seus grupos sociais, eles conseguem revolucionar. Segundo a autora, “a performance 

constituída no corpo insere o sujeito no contexto e o faz também signo, na apreensão alheia 

tanto no outro a ser copiado quanto na negação de um corpo que não deseja ser mais o 

mesmo” (SANT’ANNA, 2007, p. 76).  

Nos deparamos com o culto ao novo, predominante na sociedade contemporânea. A 

moda detém em sua essência o amor à novidade, em constante renovação e reconstrução, ela 

não é: “[...] o ritmo da mudança do parecer, mas um agente significante e construtor da 

positividade de inumeráveis significados decorrentes da modernidade” (SAPIR apud 

SANT’ANNA, 2007, p. 85). Esse é um ponto importante para este trabalho, pois é baseada 

nesse culto ao novo que o consumo é motivado e moldado atualmente: “A mudança não é 

mais um fenômeno acidental, raro, fortuito; tornou-se regra permanente dos prazeres da alta 

sociedade” (LIPOVETSKY, 1989 apud SANT’ANNA, 2007, p. 87). Através desse culto à 

novidade é que as lojas departamentais, como a Loja Youcom, criam e recriam suas coleções, 

curtas e passageiras, por exemplo, se apropriando do simbolismo de tribos urbanas para 

incentivar o consumo.  

A necessidade constante de renovação faz com que o indivíduo consuma mais e com 

mais frequência nas lojas de departamento, como a Youcom, que oferecem coleções em curto 

espaços de tempo. Cada coleção com um novo estilo, uma nova moda influenciada por um 

novo grupo social predominante em cada época.  

A moda ganha força ao proporcionar rompimentos importantes com os costumes 

primitivos, sendo um desses rompimentos a desqualificação do passado e ao prestígio ao 

novo. Lipovetsky (2009) aponta que a sociedade primitiva por ser hiperconservadora e, por 

ser treinada para conter as novidades, impedindo-as que ganhem força e reduzam o prestígio à 

história, buscava manter o indivíduo dependente do passado mítico, admitindo que viesse à 

tona a “sagração das novidades, a fantasia dos particulares, a autonomia estética da moda” 

(LIPOVESTKY, 2009, p. 28). Dessa forma, a sociedade primitiva criou uma barreira que 
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retira a moda de cena e faz com que seus costumes sejam perpetuados por gerações, sem 

grandes mudanças.  

 

Na medida em que as sociedades foram submetidas, tanto em suas atividades 

mais elementares como nas mais carregadas de sentido, aos comportamentos 

dos ancestrais fundadores, e na relativa independência em relação às normas 

coletivas, a lógica da moda viu-se absolutamente excluída (LIPOVETSKY, 

2009, p. 29). 

 

Porém, como já vimos, a globalização tirou a sociedade primitiva do seu trono e 

impôs mudanças sociais importantes. Sapir quando evidencia um rompimento epistemológico 

importante na moda, deixa em evidência a inserção no imaginário social como um agente 

extremamente relevante socialmente “construtor da positividade de inumeráveis significados 

decorrentes da modernidade, todos eles vinculados à ideia de novo” (SAPIR, apud 

SANT’ANNA, 2007, p. 85).  

As mudanças proporcionadas pela globalização afetaram também a forma como os 

produtos são consumidos e o mote motivador para o consumo. Lipovetsky (2007) associa a 

contemporaneidade à “civilização do desejo”. A sociedade contemporânea volta o seu 

consumo para bens supérfluos: Nessa sociedade, não se consume mais o necessário, mas o 

excedente. Outra característica importante é sua inconstância, inclusive, em relação ao que se 

compra: Ao satisfazer uma necessidade, outra logo é criada e assim por diante, formando um 

ciclo interminável de compra e satisfação. (RETONDAR, 2008).  

A inconstância prevalente faz do indivíduo contemporâneo um consumidor que após 

satisfazer um desejo, cria logo em seguida outro. Adorno (apud PEDREIRA et al, 2011) 

define como se dá o processo de transformação da cultura em produto. Ele diz que: “[...] 

existe uma inter-relação estreita entre a produção e o consumo, onde a primeira determina o 

que deve ser consumido e a segunda determina o que deve ser produzido” (ADORNO apud 

PEDREIRA et al, 2011, s/p).  As pessoas são levadas a consumir pela necessidade 

estabelecida através da mídia e interesse da indústria cultural em “saná-la”, mesmo que por 

um tempo pré-estabelecido. Pois sabemos que logo será criada uma nova necessidade ou, pelo 

menos, será redefinida para novamente impulsionar o consumo.  

Por isso, é inevitável atribuir à publicidade uma relação intensa com o sistema moda: 

“[...] porque ela trabalha com a suspensão das leis do real e do racional, proporcionando o 

delírio de possuir um outro que se tornar parte do eu” (SANT’ANNA, 2007, p. 92). Ou seja, 
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assim como a moda que é consumida a partir de motivações regidas pela sua própria lógica, a 

publicidade tem introduzido essa nova forma de consumo, aonde é regida pelo atendimento 

das necessidades, definidas por Santa’Anna (2007), como “imediatas da vida”. Dessa forma, 

segundo a autora, a publicidade se distancia do consumidor e fixa sua atenção nessas 

necessidades, investindo muito mais tempo e esforço na marca e menos no produto. 

Deparamo-nos aqui com a personificação da marca e maior valorização em suas 

características intangíveis.  

Em junção a isso, a fim de atrair o consumidor e gerar consumo, as lojas utilizam 

cada vez mais a carga simbólica de tribos urbanas. Dessa forma, são moldadas as tribos e seus 

ideais a fim de tornar os seus elementos característicos vendáveis e atrativos aos olhos do 

consumidor carente por identidade e pertencimento. Essa moldagem se dá através da 

utilização do que Engel et al (2000) chama de microculturas. Um grupo formado por 

consumidores com “valores e símbolos partilhados”. Dentre os valores que podem ser 

compartilhados nas microculturas ou subculturas estão fatores étnicos, regionais e 

organizacionais. Sendo esses fatores importantes na tomada de decisão de compra, uma vez 

que “ a cultura de um consumidor determina as prioridades globais que ele associa a 

diferentes atividades e produtos” (SOLOMON, 2002 apud LARENTIS, 2009). 

A partir do objetivo de impulsionar o consumo e utilizando como artifício esses 

valores e símbolos pode ocorrer a descaracterização das subculturas. Assim é compreensível 

que teóricos e estilistas já decretem o fim da essência dessas contraculturas. Embasados, 

muitas vezes, em críticas como o fato de munidos desses símbolos próprios, os adeptos dessa 

cultura, ao invés de se tornarem unos em meio ao mainstream, acabam se tornando iguais se 

comparados aos pertencentes do mesmo grupo ou até produto desse mainstream. Uma vez 

que como discute Pontes (2013), “a identificação busca moldar o próprio sujeito segundo o 

aspecto daquele que foi tomado como modelo ideal”. 

 

 

3.1. Moda Online e o Novo Consumidor 

 

A globalização, como vimos, foi responsável por mudanças em vários setores sociais, 

entre eles, o setor econômico e tecnológico, o que demandou adaptações em sociedade. Esse 

período fez com que os indivíduos armados de sua tecnologia passassem a procurar cada vez 
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menos interações físicas e dar maior importância às interações realizadas com o uso de seus 

smartphones, tablets e computadores, o que provocou uma adaptação mercadológica e o 

surgimento de um novo tipo de consumidor.  

Bauman (2008, p. 27) diz que: “[...] cada vez mais as pessoas preferem comprar em 

websites do que em lojas”. Isso foi gerado por, dentre outros motivos, a comodidade, 

conveniência e economia de locomoção, é através do mercado eletrônico que o consumidor 

tem durante as 24 horas do dia, lojas abertas e disponíveis para atender à sua necessidade, 

com disponibilidade, oferecendo pagamento facilitado e entrega à domicilio. Para comprar 

não é mais preciso planejar um itinerário, reservar um tempo da semana, por exemplo. Basta 

digitar o site no navegador e na palma das mãos o indivíduo veste-se, mobília sua casa ou 

alimenta-se.  Comprar se torna cada vez mais fácil, mais presente nas nossas vidas indo além 

das necessidades básicas, é atribuído ao consumo a realização individual frente à sociedade.   

Assim como os sujeitos, o mercado se adequou às mudanças. Por isso, se a 

contemporaneidade juntamente com o avanço da tecnologia e o nascimento de novas mídias 

provocou o surgimento de novos nichos de consumidores, que através de uma nova forma de 

estruturação social acaba gerando novos padrões e comportamentos, como uma nova maneira 

de interação social, as empresas, em busca de gerar lucro, devem ir até lá. É baseado nesse 

pensamento que surge uma nova forma de mercado, o e-commerce ou mercado eletrônico, 

que tem sua origem no ano de 1991, quando a internet ficou disponível para uso comercial. 

 O e-commerce possui uma conceituação complexa, uma vez que assim como o 

período de seu surgimento, ele ainda está em constante construção. O que se tem em comum 

em todos os conceitos é que para se configurar como e-commerce é necessário que ocorra 

uma negociação à distância seja de produtos ou serviços utilizando o meio eletrônico para tal. 

Por estar em construção, traremos o conceito mais atual de Limeira (2007):  

 

[...] a realização de negócios por meio da internet, incluindo a venda não só 

de produtos e serviços físicos, entregues off-line, isto é, por meios 

tradicionais, mas de produtos como os softwares que podem ser digitalizados 

e entregues on-line, por meio da internet” (LIMEIRA, 2007, p. 37). 

 

 

Percebemos assim o rompimento de barreiras provocadas pela globalização no setor 

empresarial. Do ponto de vista dos empresários, o comércio eletrônico oferece vantagens 

como gasto reduzido com aluguel e colaboradores, por exemplo, uma vez que esse tipo de 

comércio requer um número bem menor de funcionários e inúmeros outros gastos relativos à 

estrutura física.  
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Já em relação aos consumidores, as vantagens do comércio eletrônico passam pelo 

rompimento das barreiras geográficas, chegando a preços e formas de pagamentos mais 

acessíveis, facilidade de o consumidor realizar comparativos entre os preços e até as 

características dos produtos muito mais detalhados, além disso ainda pode, antes de concluir a 

compra, compartilhar e discutir a compra do produto com outros indivíduos, pois já “no 

ambiente das lojas virtuais os consumidores têm a possibilidade de trocar experiências com 

outros clientes” (HUANG; BENYOUCEF, 2013 apud SANTAROSA, 2016, p. 22). Dessa 

forma, essa nova modalidade de mercado tornou a moda muito mais democratizada e 

acessível a regiões em que não há lojas físicas de determinadas marcas, como é o caso da Loja 

Youcom, objeto de análise deste trabalho.  

O e-commerce, principalmente, do segmento moda desbravou obstáculos até então 

considerados como insuperáveis e fez o consumidor abandonar o que antes era de extrema 

importância: o contato sensorial com o produto antes de consumar a compra. Levados pelo 

ritmo acelerado do mundo globalizado e pelas vantagens supracitadas, os consumidores 

buscando cada vez mais comodidade e facilidade em todas as áreas de suas vidas, inclusive na 

hora de adquirir produtos do segmento de moda e acessórios, tornaram-se adeptos ferrenhos 

das compras virtuais. 

Todo esse ambiente acelerado, de inconstância e acessibilidade criado pelas novas 

plataformas e aderida pelo mercado combinam com a efemeridade da moda e da tribo urbana 

Yuccie, foco do nosso trabalho. Uma vez que, se a internet possibilita que sejam difundidos os 

ideais, costumes e crenças das tribos, consegue agora tornar acessível seus símbolos 

característicos. Além disso, a internet transformou o indivíduo, antes passivo, em ativo em 

relação ao produto que pretende adquirir, pois o consumidor virtual, podemos dizer, é como 

se fosse um consumidor-vendedor, afinal a partir de sua experiência divulgada nos sites de 

compra, outras pessoas podem ou não adquirir determinado produto.  Em resumo, a internet, 

com a troca de informações, fez com que os consumidores ficassem mais perspicazes em 

relação às suas compras.  

Outro fator importante que podemos relacionar a essa nova era do consumo, é que é 

usando a internet que as marcas conseguem criar uma identidade mais forte frente aos seus 

consumidores, conseguindo assim estabelecer uma identificação dentre eles. Assim, é através 

da internet, que as marcas conseguem utilizar as redes sociais, como o Instagram, para 

aproximar-se de seu consumidor. Antes da internet, as marcas que até então dependiam de 

investimentos em publicidade tradicional ou da famosa propaganda “boca a boca”, agora, elas 
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conseguem se fazer presente no cotidiano do sujeito, atingindo-o de todas as formas e 

constantemente. 

Dessa forma e utilizando todas as ferramentas disponíveis a essa nova era do consumo, 

a Youcom consegue se estabelecer no mercado e difundir os ideais de tribos como a Yuccie. 

Por vezes, isso pode ser considerado desvantajoso do ponto de vista revolucionário das tribos, 

porém é inegável que a partir do seu modo de persuadir o consumidor a comprar e, através 

das ferramentas do e-commerce, as tendências de moda de tribos urbanas, como a analisada 

neste trabalho, se tornam mais democratizadas e acessíveis. Discutiremos de que forma a 

marca utiliza os elementos estilísticos da tribo Yuccie para criar identificação e gerar consumo 

no capítulo 5.  
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4. Metodologia 

 

Segundo Kossoy (2007), nos anos de 1990 a fotografia foi transformada em 

documento e começou a ser explorada como instrumento de pesquisa. Para tanto, foi 

necessário a consideração do seu caráter analítico nos ramos de pesquisa quando se observou 

a bagagem simbólica que ela poderia possuir. Carregada de símbolos, signos e significados, é 

acrescentada a alçada da fotografia, a partir de então, a função de informar, podendo ser 

utilizada pelos mais diversos ramos de pesquisa como fonte importante e relevante, deixando 

de ser apenas um elemento com objetivos ilustrativos.  

Para comprovar isso, poderíamos dissertar sobre como a imagem foi utilizada por toda 

a história da humanidade para gerar comunicação e eternizar informações. Como o fato de a 

imagem ser considerada uma das formas mais conhecidas de relação entre homem e o mundo 

à sua volta, como afirma Joly (1996 apud COUTINHO, 2006, p. 331): “Desde o mito da 

caverna à Bíblia, aprendemos que nós somos imagens”.  

Como método, o poder comunicativo da imagem se torna suficiente, uma vez que é 

esse o principal motivo que justifica a análise de imagem no âmbito da comunicação. Porém, 

as dificuldades encontradas nesse método fizeram com que, durante certo período, ela fosse 

colocada em segundo plano na área da comunicação. Contudo, seu poder comunicativo não 

poderia ser ignorado. Jesus Martín-Barbero e German Rey são autores que motivam a 

utilização do método de análise de imagem por reconhecer que desde o início, embora ainda 

não fosse conhecido ou, porque não dizer, ainda não tivesse sido assumido seu potencial 

comunicativo: “[...] a imagem foi ao mesmo tempo meio de expressão, de comunicação e 

também de adivinhação e iniciação, de encantamento e cura” (MARTÍN-BARBERO; REY, 

2001 apud COUTINHO, 2006, p. 333).  

Por representar a realidade, a imagem pode desempenhar a função denotativa, quando 

ocorre identificação imediata com o real, ou conotativa, quando a imagem se relaciona mais 

com o nível simbólico do que está sendo representado, comportando “uma série de relações 

culturais e sociais” (LOPES, 1988 apud MARTINS, 2013). Dessa forma, ao adotar o método 

de análise de imagens buscamos compreender a forma como as mensagens visuais são 

transformadas em elementos comunicacionais.  

Pretendemos assim, a partir do método de análise de imagens, identificar de que modo 

a marca Youcom se apropria das características da tribo Yuccie para influenciar e incentivar a 

compra e fidelização de sua marca pelo seu público consumidor. Estratégia mercadológica 
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que se justifica pelo fato de que os Yuccies têm na representação visual sua caracterização e 

diferenciação frente à sociedade. Assim, nossa técnica de análise tem sua base na 

identificação dos símbolos utilizados pelos Yuccies para sua a expressão social, como o uso 

de determinadas vestimentas, acessórios e o estilo de vida da tribo. A partir dessa 

identificação simbólica nas publicações da rede social Instagram, corpus desse trabalho, foi 

possível entender as apropriações da marca Youcom para vender seus artigos de moda. 

Desenvolvemos assim a nossa análise tendo em vista o fato de que os Yuccies utilizam 

de elementos visuais e, principalmente da moda, afinal é através dela que eles conseguem se 

expressar socialmente, identificando-se entre si e diferenciando-se dos demais indivíduos da 

sociedade.  

 

[...] as roupas, por serem signos que carregam em si uma série de 

significados atrelados à beleza, à juventude, à feminilidade ou 

masculinidade, à riqueza e distinção social ou à marginalidade, à alegria ou 

tristeza etc., imprimem ao seu portador uma escolha diária de 

posicionamento no conjunto maior das teias de significados compostos como 

cultura (SANT’ANNA, 2007, p. 76). 

 

A escolha do meio aqui analisado, a rede social Instagram da marca Youcom, se deu 

primeiramente pelo fato do Instagram ser uma das redes sociais mais utilizadas na atualidade 

tanto por pessoas comuns, quanto por empresas. Além disso, ela constitui uma das redes que 

possui o maior número de seguidores da Youcom. Segundo dados recolhidos do blog2 da 

própria marca, datados em junho de 2016, a rede social possui cerca de 500 milhões de 

usuários com contas ativas em todo o mundo e 35 milhões apenas no Brasil. São 

compartilhadas mais de 95 milhões de fotos por dia, tendo como uma das hashtags mais 

compartilhadas a “look do dia” com 82 milhões de compartilhamentos. O que nos mostra a 

influência que a rede social exerce sobre questões de moda, estilo e identidade em seus 

seguidores.  

Dessa forma, o Instagram se sobressai frente ao nosso objetivo, se comparada a outras 

redes sociais como Facebook e Snapchat, uma vez que, por valorizar a imagem, principal 

influenciador da tribo em questão, acaba motivando o seu uso para o compartilhamento de 

tendências e estilos da tribo Yuccie.   

Escolhemos analisar o perfil da rede social do Instagram da marca Youcom 

selecionando postagens por um período correspondente à campanha lançada pela marca para 

                                                           
2 Disponível em: <http://blog.youcom.com.br/ >. Acesso em: 23 out. 2016. 
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o dia dos namorados no ano de 2016. A campanha teve duração de 26 dias, iniciada 

oficialmente no dia 19 de maio e finalizada no dia 12 de junho do ano corrente. Sabendo que 

as postagens no Instagram foram iniciadas no dia 18 de maio, iremos considerá-la como data 

inicial para a seleção da amostra, adotando um intervalo padrão de cinco dias. Dessa forma, 

analisaremos seis postagens selecionadas dos dias seguintes: 18, 23 e 28 de maio e 02, 07 e 12 

de junho.  

Contudo, mediante a metodologia escolhida, nos deparamos com uma postagem do dia 

28 de maio que quebra o ciclo de postagens do estilo Yuccie, nela aparece uma digital 

influencer3 utilizando um produto da marca que não pertence ao simbolismo dessa tribo. 

Notamos, portanto, a quebra da campanha, não prevista em nosso trabalho, em decorrência do 

surgimento de uma oportunidade para a marca associar o seu produto a uma pessoa influente 

na internet. Essa postagem, portanto, foi desconsiderada para a análise desse trabalho.    

 

 

Apesar desse imprevisto, foi possível demonstrar de que forma a marca utiliza os 

símbolos e costumes da tribo Yuccie para impulsionar o consumo. Analisando postagens 

selecionadas, acreditamos que foi possível entender como os elementos estilísticos da tribo 

em questão foram manuseados pela marca.  

 

 

                                                           
3 Responsáveis por influenciar opinião utilizando o meio virtual. 

Figura 1: Instagram Youcom – 28 de Maio de 2016 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/BF9PzPMG3LZ/?taken-by=lojayoucom 
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5. Tribo Yuccie: surgimento, identidade e consumo  

 

5.1. Tribos Urbanas e Movimentos Sociais  

 

Como já falamos anteriormente, a globalização foi um dos fatores responsáveis por 

provocar transformações nas questões identitárias, o que realocou a identidade e criou uma 

nova atribuição para o sujeito: o papel social. Segundo Castells (2005), enquanto que a 

identidade se refere a: “[...] fontes de significado para os próprios atores, por eles originadas, 

e construídas por meio de um processo de individuação”, os papéis sociais são “normas 

estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade” (CASTELLS, 2005, p. 22-23).  

A ênfase nos papéis sociais, a função do indivíduo na sociedade, como sua profissão, 

por exemplo, é um determinante no entendimento da sociedade, que foi transferido para a 

identidade social do indivíduo ou, em outras palavras, para como ele se relaciona com os 

grupos e movimentos sociais. Na sociedade contemporânea, a identidade do indivíduo 

abandona os sentidos ligados à sua função na sociedade e partem para as preferências 

individuais de cada um. Essas preferências levam o indivíduo a buscar o pertencimento em 

grupos que tenham costumes, crenças, aspirações e princípios idênticos aos seus, dessa forma 

são estabelecidos os grupos, tribos e movimentos sociais.  

Os Movimentos sociais são definidos por Castells (2005, p. 20) como sendo ações 

com um propósito comum praticadas por uma coletividade a fim de proporcionar 

transformação de valores e instituições da sociedade. Esses movimentos, segundo Peruzzo 

(1993 apud FOCHI, 2006), são divididos em três fases, de acordo com a organização social 

predominante, a primeira que se refere à denúncia ou reivindicação por algo, a segunda 

referente a auto-organização e a terceira em que ocorre aperfeiçoamento e especialização. 

Nessa última fase dos movimentos sociais, estão inclusos os movimentos urbanos, os 

quais Castells (2005) atribui detentores de metas como “necessidades urbanas de condições de 

vida e consumo coletivo; afirmação da identidade cultural local; e conquista da autonomia 

política local e participação na qualidade de cidadãos” (CASTELLS, 2005, p. 79).  

Por outro lado, as tribos urbanas, segundo o sociólogo Michel Maffesoli (apud 

SOUSA; FONSECA, 2009, s/p) são constituídas pela formação de “pequenos grupos cujos 

elementos se unem por partilharem os mesmos princípios, ideais, gostos musicais ou estéticos 

[...]”. Tem seu surgimento ligado à busca dos jovens por diferenciação e reconhecimento de 
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suas particularidades. Ou seja, enquanto que os movimentos sociais se agrupam com a 

finalidade de mudar o meio social a fim de conquistar um bem comum, as tribos urbanas são 

grupos que se unem apenas compartilhar preferências, por afinidade.   

Dessa forma, é através da integração às tribos que os jovens alcançam o sentimento de 

pertencimento e a desejada diferenciação por suas particularidades em relação ao resto da 

sociedade. Uma via de mão dupla, em que ao mesmo tempo em que os jovens buscam se 

diferenciar, tornam-se iguais entre si e, em busca de pertencimento, deslocam-se do seio da 

sociedade e partem para os extremos, muitas vezes marginalizados, as tribos urbanas.  

Aparentemente contraditório, porém bastante coerente se observarmos que, assim 

como os movimentos sociais, as tribos urbanas anseiam e buscam por mudanças nas 

estruturas sociais. Exemplo disso, é uma das tribos urbanas mais influentes da história, os 

hippies. Tribo que além de se diferenciar por suas escolhas estilísticas, já como crítica aos 

padrões estéticos da época de seu surgimento, lutavam por uma mudança social, defendendo a 

vida comunitária ou estilo nômade como solução para problemas sociais da época.  

Assim como na época dos hippies, ou talvez até em maior número, há, nos dias de 

hoje, pessoas que por simpatizarem com as características estilísticas e musicais de algumas 

tribos, apropriam-se dos seus símbolos momentaneamente, sem qualquer compromisso e, por 

isso, sem aderir verdadeiramente aos princípios da tribo em questão. Toda essa situação acaba 

levando alguns autores a considerarem as tribos urbanas e mais precisamente as tribos que 

surgem na sociedade contemporânea como sendo superficiais e sem princípios 

revolucionários, como se surgissem apenas e tão somente para impulsionar o consumo, porém 

estudar a tribo a fundo e ver o que a norteia poderia mudar esse pensamento. Se determinada 

tribo não busca diretamente uma mudança na estrutura social, anseia por mudanças no seu 

modo de vida que, de uma forma ou de outra, irá afetar a sociedade em que vive.  

Enquanto que os movimentos sociais são caracterizados por grupos de pessoas com 

propósitos ideológicos de vida contra a ordem vigente, um grupo de pessoas que buscam 

mudanças sociais, as tribos urbanas são caracterizadas como um grupo de pessoas que se 

unem apenas pelo prazer de estar junto e de socializar. São muito mais constituídas com o fim 

de gerar consumo, uma vez que o que motiva a sua formação, na sociedade contemporânea e 

as mantém unidas é o consumo.  

Os movimentos sociais são constantes e prevalentes, as tribos urbanas são inconstantes 

e tendem a mudar de acordo com o mercado. Porém, quando nos deparamos com uma tribo 

urbana que consegue ir além do prazer de estar junto, dos símbolos estéticos representativos e 
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chega a afetar o estilo de vida de jovens, talvez estejamos encarando um grupo que conseguiu 

trazer de volta a essência das tribos urbanas do passado, agregando valores dos movimentos 

sociais e criando uma tribo urbana que pode provocar mudanças nas estruturas sociais e 

revolucionar.  

Como o reflexo de uma sociedade ativa frente aos acontecimentos locais e globais, as 

tribos urbanas têm a capacidade de buscar igualmente os movimentos sociais contemporâneos 

o princípio revolucionário social e modificar a sociedade através de suas atitudes. Dentre as 

tribos urbanas destacam-se os Yuccies, foco do nosso trabalho. Os Yuccies são jovens 

insatisfeitos com as estruturas da sociedade de sua época e dispostos a buscar mudanças, 

como veremos no tópico a seguir.   

 

5.2. Tribo Urbana Yuccie 

 

Poderíamos dizer que a tribo Yuccie surgiu das cinzas, decorrente da morte prematura 

– ou não – do hipster, tribo urbana reconhecida pelas suas preferências estilísticas excêntricas, 

que exerceu bastante influência sobre os símbolos visuais utilizados pelos Yuccies, objeto de 

investigação deste trabalho. Sendo assim, apresentaremos primeiramente como os hipsters 

surgiram e suas principais características, para em seguida discorreremos sobre a tribo urbana 

Yuccie.   

Tomaremos como base o conceito e a caracterização da tribo hipster dada pela 

professora de marketing da Universidade de Concordia, no Canadá, Zeynep Arsel, que estuda 

essa tribo desde 2003. Sua pesquisa foi de punho histórico/social, a qual além de utilizar uma 

série de entrevistas feitas em Madison, Wisconsin (EUA), buscou, através de arquivos no 

jornal New York Times representações históricas dos hipsters.  

Segundo a pesquisadora, os hipsters tem seu surgimento associado tanto ao período 

pós-segunda guerra mundial, como rota de fuga de jovens americanos desse período tão 

sombrio, quanto a um fenômeno sociológico definido por Richard Loyd (1967) como neo-

boêmia, que caracteriza a associação entre artistas aspirantes com jovens ricos e 

empreendedores. Mesmo após a consolidação dessa sociedade, os artistas aspirantes 

continuaram a se apresentar com um estilo despojado para mostrar atitude e certo 

descontentamento com as ideologias lançadas pela sociedade capitalista e de consumo, apesar 

de estarem diretamente ligados à ela. É válido compreender que os hipsters não ansiavam por 
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mudanças sociais, isso não os movia, mas utilizavam de suas preferências de tribo como 

refúgio para o período entendido por eles como sombrio.  

Em entrevista dada a Super Interessante4, a pesquisadora Arsel afirma que os hipsters 

não foram uma tendência superficial e ávida por atenção como a mídia gosta de colocar, eles 

na verdade, possuíam forte antipatia pela cultura comercial dominante e consequentemente ao 

mainstream que tende a homogeneizar através do consumo. Nessa entrevista ela diz ainda que 

o termo hipster é uma representação cultural em constante construção e, por isso, está 

disponível à moldagem exercida pelo discurso público.   

Para entendermos como foi estabelecida a tribo hipster, principais influentes nas 

preferências estilísticas dos Yuccies, vamos fazer uma rápida passagem pelos movimentos 

citados acima como referência para o seu surgimento.  

Partimos, portanto, com o objetivo de compreender as representações simbólicas dessa 

tribo, já que assim como em tantos outros grupos sociais, há representações simbólicas que os 

caracterizam, os unem, ao mesmo tempo, que os separam do restante da sociedade ou do 

maisntream. Os hipsters usam constantemente vestimentas características de outros 

movimentos como o grunge, retro e vintage, seu modo de vida pode também ser relacionado 

ao estilo de vida hippie, já que são desprendidos e divergentes do sistema capitalista e 

consumista contemporâneo. Falaremos sobre cada um a seguir.  

A tribo urbana Grunge tem seu surgimento associada principalmente à cidade de 

Seatle, Estados Unidos, nos anos de 1980. Momento de muitas guerras que acabaram criando 

um sentimento de autodestruição e total desilusão. Segundo Dias (2015), as primeiras bandas 

Grunge, dentre elas Pearl Jam, Screaming, Nirvana e Mudhoney (ver figura 2 e 3), são 

caracterizados por sentimentos como obscuridade e certa subjetividade mórbida o que reflete 

na sua linha estilística, em que é praticado o total desapego aos bens materiais e a anti-moda, 

em que exerciam extrema crítica ao estilo elegante e comportado dos anos 1980. Dessa forma, 

com suas calças rasgadas, xadrez, flanela, roupas largas, cabelo e barba despojados e 

utilizando sempre sobreposições sem adotar qualquer regra de estilo da época, a moda 

utilizada pela tribo grunge era definida como “estilo sujo”.  

                                                           
4 Disponível em:< http://super.abril.com.br/cultura/o-que-querem-os-hipsters-conteudo-extra/ > Acesso em:  11 

set. 2016.  
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O movimento vintage consiste em trazer costumes, referências de moda, de fotografia 

e música antigas para a contemporaneidade. O termo é definido como sendo um “objeto 

produzido hoje, inspirado nas características formais do estilo do passado, com processos de 

fabricação atuais” (ROHENKOHL, 2011, p. 5). Embora sejam muito confundidos e por vezes 

até considerados sinônimos, o retrô e o vintage são diferentes. Enquanto que o vintage, o qual 

conceituamos acima, é o retorno do antigo sendo utilizado atualmente, o retro é como se fosse 

a releitura do passado.  

O estilo vintage se manifesta entre a tribo objeto desse trabalho, os Yuccies, através da 

apreciação de segmentos como os brechós. Mas eles não consomem unicamente a moda 

vendida nessas lojas, porém utiliza as peças adquiridas lá como forma de trazer exclusividade 

e complementação ao seu estilo alternativo: “São itens vintage ou retrô que comporiam um 

visual moderno e ‘cool’” (BORGES & DUBEAUX, 2012 apud BARLACH; PEREIRA DOS 

SANTOS).  

O estilo vintage além de influenciar a moda contemporânea, tem influenciado o estilo 

musical e as preferências fotográficas dos jovens dessa época, sempre voltadas a apreciação 

de filtros que condizem com a tendência dos efeitos Lomografia, carinhosamente chamada de 

Lomo, embasados nas fotografias analógicas. Seu surgimento é datado de 1914, em São 

Petersburgo. No início, sua função era reproduzir equipamentos ópticos para o exército russo 

na Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, eram produzidas em um material de baixa 

qualidade e por isso se tornou popular. Após anos, em 1991, dois jovens descobriram um 

Figura 2: Screaming Trees 

Disponível em: 

http://www.suasletras.com/letras/Screaming-

Trees 

Figura 3: Nirvana 

Disponível em: 

http://rockandrolljungle.bl

ogspot.com.br/2013/08/as-

melhores-bandas-do-

grunge.html 
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exemplar em um brechó e apaixonaram-se pelo efeito que a câmera dava às fotografias e a 

partir de então a tornou popular entre os jovens e ainda é até hoje entre tribos urbanas.  

 

A lomografia chama a atenção por sua estética, sua alta plasticidade e efeitos 

inusitados. Alta saturação, grãos propositalmente estourados; entre seus 

modelos, câmeras com múltiplas objetivas de disparo sequencial e até 

equipamentos que possibilitam fotografias em 360° em uma única tira de 

negativo. (LOHMANN, 2013, p. 5) 

 

 

Apesar de alguns jovens possuírem uma câmera Lomo, elas ainda são difíceis de 

manusear pela sua imprevisibilidade de resultados. Portanto, para continuarem apreciando 

suas fotos com os efeitos Lomo encantadores, surgiram alguns aplicativos, dentre eles o 

Instagram para oferecer uma solução simples. Isto é, apesar de possuírem aparelhos celulares 

com funções para deixar suas imagens com a aparência digital, a preferência é optar por 

aplicativos como Instagram o qual oferece inúmeros filtros para transformas suas fotografias 

digitais em fotografias esteticamente analógicas. Uniu-se os efeitos estéticos da lomografia à 

tecnologia dos smartphones. 

Outros autores apontam os hipsters como sendo os hippies modernos. Os hippies 

surgiram na década de 1950 e é considerado uma das primeiras tribos urbanas com 

características de movimento social e todo o seu teor revolucionário. No entanto, seu auge 

ocorreu somente nos anos de 1960, quando, segundo Fialho (2012) os jovens resolveram 

contestar fervorosamente o patriarcalismo, o militarismo, o poder governamental, as 

corporações industriais, massificação, o capitalismo e o autoritarismo. Dessa forma, 

defendiam uma vida comunitária com uma organização socialista/anarquista, seu objetivo 

principal era buscar uma vida de harmonia entre homem e natureza, a teoria do “paz e amor” 

que defendia o profundo respeito aos animais e à natureza como um todo e, 

consequentemente, claro, o consumo consciente tanto de alimentação quanto de vestimenta, 

sendo muitas de suas roupas, inclusive, adquiridas em brechós ou produzidas por eles mesmo 

já que os valores eram exorbitantemente menores: “Ser hippie era vestir-se de um jeito 

diferente, ser intencionalmente de confronto, afirmar um novo espírito, uma arte e um tipo de 

existência mais humana” (HOFFMAN, 1989 apud FIALHO, 2012, p. 8).  

Seus símbolos de moda, ou a não-moda, já que se configuravam como uma tribo 

avessa a qualquer regra, era caracterizada pelo uso de roupas com junção de estampas étnicas, 

psicodélicas, floridas ou, claro, com o símbolo de paz e amor, sendo característica tanto o uso 

em separado quanto o uso em composições. Os cabelos como representação de seu total 
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desprendimento eram sempre longos, os homens adotaram também o uso de barba com pelos 

alongados.  

Sabendo que o Yuccie é, na verdade, uma evolução dos hipsters, a partir de todo o 

arsenal influente desse movimento, unido ao Yuppies, isto é, com as mesmas preferências 

estilísticas do hipster, porém mudando sua visão de mundo e o modo como encara a vida 

profissional, utilizaremos principalmente esta tribo como embasamento para o estudo de sua 

substituta, a tribo Yuccie.  

Sobre a tribo Yuccie poderíamos apontar como impulso para a sua criação a 

necessidade dos indivíduos, até então rotulados equivocadamente como tal, por uma definição 

mais fidedigna ao seu estilo de vida. Segundo o criador do termo Yuccie – Young Urban 

Creative (Jovens urbanos criativos, em tradução livre), o jornalista americano David Infante 

(2015), a necessidade da criação de um novo termo para os definir surgiu com o objetivo de já 

que a sociedade impõe a necessidade de rótulos que seja um termo mais fidedigno ao seu 

estilo de vida. Antes da criação dessa denominação, os jovens urbanos criativos eram 

definidos sinteticamente por termos, como hipster e yuppie - termo utilizado, na década 

passada, para descrever uma classe de jovens empresários determinados a enriquecer 

rapidamente por meio de investimentos financeiros - não são suficientemente precisos no 

estilo de vida que pessoas como ele seguem. 

Os Yuppies estão presentes na forma como o Yuccie encara sua vida profissional, a 

ambição por capital. A tribo Yuppies, ambiciosa e de espirito competitivo, surgiu na década de 

1980 como resposta a sua ambição.  

 

Batizados de Yuppies (Youg Urban Professionals), pelo colunista Bob 

Greene em 1983, estes homens, de 25 a 35 anos, trabalham em um ritmo 

alucinante. Dia e noite, pesquisam sobre política, economia e negociações 

internacionais para operar, das corretoras onde trabalham, nas bolsas dos 

mais diversos países. (FRIEDLANDER, 1996 apud SILVEIRA, 2002, p. 23) 

 

 

Ambiciosos, ostentar consistia em um hobby para os Yuppies, afinal era através de 

atitudes assim que eles conseguiam tornar notável suas conquistas tão almejadas. Assim, os 

Yuccies partilham desse sentimento de querer conquistar respeito profissional e capital, porém 

utilizando sua criatividade como base. Dessa forma, os Yuccie atendem à sua ambição sem 

precisar abandonar seus ideais criativos. 

Quanto à vestimenta, diferentemente, dos hipsters que prezam pela liberdade criativa 

inclusive na hora de se vestir e pregam a não-moda, os Yuppies são preocupados em se 
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vestirem de acordo com o ambiente e as pessoas que estão nele, respeitando assim as regras 

estabelecidas a esses eventos sociais.  

Os yuccies podem até ser apontados como semelhantes aos hipsters, assim como são 

aos Yuppies porém, se buscamos mais precisão, os yuccies, define Infante (2015, s/p), são 

como “filhos culturais dos yuppies e dos hipsters”, é a mistura do que é considerado como 

bom nos dois movimentos. Ou seja, os Yuccies herdariam a criatividade dos hipsters, 

inclusive na forma como se vestem, e a ambição dos yuppies, dando como resultado um grupo 

de jovens que utilizam a criatividade para alcançar sucesso financeiro sem abandonar seus 

princípios da “autonomia criativa”. Uma fatia da geração Y que abastecida de informação 

transforma a realização dos seus sonhos em maneira de lucrar. Em outras palavras, os yuccies 

são nascidos entre os anos de 1980 e 2000, fãs da cultura pop, conhecedores da moda e 

empreendedores. 

Dessa forma, o termo Yuccie tem o seu surgimento datado especificamente em 9 de 

Junho de 2015. Tamanha precisão se dá pelo fato de que esse termo foi apresentado 

oficialmente ao mundo por David Infante, em seu artigo “The hipster is dead, and you might 

not like who comes next5” (em tradução livre: o hipster está morto, e você pode não gostar 

muito do que estar por vir), publicado no site de tendências Mashable. Nele, Infante decreta o 

fim da contracultura Hipster e define a tribo Yuccie como sua substituta.  

Infante (2015) descreve, esclarecendo que essa nova tribo, apesar de semelhante, não é 

yuppie, hipster ou milenar, o termo preciso para definir jovens entusiasmados em colocar a 

sua criatividade para render-lhes uma vida confortável financeiramente é o Yuccie. Para o 

autor, quem poderia ser definido assim seria: “[...] uma fatia da geração Y, nascida de 

conforto suburbano, doutrinados com o poder transcendente da educação, e infectados pela 

convicção de que não só nós merecemos a perseguir os nossos sonhos; devemos aproveitá-

los” (INFANTE, 2015, s/p). Os Yuccies, segundo Infante (2015), são adeptos de profissões 

criadas na contemporaneidade, como, consultores sociais de campanhas Instagram para 

marcas de estilo, Tinder para cães ou donos de boutique de óculos sustentáveis.  

Assim, para gerar consumo, a mídia, em geral, utiliza a necessidade da juventude de se 

sentir parte de um grupo seu, com indivíduos da sua faixa etária para potencializar o consumo 

e para isso utiliza de todos os artifícios possíveis, inclusive apropriando-se dessa necessidade 

e dos princípios das tribos urbanas.  

                                                           
5 Disponível em: <http://mashable.com/2015/06/09/post-hipster-yuccie/>. Acesso em: 28 set. 2016.  
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[...] a separação do indivíduo do resto da sociedade e a sua agregação em 

grupos de sua própria idade [...] criará um conjunto de relações específicas 

de determinada faixa etária: “com seus colegas, ele vem a constituir uma 

pequena sociedade, na qual tem suas mais importantes interações, mantendo 

apenas um parco fio de conexões com a sociedade adulta do lado de fora” 

(COLEMAN, 1961:3 apud PEREIRA, 2012, s/p). 

 

É dessa forma que essas tribos têm sido utilizadas e já nascem, muitas vezes, com um 

caráter superficial pelo já comum uso de suas representações simbólicas em mídias que 

moldam sua essência utilizando os seus símbolos para incentivar e alimentar o consumo por 

parte, principalmente, da juventude.  

Dessa forma são moldadas as tribos e seus ideais a fim de tonar os seus elementos 

característicos vendáveis e atrativos aos olhos do consumidor carente por identidade e 

pertencimento. Essa moldagem se dá através da utilização do que Engel et al (2000) chama de 

microculturas. Um grupo formado por consumidores com “valores e símbolos partilhados”. 

Dentre os valores que podem ser compartilhados nas microculturas ou subculturas estão 

fatores étnicos, regionais e organizacionais. Sendo esses fatores importantes na tomada de 

decisão de compra, uma vez que “ a cultura de um consumidor determina as prioridades 

globais que ele associa a diferentes atividades e produtos” (SOLOMON, 2002 apud 

LARENTIS, 2009). 

A partir do objetivo de impulsionar o consumo e utilizando como artifício esses 

valores e símbolos pode ocorrer a descaracterização das tribos. Assim é compreensível que 

teóricos e estilistas já decretem o fim da essência dessas tribos. Embasados, muitas vezes, em 

críticas como o fato de munidos desses símbolos próprios, os adeptos dessa cultura, ao invés 

de se tornarem unos em meio ao mainstream, acabam se tornando iguais se comparados aos 

pertencentes do mesmo grupo ou até produto desse mainstream. Uma vez que como discute 

Pontes (2013), “a identificação busca moldar o próprio sujeito segundo o aspecto daquele que 

foi tomado como modelo ideal”. 

É através do consumo e mais precisamente da moda e da música que ocorre o 

pertencimento entre os indivíduos e a tribo, já que, como falamos anteriormente, há, nesses 

grupos, signos de pertencimento expressados em seu modo de vestir, nos seus cabelos ou na 

música que ouvem. Há ainda sujeitos que poderíamos denominar como simpatizantes, jovens 

que por possuírem afinidade com o grupo em questão utilizam de parte da carga simbólica do 

grupo, sem exprimir tanto engajamento. 
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5.3. Os Yuccies no Mercado da Moda 

 

O corpus deste trabalho é a página da rede social Instagram da Loja Youcom, marca 

pertencente à rede Lojas Renner, que teve origem nos anos de 1920 como parte do grupo A. J. 

Renner, indústria fábril instalada no Rio Grande do Sul6. Com o avançar do empreendimento, 

seus diretores resolveram desmembrar o grupo e assim surge a Lojas Renner propriamente 

dita. Assim, a empresa tem seu como marco inicial datado no ano de 1965. 

Acompanhando as mudanças de mercado, a Lojas Renner adotou o formato de loja 

departamental, como conhecemos hoje, na década de 1990. Atualmente, a Lojas Renner é 

consolidada no mercado como a segunda maior loja de departamentos de vestuário no Brasil. 

Em 2010, lançou seu e-commerce e três anos depois um novo modelo de negócio direcionado 

ao público jovem, prezando desde o ponto de venda especializado nesse público ao marketing 

digital bem direcionado.  

Buscando mais informações sobre o nosso corpus visitamos o site/blog da própria 

marca e analisamos como ela se define. Logo vemos que o site é diagramado de acordo com o 

estilo das tribos urbanas, o caráter excêntrico e revolucionário. No tópico “quem somos”, a 

primeira frase do tópico é: “Se perguntassem para você quem você é, por onde você 

começaria? Pelo seu nome? Pelos seus medos? Ou pelos seus sonhos?”. Quando trouxemos a 

discussão, no capítulo 2, entendemos que o indivíduo contemporâneo está em constante busca 

pela sua identidade, transformada na transição para o período globalizado, em alvo com 

essência líquida e inalcançável. Por isso, ao trazer esses questionamentos, a loja Youcom vai 

de encontro aos anseios que permeiam as mentes do seu público-alvo.  

No desenrolar da descrição percebemos mais ainda encaixe como toda a teoria que 

abordamos até aqui sobre construção de identidade e novas mídias. Seguindo adiante nos 

deparamos com a frase: “A gente cresce quando se questiona. Estamos aí para ressignificar, 

ver a vida sob outros aspectos, para olhar para o mundo e para o espelho e não se conformar 

[...]”. Pensamento que vai totalmente ao encontro do indivíduo contemporâneo, às tribos 

urbanas e suas características.  

                                                           
6 Disponível em:< https://portal.lojasrenner.com.br/renner/conteudo/content.action?id=13&tela=I> Acesso em: 

10 out. 2016. 
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O modo como a marca surgiu é relatado por outras fontes como a revista eletrônica 

Isto é dinheiro7. Eles atribuem a fidelidade às características das tribos urbanas ao empenho 

do grupo varejista em estudar a fundo o estilo de vida das pessoas adeptas a elas.  

 

Quando postou uma inocente foto no Instagram para apresentar aos seus 

seguidores a roupa do dia, a analista de importação Bianca Oliveira, de 21 

anos, não imaginaria que a Youcom, loja de moda jovem da Renner, estava a 

monitorando. O fato ocorreu no ano passado e Bianca, ao usar o nome da 

Youcom para identificar as suas roupas, foi convidada pela empresa para 

passar por uma espécie de sabatina sobre os seus gostos. Depois, ela ainda 

foi visitada pela diretora de marketing Joice Stolnberger. A executiva queria 

entender o estilo das roupas da jovem e o motivo de Bianca comprar na 

Youcom, marca criada pelo grupo Renner, desde o seu lançamento, em 

2012.  

 

Esse interesse faz parte da cultura da Lojas Renner, marca que se intitula como loja 

com conceito lifestyle, que desenvolve suas coleções a partir de cinco estilos de vida e tende a 

refletir atitudes, interesses, valores, personalidade e hábitos dos clientes a fim de criar vínculo 

e identificação.  

Mesmo que, assim como a maioria das lojas departamentais, a Lojas Renner esteja 

inclusa na categoria fast-fashion. A qual, segundo Cietta (2012), é caracterizada por utilizar 

moda com data de validade bem curta, principalmente na vitrine. Diversas lojas desse 

segmento optam por renovar suas lojas com novidades semanalmente. Além disso, possuem 

estoque pequeno e muita diversidade de modelos, fazendo com que o consumidor tenha a 

sensação que deve comprar o produto o mais rápido possível porque ela vai acabar e, ainda, 

satisfaz a necessidade por novidade. Essa categoria de loja surgiu na Europa com empresas 

como Zara (espanhola), H&M (sueca) e Topshop (inglesa) e chegou ao Brasil através da 

C&A, Lojas Renner e Riachuelo.   

A vantagem que mais se sobressai nesse modelo de mercado, segundo Cietta (2010 

apud SHIMAMURA, 2012, p. 69) é a sua “capacidade de oferecer em prazos muito curtos 

aquilo que o mercado premia, abastecendo as lojas constantemente com artigos projetados em 

cima das tendências de consumo”. As lojas que adotam esse modelo chegam a lançar oito 

coleções por ano, como é o caso da Youcom aqui analisada. Sendo que o comum seriam 

apenas quatro, sendo Primavera, Verão, Outono e Inverno. Com esse lançamento constante de 

                                                           
7Disponível:<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160323/novas-ideias-youcom/354093> 

Acesso em: 10 out. 2016. 
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novos produtos acaba intensificando, no consumidor, o sentimento de que há sempre uma 

nova necessidade a satisfazer e de que, como resultado da sua busca constante por 

pertencimento, ele precisa consumir sempre produtos da nova coleção.  

Diante do fato de que as marcas que adotam esse modelo empresarial oferecem 

produtos de baixa qualidade, pela cópia e pouco uso da criatividade acabaram o tornando um 

modelo pouco valorizado pelos consumidores mais exigentes. Cietta (2012) desmistifica esse 

fato e apresenta diversos casos de sucesso de empresas que utilizam a criatividade e acabam 

oferecendo aos seus consumidores coleções mais coerentes. 

Diante desse fato, a Lojas Renner decide criar uma marca de fast-fashion diferente que 

faz muito mais que atender jovens, a partir de outra marca sua – Blue Steel. Esta já era 

direcionada ao público jovem, porém do modo tradicional fast-fashion de lidar com a moda. 

Ao estudar indivíduos desse público como foi o caso de Bianca, citado acima, a marca se 

propõe a entender esse público a fundo e atender os seus gostos do modo mais fidedigno. Não 

abandonando seu modelo de mercado, o fast-fashion, mas o utilizando de um modo 

diferenciado. Cenário propício para atender ao público exigente, inconstante e que anseia por 

novidade e diferença como é a tribo urbana Yuccie. Dessa forma, a Loja Youcom apropria-se 

das características estéticas das tribos urbanas e transmite para o seu marketing digital.  

Dessa forma, além de divulgar peças de roupa, ao utilizar filtros, estilo fotográfico e 

até o estilo musical, a marca consegue tornar-se parte dos grupos, criando assim identificação 

entre a marca e o consumidor. Já que para esses grupos importa muito a lealdade em relação 

aos seus princípios de tribo. Diante de um estudo tão aprofundado, a apropriação é tão bem 

executada que o perfil da Youcom consegue criar esse laço, tanto que poderíamos dizer que é 

como se a marca fosse transformada em indivíduo e que assim como a juventude 

contemporânea busca por pertencimento.  

 

5.4. Os Yuccies na Youcom  

 

Faremos agora uma análise da campanha virtual do dia dos namorados da Youcom 

lançada no ano de 2016. A campanha teve duração de 26 dias, iniciada oficialmente no dia 19 

de maio e finalizada no dia 12 de junho do ano corrente. Iremos analisar as imagens levando 

em consideração o contexto geral de sua produção, ou seja, além de nos atentar para questões 

de vestimentas, principal foco do nosso trabalho, tomaremos como elementos influentes a 



51 

 

composição do cenário e a paleta de cores da fotografia. Para oferecer maior imparcialidade e 

confiabilidade à nossa pesquisa, buscamos propor uma amostragem não influenciada, 

utilizando uma amostra com intervalo padrão de cinco dias da campanha, nos propomos, 

portanto, a analisar seis postagens selecionadas dos dias seguintes: 18, 23 e 28 de maio e 02, 

07 e 12 de junho. Com essa amostra acreditamos ser possível demonstrar como a Youcom 

utiliza os elementos estilísticos da tribo Yuccie em suas postagens para impulsionar o 

consumo.  

Dessa forma, demonstraremos como a marca Youcom utiliza dos símbolos da tribo 

Yuccie para atrair o consumidor para os seus produtos e chegar à venda consumada.  

Na primeira postagem selecionada, a postagem realizada no dia 18 de maio, referente 

à campanha do dia dos namorados 2016 observamos um casal em meio a uma floresta de 

árvores altas e com folhagem em tons amarelados. Como podemos observar na imagem 

abaixo:  

 

 

Nessa imagem, é possível observamos a presença de diversos elementos 

característicos da tribo Yuccie. Começando pelo cenário, ambiente de natureza, floresta que 

remete a liberdade e independência, representado pela intimidade do casal. Compondo tudo 

isso, um dos elementos que chama a atenção é a paleta de cores da fotografia e o filtro 

utilizado. Remete-nos diretamente às preferências da tribo pela fotografia Lomo e analógica, 

Figura 4: Instagram Youcom – 18 de Maio de 2016 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BFkOD_fm3Ex/?taken-by=lojayoucom>. Acesso em: 18 

nov. 2016  
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tons amarelados prevalentes fazendo inferência à alta saturação e, consequentemente, aos tons 

amarelados das câmeras analógicas.  

Além disso, podemos observar na foto que o homem veste camisa xadrez, possui 

barba e cabelos longos, que estão amarrados. Essas tendências de estilo, como foi dito 

anteriormente, os Yuccies como evolução dos hipsters e de todos os movimentos por trás dele, 

tendem a preferir estampas como xadrez, cabelos e barba despojados como resultado de sua 

influência grunge e hippie. Desse último movimento podemos citar inclusive a escolha do 

cenário que remete a liberdade e ligação com a natureza. O retro fica por conta do sapato 

usado pela mulher na foto: um modelo Oxford que tem seu surgimento datado do século XVI 

e XVII, mas que tem ganhado releitura na contemporaneidade. Além disso, ela veste um 

moletom de modelagem larga e uma calça jeans de lavagem com influência vintage e boina 

que colabora para compor o look despojado. A partir da utilização de todos os elementos 

citados é possível estabelecer uma identificação direta com os Yuccies.  

Na segunda imagem postada, do dia 23 de maio, encontramos um casal posicionado 

frente a uma porta (ou janela) de cor verde e de aspecto antigo.  

 

 

O casal está usando alguns dos símbolos prevalentes na tribo Yuccie. Ambos vestem 

roupas de caimento largo e confortável, a mulher usa calças semi-rasgadas e o homem com 

Figura 5: Instagram Youcom – 23 de Maio de 2016 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BFxcPT9m3Nu/?taken-by=lojayoucom>. Acesso em: 18 

Nov. 2016.  
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calça (ou bermuda) que imita modelos e tecido da tendência de alfaiataria que dominou a 

década de 1920, por exemplo. Nesse ponto, deparamo-nos claramente com a mistura de 

estilos e movimentos que originaram a tribo Yuccie: enquanto são utilizados pelo casal 

moleton e camiseta de modelagem larga e despojada, o figurino ainda é composto por uma 

peça de alfaiataria, peças de combinação no primeiro momento, improváveis, pois, há um 

tempo e em outras épocas da sociedade em que elas nunca seriam combinadas entre si e tão 

pouco comporiam a roupa de um jovem empresário.  

Dessa forma, do modo com que a peça se encontra e do contexto de loja 

departamental, percebemos a presença do retro na fotografia através dessa peça em alfaiataria 

e do vintage através da composição do cenário. Como característica predominante na tribo 

analisada, podemos citar novamente a barba do homem bem característica do movimento 

hipster ou hippie, influente principal dos Yuccies, o cabelo colorido da mulher e as inúmeras 

tatuagens do homem, características predominantes da tribo grunge.  

Na imagem do dia 02 de Junho, vemos um homem aparentemente solitário, descalço 

em um Trailer de um modelo datado de 1989, acompanhado de animais de estimação.  

 

 

A postura do modelo já nos remete a características dos Yuccies: independente, e 

despojado. Em suas roupas observamos o uso de camisa xadrez, sobreposição de peças e 

estampas de combinação improvável para outros estilos mais tradicionalistas. E, como 

Figura 6: Instagram Youcom – 02 de Junho de 2016 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BGLM5Vbm3IJ/?taken-by=lojayoucom>. Acesso em: 18 

Nov. 2016. 
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sempre, é prevalente o uso da barba de pelo longo e cabelo ligeiramente despenteado. A 

referência ao movimento vintage fica por conta do trailer, cenário dessa fotografia. Além do 

movimento vintage, ao observamos o trailer podemos citar a influência do movimento hippie 

que defendia viagens em grupo, desprendimento social e amor e respeito aos animais. E, 

assim, como na maioria das fotos analisadas até aqui, notamos a presença da utilização de 

filtros de tons amarelados e quentes que transcrevem o efeito das fotografias Lomo.  

A utilização dos seguidores como influências importantes para a construção da marca 

não se deteve apenas ao seu surgimento. Ao observar a postagem do dia 07 de junho, 

observamos que a Youcom continua alimentando o vínculo com os seus consumidores 

deixando um espaço reservado a eles em sua rede social Instagram. 

 

 

Na foto do dia 07 de junho, vemos uma das seguidoras da loja com seu animal de 

estimação que poderia ser uma inspiração para blusa usada por ela. A utilização de filtros que 

imitam efeitos Lomo permanece de forma indireta e, possivelmente, amadora, na fotografia, 

mas permanece. Fica por conta do desprendimento com o cenário nessa imagem o princípio 

de despojado e independência da tribo. Percebemos também nessa postagem o apresso aos 

animais característica predominante na tribo hippie.  

Figura 7: Instagram Youcom – 07 de Junho de 2016 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BGW3TGMG3DB/?taken-by=lojayoucom>. Acesso em: 18 

Nov. 2016.  
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A campanha é finalizada trazendo aparentemente o mesmo casal do seu início 

utilizando o mesmo figurino. Aparentemente no mesmo ambiente de floresta que denota 

liberdade, independência e apresso pela natureza.  

 

 

Os efeitos Lomo continuam prevalentes, percebemos isso através da utilização do 

filtro com alta saturação, o que deixa a fotografia com aspecto amarelado e remete à 

fotografia analógica. Além disso, como símbolos estilísticos, podemos observar a presença de 

elementos retro como a botinha baseada no modelo de sapato Oxford, camisa xadrez e roupas 

largas, característicos de tribos como grunge. 

Percebemos a partir dessa análise, que a Loja Youcom utiliza elementos constituintes 

da tribo Yuccie a fim de gerar consumo frente ao público jovem, seu principal público de 

interesse. Embora a marca em nenhum momento cite a tribo e admita essa apropriação, com a 

apresentação que trouxemos para esse trabalho sobre os fatores influenciadores da construção 

da identidade da tribo Yuccie e a carga simbólica presente nas postagens da Youcom, é 

possível afirmar que ocorre sim uma apropriação dos elementos estilísticos pertencentes à 

tribo aqui analisada.  

Dessa forma, entendemos que, através da apropriação intensa, é possível que a Yuccie 

perca suas características revolucionárias antes mesmo de se tornar conhecida da população 

como propriamente ela é. Afinal, ter os seus elementos estilísticos reduzidos a tendências 

Figura 8: Instagram Youcom – 12 de Junho de 2016 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BGW3TGMG3DB/?taken-by=lojayoucom>. Acesso em: 

18 Nov. 2016. 
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passageiras e coleções de curto prazo de validade é uma maneira de desvirtuar a tribo e torna-

la mero produtor do mainstream, saindo, dessa forma, totalmente dos princípios que a 

motivaram surgir.  

A principal conclusão do nosso trabalho é de que as tribos urbanas cheias de teorias e 

práticas revolucionárias, através do sistema social ao qual vivemos, o capitalismo, o qual 

tende a transformar tudo, se não a maioria, em produto e, com isso, tende, consequentemente 

a ignorar referências, princípios revolucionários e cargas simbólicas, o que importa para esse 

sistema é que a venda seja consumada e se torne cada vez mais frequente na vida das pessoas. 

Apesar do fato de que, de uma forma ou de outra, as tribos urbanas acabem lançando 

tendências a partir de suas preferências excêntricas e muito embora a mídia e a publicidade 

tenham difundido a ideia de que os indivíduos pertencentes a essas tribos tenham esse 

objetivo, em entrevista concedida ao site Superinteressante8, Arsel afirma que eles, na 

verdade, não estão interessados em lançar tendências e não são ansiosos por atenção, mas se 

utilizam dessas representações simbólicas como um refúgio, como um ressuscitar por 

interesses estéticos e culturais genuínos.  

A partir de tudo isso, as pessoas são levadas a consumir todo o estilo e simbolismo 

estético das tribos urbanas pela necessidade estabelecida através da mídia e interesse da 

indústria cultural em “saná-las”, mesmo que por um tempo pré-estabelecido. Pois sabemos 

que logo será criada uma nova necessidade ou, pelo menos, será redefinida para novamente 

impulsionar o consumo.  

Dessa forma, a mídia e a publicidade se apropriam das características das tribos e seus 

ideais a fim de tonar os seus elementos vendáveis e atrativos aos olhos do consumidor carente 

por identidade e pertencimento. Como vimos com Youcom e os Yuccie, acima.  

Acreditamos assim que os sujeitos pertencentes à tribo também são afetados 

individualmente por esse sistema, tanto em relação às suas preferências estilísticas quanto ao 

seu comportamento de consumidor. Isto é, quando encontra identificação em lojas como a 

Youcom, para expressar suas características revolucionárias de tribo se torna mais fácil, não 

sabemos, porém se frente a revolução proposta por tribos isso seria tão viável, já que tornando 

mais acessível do modo como é conquista adeptos superficiais de seus elementos 

revolucionários como sendo meros frutos das tendências em alta.   

 

                                                           
8 Disponível em:< http://super.abril.com.br/cultura/o-que-querem-os-hipsters-conteudo-extra/ > Acesso em:  11 

set. 2016. 
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6. Conclusões 

 

Como trouxemos no capítulo 2 deste trabalho, uma das principais mudanças 

provocadas pela globalização foi a transição de identidade previamente estabelecida, a 

identidade nacional, para a identidade fragmentada e que deveria ser construída ao longo da 

vida pelo próprio indivíduo. Isto é, na sociedade contemporânea, a identidade possui uma 

nova forma de constituição e a moda corrobora na corrida em busca do objetivo de alcançar a 

plenitude nesse quesito, percebemos que todos esses fatores exercem influência sobre o 

indivíduo e, em decorrência disso, são utilizadas pelo mercado como ferramenta de persuasão.  

A moda serve, nesse processo, como ferramenta para constituição das tribos e 

estabelecimento e transmissão da identidade, já que ela é uma das principais formas utilizadas 

pelas tribos para identificar-se entre si e diferenciar-se socialmente. Portanto, as tribos 

urbanas são responsáveis por ajudar os indivíduos na construção de sua identidade e em 

deixar claro para a sociedade que identidade é essa. Concluímos assim que a identidade 

passou a ser resultado, no período globalizado, da relação de cada sujeito, de modo diferente, 

com a sociedade e com as pessoas que pertencem a ela.  

Diante desse quadro, a Loja Youcom, usada como referência de pesquisa para esse 

trabalho, utiliza os elementos estilísticos de tribos urbanas como a Yuccie a fim de atrair esse 

sujeito/consumidor e persuadi-lo para adquirir seus produtos, estabelecendo assim, uma 

conexão desse com a sua marca. Estrategicamente, a Youcom através da apropriação da carga 

simbólica das tribos, produz uma publicidade virtual personalizada, utilizando-se da 

linguagem e referenciais simbólicos do seu público-alvo, promovendo assim a identificação e 

familiaridade buscado por esse.  

Conseguimos identificar, através de nossa pesquisa, as vertentes que deram origem à 

tribo, ainda pouco conhecida e estudada, a tribo urbana Yuccie. Entendendo que, 

diferentemente do que muitos autores tomam como verdade, os indivíduos adeptos às tribos 

urbanas também desempenham papeis sociais revolucionários e que fazem a diferença na 

sociedade em que vivem. O preconceito criado em torno das diferenças estabelecidas entre 

tribos urbanas e movimentos sociais surgiram devido ao uso superficial das características, 

crenças, costumes e hábitos dessas tribos, fazendo com que o seu papel revolucionário social 

fosse ignorado e esquecido.  

Nesse processo, percebemos como a moda possui o papel importante, afinal é através 

e por uso dela que se consegue estabelecer diferenças, transmitir seus valores e costumes e 
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requerer atenção da sociedade contemporânea. Ao interpretar o uso que Lipovetsky (1989) fez 

da expressão “a moda é consumada”, Sant’Anna (2007) nos traz claramente a importância da 

moda na sociedade contemporânea quando diz que “a moda está de tal forma presente nos 

significados da vida que não há como fugir dela” (SANT’ANNA, 2007, p. 91). A moda está 

intrínseca nessa sociedade e por isso é inevitável que tribos não a utilizem como ferramenta. 

Percebendo isso, as lojas do segmento tomam proveito e apropriam-se das tendências 

utilizadas pela tribo Yuccie, disseminando seus ideais, mas de forma bem superficial, tanto 

que, assim como ocorreu com os hipsters, muitos agradam-se e compram vestimentas 

caracteristicamente pertencente à essas tribos e não sabem ou mal sabem que elas existem.   

Ao chegarmos no ideal de liberdade através do consumo, adentramos na utilização do 

ato de consumir como forma de caracterização e pertencimento a ideias das tribos urbanas. 

Sabendo que as tribos utilizam a moda, a música e o estilo, em geral, para requerer atenção da 

sociedade, o consumo se dá aqui como um intermediador da constituição dessas tribos. O 

modo superficial com que tratam os estilos das tribos acaba angariando adeptos de seu estilo 

de roupa e muito menos do seu estilo de vida revolucionário.  

De modo geral, conseguimos atender às propostas dessa pesquisa, pois atingimos os 

nossos objetivos identificado a partir de quais movimentos histórico/sociológicos surgiram a 

tribo Yuccie e, de forma satisfatória, notamos a utilização constante de símbolos pertencentes 

à tribo nas postagens realizadas pela Loja Youcom. Se já é típico da sociedade contemporânea 

difundir os ideais da tribo conquistando adeptos superficiais a elas, o mercado intensifica 

ainda mais esse processo. É natural nos depararmos com indivíduos que utilizam os símbolos 

estilísticos, ouvem músicas, são adeptos de uma vida semelhante aos Yuccies, mas nunca 

ouviram falar da tribo e nem entendem o que realmente o que a tribo defende e quais são os 

seus princípios.  

Contudo, ao compreendermos o que motivou o surgimento e quem são os Yuccies, 

acreditamos ser, assim como para as tribos urbanas com essência de movimento social, 

desmerecedor. Coloca-los como sendo apenas uma manobra para o consumo é ignorar a 

tamanha carga simbólica e revolucionário no estilo de vida dessa tribo. Ocorre, no mercado 

contemporâneo, a criação de grupos, segmentos de público jovem com a finalidade de vender. 

Por esse ponto de vista estamos considerando que o processo de consumo ocorre da criação de 

um público para consumir determinado produto e não o contrário. Porém, frente às 

características da tribo Yuccie percebemos que, além da moda, há indivíduos buscando 

mudanças de vida e a partir disso iniciar uma revolução. 
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