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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a representação feminina na publicidade a partir da 

modelo Gisele Bündchen. Para isso foi, foram coletados anúncios dos anunciantes: Vivara, 

Sky e Hope. Para realizar as análises dos anúncios foi utilizada metodologia qualitativa, tendo 

como suporte a análise de conteúdo. A partir da análise dos anúncios apresentados, pode-se 

constatar que a publicidade trabalha a representação feminina com estereótipos, fazendo 

referência a papéis que a mulher ocuparia na sociedade, ora dona de casa, ora glamorosa e 

utiliza a sedução, para chamar atenção em seus anúncios. Sendo assim, verificou-se que a 

representação mais frequente da mulher nos anúncios publicitários interpretados pela modelo 

Gisele Bündchen é a de mulher sedutora. 

 

 

Palavras-chave: Construção da Representação Feminina na Publicidade, Modelo Gisele 

Bündchen, Análise de Conteúdo, Anúncios; Vivara, Sky e Hope,    

 

 

 

ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the female representation in advertising from the model Gisele 

Bündchen. For this was advertisers ' ads were collected: Vivara, Sky and Hope. To perform 

the analyses of qualitative methodology was used, ads supported by content analysis. From 

the analysis of the submitted ads, you can see that advertising works the female representation 

with stereotypes, referencing the roles that women would occupy in society, ora, ora 

glamorous housewife and uses seduction, to call attention to your ads. Therefore, it was found 

that the most common representation of women in commercials interpreted by model Gisele 

Bündchen is the seductive woman. 

 

 

Key-words: Construction of Feminine Representation in advertising, model Gisele Bündchen, 

content Analysis, announcements; Vivara, Sky and Hope. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para Rocha (1995) a publicidade pode funcionar a partir das representações culturais 

de uma época e lugar, pois é capaz de referenciar um contexto social e histórico por meio de 

suas mensagens. Ao mesmo tempo, seus discursos baseiam-se em estudos de seus públicos, 

focando nas características comuns dos indivíduos pertencentes a determinados grupos. 

Assim, pode-se observar que “o anúncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem 

das necessidades humanas que encaixa o produto na vida cotidiana” (ROCHA, 1995, p. 139). 

Deste modo, é possível perceber que a publicidade apropria-se das peculiaridades da 

sociedade, para refletir os aspectos de uma determinada cultura, no intuito de criar uma 

identificação com seus públicos. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é a criação de estereótipos. Ao mesmo tempo 

em que a publicidade deixa-se influenciar pelas características sociais de uma determinada 

época, é capaz também de cunhar modelos de comportamento. Segundo Pinto (1997, p.46) “a 

publicidade refugia-se nesta linguagem de estereótipos, veiculando uma série de ideais 

facilmente reconhecíveis (...) pela facilidade de descodificação e de memorização que estes 

conteúdos asseguram”. Muitas vezes as mensagens publicitárias moldam o imaginário de seus 

públicos, os “alimentando” e suprindo certas necessidades, mas também buscando a 

persuasão. 

 

Todavia, o carácter acumulativo destas mensagens abre caminho ao seu poder 

manipulatório. Não se trata, com efeito, de um anúncio isolado a celebrar estes 

modelos de vida, mas sim de uma quantidade enorme deles a tratarem uma mesma 

questão de uma mesma maneira. Paralelamente, verifica-se que estas mensagens 

liberam efeitos accionais derivados de culpatização e chantagem que se revelam 

armas extremamente poderosas no processo de persuassão. (PINTO, 1997, p. 46).  

 

Ou seja, a autora acredita que a publicidade lança mão não só dos estereótipos, mas 

também de diversos artifícios que exploram a representação feminina para alcançar seus 

objetivos. Nesse sentido, a sociedade contemporânea, permeada por anúncios publicitários, 

representa a “civilização do consumo” na qual um conjunto complexo de símbolos, mitos, 

padrões e modos de vida são assimilados pelos indivíduos, influenciando seu modo de ser 

(PINTO, 1997). 
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No que tange a presença de estereótipos da publicidade, é comum, na mídia brasileira, 

encontrar mensagens que enfatizem a imagem de mulheres admiráveis e sedutoras. Em 

contrapartida, também é possível perceber campanhas em que as mulheres são colocadas 

como inferiores aos homens, em atitudes que as caracterizam como donas de casa, ou como 

submissas. Deste modo, pretende-se investigar a representação feminina na publicidade em 

ambos os casos, utilizando como objeto de pesquisa o ícone de beleza e da moda 

contemporânea, Gisele Bündchen. 

No ano de 2011, a joalheria Vivara, a operadora de televisão por satélite Sky e a 

fábrica de lingerie Hope veicularam campanhas com esta modelo, a Vivara com a campanha 

do Dia das Mães/Namorados 2011, a Sky com a campanha “Eu Voltei” e a Hope com a 

campanha “Hope ensina”. Contudo, a representação feminina é trabalhada de maneira distinta 

em cada campanha, o que levou a definição do objeto de estudo da presente pesquisa.  

Diante disso, foi estabelecido o seguinte problema de pesquisa: como o discurso 

publicitário se utiliza da imagem feminina da modelo Gisele Bündchen para construir 

diferentes representações do feminino? Para tanto, o objetivo geral deste estudo é 

compreender como o discurso publicitário se utiliza da imagem da modelo Gisele Bündchen 

para construir diferentes representações do feminino. Como objetivos específicos, buscou-se: 

estudar a trajetória profissional da modelo Gisele Bündchen na publicidade; verificar a 

relação entre a imagem da modelo e a imagem das marcas Vivara, Sky e Hope e comparar a 

representação do feminino no discurso publicitário das referidas campanhas. 

Frente ao problema, a pesquisadora acredita que a publicidade é capaz de construir a 

imagem das marcas, promovendo os produtos e serviços que divulga para o público. Assim, 

para legitimar seu discurso, a publicidade apela para personalidades conhecidas, que 

“vendem” sua imagem pessoal às marcas em troca de altos cachês. Muitas vezes, a quantia 

recebida dos anunciantes supera o salário dessas personalidades. Dessa forma, a publicidade 

coloca em evidência não só as marcas, mas também as celebridades. Ou seja, muitas 

personalidades da mídia contemporânea se valeram da publicidade para alcançar o sucesso e 

continuam utilizando este recurso para manterem-se na mídia.  

No caso de Gisele Bündchen, modelo brasileira com mais de 16 anos de carreira, 

percebe-se que sua trajetória profissional e consequentemente, sua relação com a publicidade, 

possibilitaram a construção de uma imagem forte e consolidada na mídia. Pode-se afirmar que 

a referida modelo permanece como ícone da moda até os dias atuais.  

A partir deste caso, percebe-se a relevância de pesquisar o papel da publicidade e seu 

mundo de símbolos na construção de imagens. Neste projeto, estudam-se duas campanhas 
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publicitárias que evidenciam estereótipos opostos interpretados pela mesma modelo, o que 

configura a dinamicidade do discurso publicitário. Assim, também se justifica este estudo pela 

curiosidade em desvelar os meandros do discurso publicitário e, neste caso, a sua capacidade 

de posicionar a modelo Gisele Bündchen, que já possui uma imagem própria na mídia, em 

papéis tão distintos.  

Além disso, na fase de redação inicial deste projeto, a modelo Gisele Bündchen esteve 

nas capas dos jornais, em função de uma polêmica envolvendo sua participação na referida 

campanha publicitária da marca Hope. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres - 

SPM
1
 (Anexo D), após constantes reclamações recebidas por sua ouvidoria, logo que a 

campanha começou a veicular no mês de setembro, o órgão decidiu tomar providências, 

alegando que a propaganda era sexista demais. O Conar (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária) foi notificado com a solicitação de suspensão da 

propaganda (Anexo D), por parte da SPM, que também enviou uma carta ao diretor da Hope 

Lingerie (Anexo E) demonstrando sua insatisfação com a campanha, processo que foi 

arquivado.  

Segundo a SPM (2011, p. 1), o protesto contra a propaganda justificou-se, pois: “Tal 

propaganda promove o reforço do estereótipo equivocado da mulher como mero objeto sexual 

de seu marido e ignora os grandes avanços que temos alcançado para desconstruir práticas e 

pensamentos sexistas”. Por outro lado, entende-se que a campanha da Hope festeja o poder da 

feminilidade, demonstrando um tipo de influência e persuasão que as mulheres exercem na 

contemporaneidade.  Assim, percebe-se como o tema deste projeto é relevante, pois suscitou 

tamanha mobilização nacional.   

    Este trabalho está dividido em “Introdução”, que ressalta a forma que a publicidade se 

apresenta no contexto social e histórico, bem como traça também o problema de pesquisa 

abordado os objetivos alcançados e as diretrizes para o seu desenvolvimento. Prossegue com 

o “Referencial teórico” que apresenta as teorias para o desenvolvimento desta pesquisa 

relacionadas aos temas: consumo e publicidade, discurso publicitário, representação do 

feminino na publicidade, construção de mito na publicidade e imagem de marca; 

“Metodologia”, que traz as delimitações do tipo de pesquisa aplicada, considerando métodos e 

técnicas da área da comunicação; “Análise de conteúdo dos anúncios escolhidos”, contendo o 

estudo de caso da modelo Gisele Bündchen na publicidade, contextualização das empresas 

                                                 
1
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2011/09/spm-pede-suspensao-da-propaganda-da-hope-ao-

conar/?searchterm=hope 
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anunciantes e as análises de cada anúncio e as “Referências” utilizadas para a fundamentação 

teórica, assim como os anexos que justificam e complementam o trabalho.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSUMO E PUBLICIDADE 

 

2.1.1 O consumo na sociedade contemporânea  

 

Featherstone (1995) afirma que existem três formas de se perceber a cultura do 

consumo. A primeira está relacionada ao advento da indústria, a partir da Revolução 

Industrial, no final do século XIX, a sociedade de consumo começou a edificar-se. A indústria 

começou a acumular mercadorias, resultando numa vasta oferta de atividades de consumo. A 

segunda está relacionada a uma concepção sociológica que existe na relação entre a satisfação 

proporcionada pelo consumo e o acesso restrito, ou seja, as pessoas consomem como forma 

de distinção social. Em terceiro lugar, está a questão dos desejos presentes no imaginário 

cultural consumista, que produzem os prazeres emocionais do consumo. (FEATHERSTONE, 

1995).  

Nesse sentido, o autor cita Baudrillard para relacionar o consumo com a mídia: nessa 

sociedade de consumo “a ênfase se desloca na produção para a reprodução, para a 

reduplicação infinita de signos, imagens e simulações por meio da mídia, abolindo a distinção 

entre imagem e realidade” (FEATHERSTONE, 1995, p. 35).  Por outro lado, Featherstone 

(1995) enfatiza a “lógica do consumo” na qual as pessoas consomem não apenas 

influenciadas pela indústria cultural e pela mídia, mas para delimitar suas relações sociais.  

Para Featherstone (1995), surge, assim, uma identificação com os signos que 

acompanham os produtos, carregados por uma semiologia específica que tem por objetivo 

envolver o consumidor, o que é, que a publicidade aproveitada de melhor. Bens começaram a 

apresentar valor simbólico sobreposto à funcionalidade através da publicidade, que explora as 

possibilidades de transformar meros produtos em status adquiridos.  

Para o autor, a partir do momento em que as pessoas adquirem um determinado 

produto com carga simbólica expressiva, elas automaticamente passam também a representar 

este símbolo. As mercadorias têm aspectos duplos simbólicos, usados para demarcar 

diferenças na vida de cada pessoa, como um produto ser considerado “sem preço” por fazer 

parte da herança de família ou simplesmente ser um modelo já ultrapassado:  

 
Objetos de arte ou objetos produzidos para rituais, dotados de carga simbólica 

específica, muitas das vezes tendem a ser excluídos da troca, não se tolerando que 
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permaneçam longamente na condição de mercadorias. Ao mesmo tempo, o status 

sagrado e a negação de troca e do mercado profanos podem, paradoxalmente, 

aumentar o valor desses objetos (FEATHERSTONE, 1995, p. 36).  

 

 

Visto que alguns objetos de arte são excluídos do consumo, eles passam a adquirir 

cargas simbólicas, não estando mais disponíveis no mercado. Esta realidade não é recente 

sendo identificada, segundo o autor, desde o período final da europa pré-moderna.  

Nessa época, objetos de valor eram protegidos por leis. Conforme Appadurai (1986, p 

25), no período final da Europa pré-moderna: “(...) Leis ‘suntuárias’, eram reguladoras de 

consumo, prescrevendo quais os grupos poderiam consumir certos bens e vestir tipos de 

roupas (...)”, caracterizando uma maneira única de transmitir mensagens e marcar diferenças 

sociais. Na medida em que as classes populares começavam a consumir o mesmo nível de 

informação das mais altas, estas acharam uma maneira de aumentar seus consumos para 

manterem-se a certa distância dos chamados “novos ricos”. O que a pessoa usava e vestia era 

a sua identidade, reconhecendo assim seu estilo de acordo com o que ela falava e agia, o que 

ainda acontece, resguardadas as devidas proporções, atualmente.  

Já na sociedade atual, o consumo, segundo Bauman (2007), tem papel central. Nesta 

sociedade, o autor caracteriza a vida de “líquida”, ou seja, uma vida de consumo em que o 

mundo funciona como objeto de consumo e a lealdade é sinônimo de vergonha, pois o que 

importa é a intensidade do momento, mesmo que este tenha curta duração. Nesse sentido, o 

autor alega que a vida líquido-moderna tem como característica principal a efemeridade das 

relações, sejam de consumo ou cunho pessoal e afetivo. A rapidez com que hábitos de 

consumo são impostos pela sociedade causa incerteza e insatisfação, onde os indivíduos e 

bens de consumo tornam-se elementos descartáveis, pois o que se preza é o novo. Sobre a 

sociedade líquido-moderna Bauman (2007, p. 7) elucida que: 

 

líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus 

membros mudam num tempo mais curto do que o necessário para a consolidação, 

em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se 

alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade 

líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito 

tempo. 

 

Assim, entende-se que a sociedade é marcada pela presença de transformações rápidas 

e contínuas, que não adotam padrão, mas que se renovam de tempos em tempos. O que 

importa é a vida estar sempre em movimento para que ela não pare. Modernidade é um 

sinônimo de velocidade. Conforme Bauman (2007, p.15), “velocidade, e não duração é o que 

importa”. Os bens circulam na sociedade e se acumulam, tornando-se inúteis e destinados ao 
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lixo, tido aqui como analogia ao descarte social. Tudo é provisório e efêmero, pois a 

sociedade se descaracteriza por causa das incertezas constantes, sendo incapaz de manter um 

padrão por longo período. 

O papel da publicidade nesta sociedade é crucial. A sociedade não demonstra lealdade 

a um determinado produto, este tem credibilidade e apresenta características envolventes 

enquanto não for substituído por outro mais atraente, papel que cabe à publicidade 

(BAUMAN, 2007). Para o autor, nessa sociedade, o conceito de consumo se funde ao 

conceito de publicidade, despertando o desejo e induzindo à compra. Bauman (2007) afirma, 

ainda, que há certo grau de manipulação que atinge os consumidores de maneira sutil, para 

que os mesmos deixem-se levar, sem que tenham noção de estarem sendo influenciados. Esta 

é a grande “magia” da propaganda.  

 

2.1.2 Publicidade e os efeitos do consumo 

  

Muitas vezes, as pessoas só passam a desejar os bens de consumo depois que a 

publicidade os anuncia. Assim, Bauman (2007) acredita que os efeitos do consumo na 

sociedade líquido-moderna objetivam a satisfação dos desejos de compra, ou seja, a solução 

de seus “problemas” se dá através da aquisição de certos bens de consumo.  

Para o Bauman (2007), a publicidade mostra-se como lançadora de novos produtos a 

cada dia, fazendo com que as pessoas sejam “devoradas” pela sociedade de consumo caso não 

acompanhem este movimento. Tem-se a impressão de que o valor simbólico se interpõe à 

utilidade e à durabilidade, ou seja, a ideologia de consumo é trazer a felicidade, mesmo que 

momentânea, sendo função da publicidade desenvolver técnicas atrativas para renovar as 

aspirações do consumidor.  

Como produtora de conteúdo e de bens de informação, a publicidade ganha liberdade 

de expressão através das grandes mídias, sendo essa a forma com que as mensagens alcançam 

a mente das pessoas, buscando persuadí-las. Para Quessada (2003, p. 26), “a liberdade se 

torna a palavra-chave pela qual o cidadão é transformado ideologicamente em consumidor”. 

O indivíduo só é cidadão quando consome e quando tem a liberdade de desempenhar a 

escolha dentre todos os produtos que a publicidade oferece. A publicidade se apresenta, na 

contemporaneidade, como a única forma de mobilização, calcada estritamente na lógica do 

consumo.  

Quessada (2003) ratifica que os consumidores são chamados a participar socialmente 

através de seu potencial de consumo, exaltando a importância de redes de fabricantes e meios 
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de comunicação. Caso o anunciante seja dono de uma rede social, terá maior oportunidade de 

perceber tendências, sendo, por isso, favorecido em relação aos outros que não tenham este 

privilégio. Para o autor, a publicidade e o consumo têm desempenhado o papel que a política 

representava em épocas passadas: o da mobilização social. Os indivíduos são convocados a 

consumir como provas de sua inserção em determinado nicho. O discurso publicitário tem que 

se adequar a cultura de cada grupo, ele só vai ter sentido se compartilhar os mesmos códigos 

com este segmento. A sociedade globalizada tem a comunicação semelhante à ordem política, 

onde o consumo constitui-se como soberano. 

Já para Canclini (2011), o ato de consumir está ligado a gastos desnecessários e 

compulsões sem pensar, na qual os meios de comunicação de massas incitam as pessoas a 

adquirirem bens que muita vezes são supérfluos. É comum, por exemplo, as pessoas não 

terem casa própria, mas adquirirem bens que as colocam como detentoras de uma classe 

social da qual não pertencem. Ainda para Canclini, (2001, p. 51) “há quem justifique a 

pobreza alegando que as pessoas compram televisores, videocassetes e carros enquanto lhes 

falta casa própria”.  Ou seja, o autor entende o consumo, como um conjunto de ações 

socioculturais, em que cada produto deve ter um uso apropriado.  

Canclini (2001) afirma ainda que o consumo caracteriza-se como o conjunto de 

processos sócioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Nesse 

sentido, Castells (2001, p. 573) afirma que “(...) o consumo toma um lugar mais e mais 

importante no processo de reinvidicação-integração na medida em que a tática de 

“participação conflitual” ligada ao neocapitalismo remete o conflito ao plano das relações de 

distribuição.” Assim, as diferentes práticas de consumo refletem os conflitos entre classes 

gerados pela desigualdade social.  

Ou seja, consumir não está somente no fato de se obter produtos, e sim, envolve 

acontecimentos sócioculturais que criam sentido à ordem da vida social para construção de 

identidades no mundo pós-moderno. Porém, deve-se admitir também que, no consumo, se 

constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade. Os meios de 

comunicação fazem circular signos por códigos de identificação que unificam as pessoas, 

sendo que, mesmo quem nunca saiu do seu país se faz entender, pelo fato de compartilhar dos 

mesmos signos, logotipos, ídolos e outros objetos de desejos da sociedade e da cultura.  

Outro fator importante considerado por Canclini (2001) é que o consumo caracteriza-

se como impulsor da economia e como um momento do ciclo de produção e reprodução 

social, servindo como mecanismo impulsionador do sistema econômico, sem o qual não 

haveria o funcionamento capitalista.  
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A perspectiva da racionalidade econômica exposta por Canclini (2001) destaca que a 

distribuição dos bens de consumo depende das grandes estruturas de administração do capital. 

Por isso, cabe ao sistema econômico a obrigação de “pensar” sobre a reprodução da força de 

trabalho, aumentando os lucros na venda dos produtos. E é nesses vaivens entre desejos e 

estruturas que as mercadorias e o consumo servem também para ordenar politicamente cada 

sociedade. 

Visto isso, Canclini (2001) enfatiza que o consumo é um processo em que os desejos 

se transformam em demandas e em atos socialmente regulados. As pessoas vivem, hoje em 

dia, num tempo fragmentado e de desigualdade, de segmentações e comunicações fluidas 

dentro de cada nação. Mas, em meio a isso, os seres humanos encontram códigos que os 

unificam. Porém, esses códigos são cada vez menos os de etnia, de classe ou nação que 

nascem. O que é visto hoje são comunidades internacionais de consumidores. 

Canclini (2001) coloca, porém, que não são as estruturas dos meios de comunicação 

que causam achatamento cultural e a diminuição política. E, tampouco devem atribuir 

simplesmente à redução da vida pública e ao retiro familiar da cultura eletrônica o 

desinteresse pela política. O autor ainda conclui colocando que, somente através da 

reconquista criativa dos espaços públicos, o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo 

útil para pensar e agir significativamente e de forma renovadora na vida social. Como uma 

das questões mais influentes do consumo na sociedade atual está a atividade de publicidade e 

propaganda, cujo discurso será abordado a seguir. 

 

 

2.2 DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

Conforme Tavares (1995), para entender o discurso publicitário deve-se antes definir o 

conceito de publicidade. Para o autor:  

 

A publicidade é uma mensagem paga veiculada nos meios de comunicação (mídia) 

com objetivo de se vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca 

comercial, para um público-alvo (consumidor) utilizando-se recursos lingüísticos e 

estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e 

emocionais (TAVARES, 1995, p.15). 

 

Portanto, a publicidade pode ser entendida como uma mensagem comercial dirigida 

para determinadas pessoas, através de uma estrutura midiática criada para atrair a atenção de 

seus consumidores. Os recursos citados pelo autor amparam argumentos linguísticos sob 
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diferentes formas de convencimento. O modo imperativo é a forma preferida de emissão, 

delegando para o receptor, oportunidade de atender a mensagem que lhe é comunicada. 

Já para Martins, a publicidade, 

 
é um fato comunicativo que reflete ideologias da fonte a serem transmitidas a 

determinados receptores. Para que isso aconteça satisfatoriamente, ela segue 

modelos informacionais da lingüística e da Semiologia que orientam na escolha e 

organização de sistemas de signos codificadores das mensagens (MARTINS, 1997, 

p.17). 

 

 

Deste modo, a publicidade apropria-se de certos conhecimentos e técnicas em relação 

aos processos comunicacionais de uso da linguagem verbal para ser eficaz. Essas técnicas 

visam influenciar com suas argumentações retóricas e estéticas, persuadindo através de 

recursos subjetivos e emotivos os consumidores.  

Nesse sentido, Pinho afirma que a publicidade passou por uma evolução: “Para 

atender a tal necessidade, as técnicas publicitárias foram se aperfeiçoando, passando a 

publicidade a ser mais persuasiva nas suas mensagens e deixando em segundo plano o seu 

sentido inicial, exclusivamente informativo” (PINHO, p.18, 1990).   

Assim, a publicidade faz uso de um discurso estruturado por técnicas, visando 

persuadir por meio de mensagens, muitas vezes, subjetivas, para mostrar seus bens de 

consumo e a necessidade de serem consumidos. De acordo com Martins (1997), não existe 

uma linguagem específica da publicidade, mas sim, certas aptidões e técnicas linguísticas para 

serem usadas e serem intituladas com “linguagem publicitária” na comunicação. Deste modo, 

a persuasão das mensagens muda o comportamento dos indivíduos diante do que lhes é 

comunicado.  

Tavares (1995) compara o método discursivo da publicidade a uma estrutura que 

persuade o consumidor baseada pelos princípios de Aristóteles na retórica: 

 

Considerando seu método discursivo, a estrutura persuasiva do texto publicitário 

está baseada em princípios estabelecidos por Aristóteles há mais de 2 mil anos na 

retórica. São eles: o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo à 

credibilidade do comunicador (TAVARES, 1995, p. 16). 

 

 

O primeiro princípio estabelecido é o apelo à emoção, que desperta sentimentos para 

ajudar a afirmar benefícios emocionais que os anunciantes querem associar aos seus produtos, 

fazendo despertar desejos nos consumidores. O oferecimento de provas evidencia o apelo às 

particularidades benéficas do produto fazendo referência ao prometido. O apelo à 
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credibilidade do comunicador é uma alusão ao caráter do anunciante, que se dá a partir do 

testemunho de especialistas ou pessoa pública (TAVARES, 1995). 

Assim sendo, o discurso publicitário é construído com base nos princípios aristotélicos 

que são “o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo a credibilidade do 

comunicador” (TAVARES, 1995, p. 120). Neste contexto é produzido um mundo de 

significações que não só fantasia o real, mas também o representa através de hábitos e práticas 

sociais e culturais comuns do público.   

Para Sant`Anna (2009), na publicidade, o apelo que mais satisfaz o consumidor é o 

argumento a emoção. O autor explica que o ato de adquirir determinado produto provoca mais 

emoções nos indivíduos do que o fato de já possuírem o próprio produto. Ou seja, a 

publicidade visa estimular, muitas vezes, compras irracionais, quando os consumidores são 

levados pela emoção, mas, logo após, percebem que a compra foi desnecessária. De tal modo 

que os apelos aparecem na publicidade como forma simbólica a mercê do consumo, 

estimulando desejos.  

 Tavares (1995, p. 128) critica este aspecto do discurso publicitário: 

 

 O discurso publicitário transforma o social; a ideologia e a hegemonia fazem parte da 

produção simbólica de sentido, na qual se mitologiza os sonhos, os desejos e as frustrações 

que estão presentes no imaginário coletivo. Uma forma perversa de construção semiótica é 

trabalhar o discurso, através de elementos já constituídos na percepção do público, 

utilizando-se fragmentos discursivos anteriores para que a mensagem chague mais fácil à 

mente dos consumidores. 

 

Pode-se dizer que a publicidade afirma modelos de vida existentes na sociedade, 

convertendo marcas em sedução através de seus apelos, que são dirigidos aos consumidores 

simbolizando necessidades para o consumo. Sendo o discurso publicitário uma linguagem 

social que se insere no indivíduo, acredita-se que este discurso tanto é influenciado pela 

sociedade quanto a influencia, num processo cíclico. Assim, a publicidade apresenta modelos 

apelativos sociais e culturais em suas mensagens que permeiam o imaginário da sociedade, 

como a representação do feminino, por exemplo. 

 

 

 

2.3 REPRESENTAÇÃO DO FEMININO NA PUBLICIDADE 

 

A publicidade usa representações do cotidiano da sociedade como forma de divulgar 

seus bens e serviços. Essas representações são comunicadas nas mensagens para o público 

como modo de dar performance às ações sociais. Sobre o conceito de representação social, 
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Jodelet (2002, p. 22) define que “as representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Assim, para moldar o imaginário 

social, a publicidade utiliza e, muitas vezes, exacerba as práticas reais da sociedade para 

montar suas mensagens.  

A publicidade e os meios de comunicação estabelecem o imaginário da mulher 

“quase” sempre perfeita. A partir disso, Carvalho (1996) ressalta que a imagem publicitária do 

que se entende ser uma mulher perfeita vem sendo construída de várias maneiras, ou seja, 

existem diversos modos de se comunicar com o mundo feminino. O papel feminino de uma 

mulher como base da estrutura da família, protetora e dona de casa, sempre bonita e sensual 

para servir ao marido e aos filhos é o mais comum. Só que esse mundo, muitas vezes, está 

longe do real.  

É comum a publicidade mostrar a imagem de uma mulher sensual, elegante e 

glamorosa em suas mensagens. Pinto (1997) adverte que, mesmo esta questão sendo discutida 

e conhecida, quando a publicidade comunica o desrespeito pela mulher, em parte sua figura 

surge como um ideal de beleza, sensualidade e até mesmo desvalorizada. Pinto (1997, p. 44) 

observa que 

 

de fato, a figura da mulher surge, recorrentemente, com um símbolo de beleza física, 

da sensualidade e da constante disponibilidade sexual, numa visão deturpada e 

desactualizada da própria sexualidade, e, mais ainda, numa visão claramente 

desvalorizada e subalternizadora das reais capacidade sociais, intelectuais e morais 

da mulher. 

 

 

   Como se pode notar, a publicidade exibe, a partir da figura da mulher, estereótipos 

sexuais e sociais. Lippmann
2
 apud Baccega (1998, p. 8), explica o conceito de estereótipo da 

seguinte maneira: 

 

quando nos aproximamos da realidade, “não vemos primeiro para depois definir, 

mas primeiro definimos e depois vemos”. Aí está o estereótipo: são “os tipos 

aceitos, os padrões correntes, as versões padronizadas”. Eles interferem na nossa 

percepção da realidade, levando-nos a “ver” de um modo pré-construído pela cultura 

e transmitido pela linguagem. 

 

           Assim, entende-se que os estereótipos têm como base a cultura coletiva em que são 

construídas as diversas representações do feminino. Para Pinto (1997), as mensagens 

                                                 
2
  Não consta registro na Instituição da obra de: LIPPMANN, Walter. Estereótipos. In: STEINBERG, Charles S. 

(org). Meios de comunicação de massa. Trad. Otávio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix, 1972. 
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publicitárias exploram principalmente a imagem da mulher sob as distintas condições que ela 

ocupa na família e na sociedade em geral, através de seus conteúdos impactantes, usando seu 

corpo e sua imagem com anúncios sedutores para a venda de seus bens e serviços.  

   Lipovetsky (2000) lembra que a sedução é usada para vários objetivos, dentre eles o 

mais significante é o consumo. Portanto, a publicidade usa o corpo feminino, a sensualidade, 

o erotismo e a beleza feminina como artifício para chamar a atenção do público para a compra 

de produtos. Segundo Lipovetsky (2000, p. 179): “[...] a beleza feminina já não é acusada de 

produzir o mal, ela é produzida como uma imagem de sonho para o consumo das massas”. 

 Assim, o autor também acredita que a imagem da mulher bela e sedutora funciona como uma 

mercadoria ofertada pelas marcas, uma beleza “acessível”, ainda que artificial, propondo ao 

público feminino que mude sua aparência constantemente, levando a uma permanente 

insatisfação das consumidoras.   

            Jordão (2005) concorda, afirmando que a publicidade permite a construção de sonhos 

e fantasias, fazendo com que a sedução feminina tenha o poder de provocar emoções, de 

maneira que os desejos dos consumidores sejam estimulados. Assim, a emoção que os 

anúncios transmitem através da sedução faz com que os objetivos da publicidade sejam 

alcançados. Jordão complementa dizendo que: 

 

Por ser considerada a publicidade uma persuasão emotiva [...] transmite glamour, 

fantasias, pois quando o público feminino vê, a mulher realmente quer se sentir   

dessa  maneira,   linda, glamurosa, com o poder de sedução em suas mãos, e esse 

tipo de apelo também atinge a figura masculina que se envolve,  e quer  comprar  

para sua namorada ou esposa,  pois,  quer  viver  essa  fantasia. Então é neste 

momento que a propaganda atinge a persuasão racional (ideológica), que é criar, 

embutir na mente do consumidor o conceito da marca, o que realmente fica 

subliminar em nossa mente, é fazê-lo adquirir o produto (JORDÃO, 2005, p. 12). 

  

    Pode-se dizer que as imagens femininas de mulheres lindas e glamourosas transmitidas 

pela publicidade têm o poder de fazer não apenas que o público feminino se envolva e se sinta 

pertencente ao contexto da mensagem, mas também de estimular o público masculino a 

presentear a pessoa amada. 

      Para Vestergaard e Schroder (2000, p. 83) “a imagem da feminilidade na propaganda 

atual é o ideal da beleza e da forma”. Este ideal de que os autores tratam, exige das mulheres 

uma competição pela aparência e também pelo olhar masculino, já que elas sempre aparecem 

em propagandas com boa forma física.  
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Contudo, para Carvalho (1996), a maioria das mensagens publicitárias dirigidas às 

mulheres não se restringem aos bens ditos femininos, como moda, perfumaria, cosméticos. A 

autora afirma que, nestas mensagens: 

 

[a mulher é] responsável pelo consumo da família: alimentos, produtos de limpeza e 

de higiene, produtos destinados às crianças, como roupas, brinquedos e guloseimas, 

e aos homens principalmente roupas. O apelo é claramente elaborado sobre a visão 

da mulher como protetora da família: ela usa determinado produto para proteger o 

lar e os familiares, livrando-os da poeira, dos germes, da sujeira e das doenças 

(CARVALHO, 1996, p. 24). 

 

Porém, muitas dessas mensagens publicitárias tratam as mulheres não só como 

provedoras, mas agregam a este papel, o de “mulher de sucesso”.  Como observa Pinto 

(1997), em certas peças publicitárias que se dirigem às mulheres, podem-se observar 

mensagens centradas no sucesso, na vaidade e na aparência. Estes estereótipos referem-se a 

uma verdadeira ‘camisa-de-força’ da mulher moderna, pois além de ser cuidadosa com o lar, 

ela deve tentar ser bem sucedida no trabalho e ainda se encaixar nos padrões de 

comportamento vigentes. Além disso, esta perfeição passa constantemente pela ideia de 

sucesso e por um ideal de beleza configurado por uma aparência estética aceitável.  

 
As mais belas são sempre as mais bem sucedidas e cultivar o embelezamento, que se 

define sempre pela adesão a uma série de artifícios que rejeitam muitos traços físicos 

naturais de mulher, torna-se essencial para não ser voltada ao ostracismo pelo meio 

social e, sobretudo, para não provocar o desagrado ou a desatenção do mundo 

masculino (PINTO, 1997, p. 46). 

 

 

Desse modo, percebe-se que, por mais moderna e independente que a mulher seja, 

ela está limitada em suas ações se quiser seguir as regras da sociedade aparentemente 

dominada pelos homens, pelos fabricantes de produtos de beleza, indústria da moda e pela 

estética.  

Vestergaard e Schroder (2000) também identificaram este padrão afirmando que a 

publicidade, na busca pela adesão de seu público, deve procurar retratar as mulheres não 

apenas como donas de casas, mas como mulheres que têm outros afazeres, que ocupam um 

lugar no mercado de trabalho, mas não deixam de cuidar da casa. Sobre isso eles afirmam:  

 

Em vez de dar ênfase à imagem idílica de domesticidade, a propaganda moderna 

encontrará uma perspectiva mais ampla concentrando-se nos problemas que a maior 

parte das mulheres enfrenta atualmente: elas trabalham fora em tempo integral ou 

parcial e ainda cuidam dos afazeres domésticos (VESTERGAARD E SCHRODER, 

2000, p. 82).  
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Sendo assim, eles acreditam que a publicidade pode ser mais efetiva se refletir o fato 

das mulheres agregarem o trabalho fora de casa aos seus afazeres domésticos. Nesse sentido, 

Pinto (1997) acredita que a imagem da mulher já está inserida na publicidade com o mesmo 

modo de vida que ela leva fora dos anúncios publicitários: 

 

a figura de “mulher de sucesso”, que vai sendo cada vez mais frequente, equivale, 

não só a focalizar os dotes físicos que lhe abriram as portas à ascensão, mas também 

a associar o seu êxito profissional à capacidade de conquistar a admiração do 

universo masculino. Basta uma rápida vista de olhos por alguns anúncios de 

produtos femininos na televisão, para captarmos este padrão persuasivo (PINTO, 

1997, p. 47). 

 

 

Deste modo, surge a imagem de uma nova mulher nas mensagens publicitárias, uma 

mulher moderna e independente, capaz de exercer funções profissionais e tomar decisões que 

lhe competem. Além da capacidade de exercer papéis tão distintos como mulher dona de casa 

e profissional, ela é capaz de atrair atenção no papel de mulher sensual e desejável aos olhos 

masculinos. Sobre esta nova imagem da mulher na publicidade, é possível estabelecer uma 

relação com o conceito de “terceira mulher” desenvolvido por Lipovetsky.   

O autor explica esse conceito: 

 

O aspirador, a máquina de lavar, o fogão a gás, o refrigerador, a alimentação em 

conserva são saudados pela publicidade como instrumentos libertadores da mulher. 

Ao mesmo tempo, os produtos cosméticos são vendidos como meios capazes de 

conservar a juventude e a vida de casal. De agora em diante, o consumo, a 

juventude, a beleza constituem as novas obrigações da mulher do lar. O ideal da boa 

esposa e mãe não desaparece de modo algum, mas a retórica sacrifical que o 

acompanhava até então se encontra mascarada pelas normas individualistas do bem-

estar e da sedução (LIPOVETSKY, 2000, p. 210). 

 

Para o autor, a mulher retratada na publicidade mudou, a modernidade acompanha a 

evolução da pós-dona de casa para uma nova imagem de mulher que vai ser chamada de 

“terceira mulher”, acumulando novos papeis na sociedade. O autor afirma que há um novo 

modelo histórico desencadeado por uma nova identidade feminina e um abalo nas relações 

entre o sexo. A nova economia dos poderes femininos da “pós-dona de casa” gerou, contudo, 

um dilema entre a imagem de sedução feminina e trabalho profissional que põe as mulheres 

numa situação contraditória: “se uma mulher se aplica a fazer valer os seus atractivos, ela 

desacredita a sua imagem de profissional competente. Mas se, pelo contrário, ela se esforça 

por apagá-los, o seu desempenho profissional é menos notado e a sua imagem de feminilidade 

é prejudicada por isso” (LIPOVESTKY, 2000, p. 181). De tal modo, a publicidade se apropria 
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dos diferentes papéis da mulher na sociedade e os avigora em seus anúncios como o intuito de 

promover o que a marca quer manifestar. 

      Esta relação entre o que é vivido na sociedade e o que é representado na publicidade é 

comentada por Samarão (2007):  

 

A idéia de representação nos remete diretamente ao uso de imagens pela mídia, aqui 

em especial, pela publicidade. As imagens disseminadas pela publicidade são parte 

da cultura da sociedade contemporânea brasileira. Essas imagens se tornaram 

onipresentes e importantes meios para a difusão de signos, símbolos, culturas e 

informações (SAMARÃO, 2007, p. 47). 

 

   Assim, pode-se entender que as imagens mostradas pela publicidade fazem parte da 

sociedade e da cultura em que seu público vive, logo, são difundidos por meio de 

representações de estilos e modos de vida. Para a autora, a publicidade mostra em seus 

anúncios a imagem de vida das mulheres que se sobressaem na sociedade. Para ela, a mulher 

na publicidade permanece coligada ao papel de mãe e dona de casa que ainda persiste na 

sociedade. 

  Teles
3
 (2003) apud Petterle (2005) acrescenta que, atualmente, a mulher permanece 

inalterável em seu papel de mãe, esposa e dona-de-casa, mesmo que, com o tempo, tenham 

sido acrescentados outros papeis trabalhados pela publicidade como os de mulher sensual e 

mulher trabalhadora. Não fica claro se essas apresentações da mulher são trabalhadas em uma 

situação de que a autora chama de contexto “certo” ou se apenas representações espelhadas na 

cultura da sociedade. Petterle (2005, p. 57) explica: “‘Certo’ aqui, seguindo um pensamento 

de Teles (2003), seria a representação da mulher como ela se vê (e pela qual o movimento 

feminista lutou) e de uma maneira que seja menos sexista, menos separatista e sem legitimar o 

domínio do homem na sociedade brasileira”. 

Para Petterle (2005), os anúncios publicitários trazem mensagens que podem ser 

compreendidas por diferentes públicos femininos, visto que são adaptadas levando em 

consideração desde a cultura até o local em que a mulher vive. Assim, os anúncios apresentam 

uma narrativa de comportamentos, atitudes, valores e comportamentos do próprio mundo que 

a mulher habita. 

 

Ao observar as imagens femininas nos anúncios, temos a impressão de que elas 

estão ali contando uma história; e uma história que não é nova. Mulheres lascivas, 

sedutoras e poderosas sempre estiveram representadas em incontáveis mitos de 

diversos povos e culturas, em fábulas, histórias e artes pictóricas. São muitas e 

                                                 
3
  Não consta registro na Instituição da obra de: TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do 

feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
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variadas as imagens; parecem, porém, se unir numa estrutura dualista: a que “é” 

natureza caótica e a que “superou” a natureza. Na publicidade, no entanto, 

controlada ou descontrolada, vale a que melhor se compuser para o jogo de sedução 

(PETTERLE, 2005, p. 12). 

 

 

    Assim, para a autora, a representação da mulher na publicidade insinua uma história, 

com diferentes representações do feminino, narrando à vida idealizada por ela. Petterle (2005, 

p. 63) esclarece que 

 

(...) são justamente essas histórias que nos interessam. Porque, como o mito, elas 

não escondem nada. Mas falam de possibilidades, dramatizam experiências e 

estabelecem relações entre significantes e significados do mundo do anúncio e do 

mundo “real” da consumidora. 

 

 

Ou seja, a publicidade usa o modo em que a consumidora vive em seu mundo real e 

passa a construir histórias empregando mitos nas representações femininas.  Segundo a 

autora, as peças publicitárias trazem as mulheres em formas sedutoras, imaginadas por meio 

de diferentes personagens que contam histórias de poder e de sedução. Ainda, Petterle (2005, 

p. 64) evidencia que “as belas mulheres dos anúncios são investidas dos desejos e idealizações 

que circundam a sociedade de consumo e seus sujeitos: o erotismo, o amor, a performance.” 

Assim, é necessário entender a sociedade e o modo em que as pessoas se comportam, já que a 

imagem da mulher na publicidade se compõe de um universo de símbolos que tem uma 

história contada através de mitos para seduzir o consumidor. 

 

 

2.4 CRIAÇÃO DE MITOS NA PUBLICIDADE  

 

Os seres humanos há muitos anos procuram na mitologia modos de construírem e 

aperfeiçoarem suas histórias de vida, por meio de experiências mitológicas. Assim, Randazzo 

(1993, p.55) esclarece que “uma experiência espiritual, que surge da alma humana, ou da 

psique inconsciente”. Da qual o autor adiciona “as mitologias nos ajudam em nosso equilíbrio 

espiritual, moldam nossa vida, e nutrem nossa alma. A mitologização
4
 que vai além da 

maquiagem da realidade, que nos dá uma visão da alma, é a do artista – e, às vezes, do 

profissional de publicidade” (RANDAZZO, 1993, p.55).  

                                                 
4
 “... inclui todas as formas de ficção narrativa simbólica mostrando padrões recorrentes universais e coletivos de 

reposta psíquica às experiências da vida; qualquer representação humana vista sob a perspectiva da alma”. 

(HEISIG apud RANDAZZO, 1993, p.58). 
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Diante do exposto, a publicidade é capaz de acrescentar a mitologia em seus discursos, 

para construir suas marcas, capaz de criar identidades e personalidades particulares para cada 

uma.   Com a criação de mitos, se institui um elo entre marca e consumidor através da 

publicidade. 

 
A publicidade funciona como uma forma romanceada de comunicação, uma ficção 

narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícios, e assim por diante, a fim 

de envolver e interessar o consumidor, comunicar os atributos e benefícios da marca 

(físicos e emocionais), e posicionar percentualmente a marca na mente do 

consumidor (RANDAZZO, 1993, p.29). 

 

A publicidade não anuncia apenas seus bens, e sim anuncia a sedução no universo 

dos personagens, fazendo seus consumidores adquirirem o que esta sendo anunciado. A 

publicidade consegue ter uma linguagem subjetiva para atingir as pessoas de maneira sutil, 

mostrando um ‘mundo’ reconstruído segundo as necessidades secundárias do ser humano e de 

seus fetiches, como as pessoas gostariam de enxergar. O sistema utilizado pela publicidade é 

um sistema simulador das formas e sentidos existentes e implantados na cultura. Ao 

apropriar-se de determinados significantes, 

 
a publicidade  propõe aos leitores dos anúncios que cooperem na construção de 

sentido das mensagens, realizando uma transferência do valor que esses 

significantes possuem nas, ditas mitologia sociais, para estruturas de sentido criadas 

dentro da própria publicidade (PINTO, 1997, p. 26). 

 

Essa transferência, nas palavras de Pinto (1997), é que viabiliza a comunicação dos 

leitores como o anúncio. A sociedade produz bens simbólicos que formam representações e 

compõem o imaginário dos indivíduos e a propaganda faz uso desse imaginário através de 

mitos para persuadir melhor o consumidor. 

Do mesmo modo, a publicidade, para se comunicar com seu público, busca o uso da 

mitologia romanceada unindo magia e símbolos em um cenário fictício para envolver as 

pessoas. Devido a isso, Randazzo (1993) explica que os mitos são mais do que “historinhas” 

que interessam aos seres humanos, eles proporcionam experiências de vida, há muitos anos 

eles transpõem culturas.       

É através da publicidade que o público busca experimentar a mitologia. Para Randazzo 

(1993), a publicidade é uma comunicação que conta uma história de ficção ou uma narrativa 

que transmite certas informações acerca do que está sendo vendido. Procura ainda passar 

certos valores e um estilo de vida, como também a excitabilidade de seu público com assuntos 

que mexem com o seu íntimo. 
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Segundo Randazzo (1993), a mitologia afeta as pessoas, pois elas significam padrões 

de riqueza e fertilidade, afetando-as fortemente em determinadas culturas. Sendo universal, a 

mitologia incide em muitas culturas, não apenas a grega ou romana, mas sim, a asiática, a 

africana, nórdica, árabe e outras mais.   

As mitologias gregas e romanas eram as mais desenvolvidas, eram elas as 

responsáveis por esclarecem o universo. Por isso, a mitologia teve sua participação 

fundamental nas culturas que o autor chama de culturas “pré-científicas”.  Em contrapartida, 

na atualidade a ciência assumiu o papel que a mitologia cumpria, fazendo o indivíduo atual 

interpretar o verdadeiro valor da mitologia. Kereny apud Randazzo (1993, p.60) esclarecem: 

 
Perdemos o contato imediato com as grandes realidades do espírito – e é a este 

mundo que toda verdadeira mitologia pertence – perdemo-lo justamente devido à 

nossa toda-poderosa, prestativa e efetiva ciência. Ela explicou-nos a nossa vontade 

de beber tão bem que ficamos sabendo tudo dela, de antemão, muito melhor do que 

os antigos beberrões; agora só nos resta perguntar a nós mesmos: será que a 

experiência e o gozo imediatos da mitologia ainda são de alguma forma possíveis?  

 

 

Embora este contato imediato com mitologia pareça ter sido perdido, o indivíduo atual 

ainda tem contato com uma forma parecida de mitologia. Segundo Randazzo (1993), a 

publicidade cria mitos e mundos míticos que representam e sustentam a sensibilidade cultural 

da sociedade, prendendo o imaginário dos indivíduos.  

 
A publicidade cria e mantém marcas fortes construindo e perpetuando uma poderosa 

e apropriada mitologia da marca. A publicidade criadora de marcas constrói e 

mantém marcas fortes e duradouras criando uma identidade da marca e um vínculo 

emocional entre o consumidor e a marca. A publicidade gera este vínculo criando 

uma poderosa e apropriada mitologia da marca (RANDAZZO, 1993, p. 54). 

 

 

A mitologia trabalha em níveis numa marca. De acordo com Randazzo (1993) 

algumas marcas funcionam apenas em nível primário, que é responsável por entreter o 

consumidor e explicar as particularidades da marca. Nos dias atuais, as marcas trabalham em 

níveis mais avançados, não estão limitadas apenas aos produtos, já que elas favorecem 

benefícios emocionais e psicológicos aos consumidores. 

Diante disso, a mitologia da marca cria diferentes subsídios como personagens e 

lugares míticos. Assim, a publicidade cria numerosas marcas que se aproveitam de 

personagens para atribuir os benefícios que estão sendo comunicados de certo produto. São 

personagens que passam a ser a identidade da marca, representando as particularidades de seu 

produto.  
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As empresas e as corporações, por exemplo, também podem ser mitologizadas. Em 

outras palavras, os publicitários podem criar mitologias de empresas e de 

corporações da mesma forma que criam mitologias de marca. Os publicitários 

também podem expandir ou ampliar a definição de ‘marca’ (RANDAZZO, 1993, 

p.235). 

 

 

 Os personagens utilizados na mitologia clássica ou na mitologia de marca são 

arquetípicos e têm um papel importante nestas histórias; mais do que isso, eles são o centro 

delas, além de ser a ponte que liga a mitologia às pessoas. Deste modo, a construção de mitos 

na publicidade passa pela ideia de símbolos convencionados, que, em determinado contexto, 

adquirem significados partilhados pelos sujeitos. Assim, a publicidade emprega o poder das 

histórias dos mitos para criar e amparar imagens de marca fortes. 

 

 

 

2.5 IMAGEM DE MARCA 

  

          Semprini (2006) acredita que a marca está atrelada fortemente ao consumo, e se 

mantém da comunicação, representando uma manifestação econômica e de identidade junto à 

pós-modernidade. Como explica o autor: 

 
As marcas nos oferecem um espelho formidável, nos reenviam uma visão ora 

charmosa, ora impiedosa de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos desejos. 

Elas nos mostram sem disfarce e, às vezes, com rispidez, nossas qualidades, mas 

também nossas fraquezas, nossas virtudes, mas também as inclinações menos 

admissíveis de nossos valores e de nossas condutas. Enfim, as marcas nos oferecem 

um espelho em que somos obrigados a nos olhar tais como somos e não como 

gostaríamos de aparecer (SEMPRINI, 2006, p. 25). 

 

 

Deste modo, as marcas conquistam um papel essencial na sociedade, elas tornam-se 

importantes, pois representam as particularidades na busca de identidade na vida das pessoas. 

Assim como, certas marcas buscam valor através de um diferencial, algumas são vistas como 

exclusivas, garantindo uma imagem única entre tantas outras marcas. 

Ruão e Farhangmer (2000) evidenciam que nos dias atuais, a imagem de marca é de 

fundamental importância para qualquer empresa, devido aos progressos da tecnologia do 

século XX, que conduziram os padrões da oferta de qualidade por parte do consumidor. 

Assim, cabe às marcas avigorarem seus papéis e declararem suas diferenciações e identidades. 

 Desta forma, os autores definem imagem de marca como: “(...) o conjunto de 

atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca, e 

na base do qual estão as suas decisões face aos produtos ou serviços” (RUÃO; 
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FARHANGMER, 2000, p. 2). Assim, a marca gera valor a partir de sua imagem que é a 

decorrência das percepções do consumidor e as ações do mercado que servem para 

potencializar a marca. 

Neste sentido, cabe à publicidade a responsabilidade pela construção de marcas e 

também pela sua manutenção (PINHO, 2001).  Para o autor, é ela quem cria, desenvolve e 

amplia as marcas. Randazzo (1993) igualmente acredita que, como instrumento influente, a 

publicidade é usada para criar e manter marcas fortes e douradoras. O autor esclarece que a 

marca é algo delicado e, para ser mantida de forma positiva, precisa de certos cuidados. A 

marca deve estar em tratamento constante para que não morra. Por exemplo, associá-la a 

imagens e sensações é uma maneira para que ela fique em destaque, tendo personalidade e 

identidade. 

Personalidade é o que melhor define a marca para Severiano (2007). É na marca que 

se encontra o “espírito do produto”, e que também pode ser associada a: 

 

um estilo, um comportamento, uma atitude, um valor, um desejo, um conceito, 

cumplicidade, simpatia ou aversão, um rosto, uma fala, uma identidade, uma 

personalidade própria, um mundo... Haveria um ser mais completo? A “marca” é 

“tudo”! Ela é a conjugação dos atributos mais desejados por todos os consumidores 

e o “ser” mais prestimosamente cuidado pelos publicitários (SEVERIANO, 2007, p. 

217). 

 

Ou seja, ao diferenciar seus atributos dos demais, a marca ganha características 

personalistas e as “transferem” a quem adquirir seus produtos, conferindo sua “personalidade” 

ao consumidor. Para Oliveira (2005), a marca deve ter muita personalidade para que o 

consumidor a reconheça e assim, desenvolva uma relação forte com a mesma. Para o autor, a 

marca é reconhecida pelo consumidor “quando ela tem consistência, inspira confiança, 

garante o seu acesso e lhe dá respostas satisfatórias, superando suas expectativas” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 25). Ou seja, quando o consumidor tem experiências positivas 

consumindo produtos da marca, ele passa a vivenciar na prática os valores desta.  

Nunes e Haigh (2003) concordam, e enfatizam que o valor da marca é obtido quando o 

consumidor tem experiência com a marca, quando o mesmo associa a ela imagens, atributos 

do produto, situações de uso, passando a avaliar o seu valor. Assim é a marca que vai “dar 

vida” às empresas que são associadas a ela. 

 Pinho (2001) complementa, afirmando que a marca é valorizada a partir da criação e 

manutenção das características do produto e das características intangíveis que são ligadas a 

ela, para que assim, possa passar seu significado aos consumidores. Cada marca busca se 

diferenciar a partir de sua imagem. Pinho (2001, p. 179) explica que a imagem de marca é “o 
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conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome 

de marca”.  

 Estes conjuntos de atributos que o autor comenta são conhecidos como brand equity e 

envolvem cinco categorias que representam as percepções e reações do consumidor à marca: 

“lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade percebida; associações à marca em 

acréscimo à qualidade percebida e outros ativos do proprietário da marca – patentes, 

trademarks, relação com canais de distribuição etc” (AAKER, 1998, p. 16). Ou seja, o brand 

equity é o conceito que reúne os aspectos que criam valor para a marca e, consequentemente, 

para o consumidor. 

 Nunes e Haigh (2003) lembram que quando o consumidor se identifica com a marca 

ele cria uma relação com ela. Até mesmo, chegar a defendê-la diante de outros indivíduos e 

institui uma relação de igualdade com a marca, demonstrando até que ponto pode chegar à 

importância da imagem de marca para os consumidores.  
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3     METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa de natureza qualitativa, pois envolve 

uma análise que não se configura numericamente, e sim na forma da experimentação 

empírica. Conforme Michel (2009), a pesquisa qualitativa abrange uma análise detalhada, 

consistente e coerente do objeto, visto que os fatos nas ciências sociais são significados 

sociais que devem estar contextualizados.  

Diante disso, para atender aos objetivos previstos, foi realizada, primeiramente, uma 

pesquisa bibliográfica, que buscou informações em material já elaborado (GIL, 1991).  A 

complementação da coleta de dados bibliográficos se concentrou em autores que tratam sobre 

os temas: consumo e publicidade, discurso publicitário, representação do feminino na 

publicidade, construção de mitos na publicidade e imagem de marca. Após esta etapa, foi 

realizado um estudo de caso da modelo Gisele Bündchen, e sua trajetória profissional na 

publicidade, a partir de uma análise documental.  

Justifica-se a escolha de campanhas veiculadas com esta modelo, pois a pesquisadora 

vem acompanhando seu trabalho profissional desde 1999, já que se trata de uma gaúcha do 

interior que ganhou notoriedade internacional no mundo da moda, destacando-se entre muitas 

que tentaram a mesma carreira, porém não conseguiram acompanhá-la. Gisele Bündchen 

consegue chamar mais atenção do que as próprias marcas e produtos aos quais associa sua 

imagem. Segundo Saraiva (2007, p. 99), nos desfiles da Colcci, a estrela principal é Gisele: 

“A presença de Gisele Bündchen em suas passarelas já faz de uma grife um fenômeno de 

vendas. A coleção da Colcci quase passou despercebida. Afinal, quem conferiu o desfile, não 

ia interessado na coleção ou na marca, mas queria ver Gisele”. Assim, este estudo faz um 

estudo do caso “Gisele” na publicidade.  

O estudo de caso, segundo Yin (2005, p. 32): “é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência”. 

Assim, o fenômeno estudado foi à representação da mulher na publicidade, a partir do caso da 

modelo Gisele Bündchen.  

Com isso, foram descritos os três anúncios
5
 das campanhas das marcas Vivara, Sky e 

Hope (Anexos A, B e C) protagonizados por Gisele Bündchen, que compõem o corpus desta 

                                                 
5
 O anúncio da Vivara foi encontrado na revista Caras - edição 910 do dia 15 de abril de 2011. Já o anúncio da 

Sky foi encontrado na revista Veja - edição 2206 do dia 2 de março de 2011. O anúncio da Hope foi encontrado 

na revista Vogue – edição 398 do mês de outubro de 2011. Como complementação, ressalta-se que assinam a 
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pesquisa, caracterizando uma análise documental. A análise documental caracteriza-se, 

conforme Michel (2009), por uma observação indireta a documentos, neste caso, os anúncios 

veiculados pelas respectivas marcas. Conforme Gil (1991), o que difere a análise documental 

da pesquisa bibliográfica é a natureza das fontes, visto que a segunda busca dados em autores 

que tratam de determinado assunto, enquanto a primeira vale-se de materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico. 

Após a etapa de coleta dos dados, foi realizada uma análise de conteúdo das 

mensagens veiculadas. A análise de conteúdo procurou investigar os dados encontrados de 

forma mais aprofundada, observando o conteúdo das mensagens (MICHEL, 2009). Ao 

mesmo tempo, que foram estudados três anúncios para revista de marcas diferentes, 

pressupondo uma pesquisa comparativa que teve por vista ressaltar as diferenças e/ou 

similaridades do objeto. Normalmente, a comparação se efetuou através de categorias de 

conteúdo anteriormente delimitadas, e está ligada diretamente com o problema de pesquisa 

apresentado. 

Foi utilizado o método de análise de conteúdo que para Bardin (2010), se organiza 

em cinco etapas; Organização da Análise, Codificação, Categorização, Inferência e o 

Tratamento Informativo. A primeira etapa é a organização da análise que demanda distintas 

fases cronológicas, organizadas com três resoluções: 1) a pré-análise; que consiste na 

organização da etapa e concentra as ideias iniciais (principais) como também as fases da 

escolha dos documentos, formulação das hipóteses e os objetivos esperados; 2) a exploração 

do material; é a fase da análise e organização das decisões a serem tomadas. Por fim, a etapa 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação é o momento em que se 

estabelece o uso de quadros em forma de diagramas, figuras e modelos com os resultados 

obtidos através da análise, que podem vir a servir de base para outras teorias.  

A segunda etapa, segundo a autora, é a codificação, quando se explora o material 

para organizá-lo a fim de saber o que será analisado. A terceira etapa é a categorização, 

quando são classificados os elementos por grupos, classes que permitem uma descrição do 

que foi analisado para assim, codificar o material em categorias. A quarta etapa é a inferência, 

na qual o pesquisador faz sua interpretação a partir dos fatos investigativos da análise. E a 

                                                                                                                                                         
direção de criação do anúncio da Sky os publicitários Adilson Xavier e Ricardo John, da agência 

Giovanni+Draftfcb de São Paulo-SP. Já Marcelo Bicudo da agência Epigram//Group é o diretor de criação do 

anúncio da Vivara. E o responsável pelo anúncio da Hope foi o publicitário Adilson Xavier da agência 

Giovanni+Draftfcb. Estes dados foram coletados nos sites
5
 das respectivas agências. Os dois primeiros anúncios 

selecionados pertencem às campanhas das marcas Vivara e Sky. A campanha da Vivara foi produzida para o Dia 

das Mães e para o Dia dos Namorados, e a campanha da Sky, sob o título “Eu Voltei”, comemora os 15 anos da 

marca. Já o último anúncio selecionado foi da marca Hope e tem o título “Hope ensina”.   
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quinta e última etapa é o tratamento informático, no qual se obtém ajuda do computador para 

uma análise complexa de grande variável, processando os dados para uso futuro dos mesmos. 

Contudo, a análise de conteúdo deste trabalho não será trabalhada com uma grande 

quantidade de material e por se tratar apenas de três anúncios, vai ser uma análise adaptada do 

modelo proposto por Bardin, que constituirá apenas nas etapas de codificação e categorização. 

Na etapa de codificação foram estabelecidas duas unidades de análise: conteúdo verbal e 

conteúdo não verbal. Após a exploração do material, na etapa da categorização, as evidências 

temáticas escolhidas para categorizar o corpus desta pesquisa foram: luxo, elegância, 

profissional de sucesso, família\casa, vaidade, erotismo\exposição do corpo/objeto sexual. 

Cada uma dessas categorias foi associada a uma das três representações do feminino definidas 

a partir do referencial teórico apresentado sobre o tema, a saber: mulher glamourosa, mulher 

dona de casa e mulher sensual.  
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4    ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS ANÚNCIOS ESCOLHIDOS 

 

4.1 A MODELO GISELE BÜNDCHEN NA PUBLICIDADE. 

 

A modelo brasileira (gaúcha de Horizontina) Gisele Bündchen
6
 é considerada uma das 

modelos mais famosas da atualidade. No mundo da moda, ficou famosa por ser uma “modelo 

sexy”, quebrando a tendência até então existente de que modelos deviam ser “magrelas” e 

com aparência pouco saudável. Hoje é chamada de “übermodel
7
” e atua como modelo há 

mais de 15 anos. Porém, não foi só no mundo das passarelas que Gisele Bündchen ganhou 

fama e notoriedade.  

Em seu site oficial
8
 consta que seu primeiro trabalho na publicidade foi no ano de 1994, 

desde então, a modelo é chamada para fazer diversas campanhas publicitárias. Os anunciantes 

perceberam que Gisele Bündchen é valorizada e valoriza as marcas que se associam a ela. Por 

isso, foi criado no ano de 2007 pelo economista americano Fred Fuld, um índice com seu 

nome na bolsa de valores o “Gisele Bündchen Stock Index
9
” que significa o Índice de 

Mercado de Gisele Bündchen, que faz referência ao índice Dow Jones da Bolsa de Valores de 

Nova York (Dow Jones Stock Index). Este estudo divulgou que as marcas que contratam a 

modelo em suas campanhas publicitárias obtêm lucros maiores do que os habituais. Segundo 

o índice criado pelo economista, o cachê de Gisele Bündchen como garota-propaganda era de 

US$ 2 milhões por contrato publicitário em 2007.  

Em matéria publicada no site Msn.com
10

, consta que as celebridades têm uma imagem 

forte para a venda de produtos e marcas, onde é cada vez maior a participação de artistas no 

mercado publicitário. Como ressalta a opinião do publicitário e gerente de planejamento da 

agência F. Nazca, Rafael Camilo sobre Gisele Bündchen: “Muito difícil dizer quais produtos 

ela seria boa para vender. Já fiz três trabalhos com Gisele e ela é incrível. Ela tem muito essa 

coisa da beleza, de como a beleza dela pode impulsionar a força de venda de uma marca. Mas 

ela já fez propaganda de lingerie. Ela é quase um coringa da publicidade!”.  

Suas participações em campanhas publicitárias para vender marcas são dos mais 

variados produtos e serviços como: roupas (moda praia, íntima e meias); bolsas, óculos; 

                                                 
6
Estas informações sobre a biografia de Gisele Bündchen foram retiradas do site Gente. Disponível em 

<http://gente.ig.com.br/giselebundchen/p1237857789081.html#topoBiografia> Acesso em 14 nov. 2011. 
7
Expressão alemã utilizada quando a modelo atinge um patamar de muita importância e reconhecimento, sendo 

mais “poderosa” do que uma supermodelo. Disponível em <http://moda.terra.com.br/interna/0,,OI459081-

EI1119,00.html> Acesso em 21 nov. 2011. 
8
Disponível em <http://www.giselebundchen.com.br/gisele_carreira_campanhas.asp.> Acesso em 2 nov. 2011. 

9
Disponível em <http://www.revistari.com.br/arquivo/PDF/RI-116.pdf> Acesso em 1 nov. 2011. 

10
Disponível em < http://entretenimento.br.msn.com/famosos/artistas-e-publicidade> Acesso em 12 mar. 2012. 

http://br.msn.com/
http://moda.terra.com.br/interna/0,,OI459081-EI1119,00.html
http://moda.terra.com.br/interna/0,,OI459081-EI1119,00.html
http://www.giselebundchen.com.br/gisele_carreira_campanhas.asp
http://entretenimento.br.msn.com/famosos/artistas-e-publicidade
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cadernos; sandálias; relógios; jóias; perfumes; maquiagens, chocolates; serviços telefônicos, 

bancários e de televisão; conscientização ambiental; construtora. Em seu site oficial·, 

aparecem os trabalhos em campanhas publicitárias dos quais a modelo Gisele Bündchen 

participou, como a primeira em 1994 até a última em 2012 (Anexo H).  

 A seguir serão analisados os anúncios que compõem o corpus deste estudo, 

selecionados conforme critérios estabelecidos no capítulo da metodologia, contemplando a 

etapa de pré-analise e exploração do material. Primeiramente, é feita uma contextualização de 

cada empresa anunciante e, após a análise de cada anúncio, é apresentado um quadro 

comparativo das categorias encontradas nas peças.  

  

4.2 VIVARA 

 

A joalheria Vivara
11

 lançou a campanha de “Dias das Mães” e “Dia dos Namorados” 

2011, protagonizada pela modelo Gisele Bündchen, que volta a trabalhar com a marca após 

aparecer em campanhas anteriores nos anos de 2007 e 2008. A joalheria
12

 surgiu com a 

proposta de inovação, em criar e comercializar joias diferenciadas para pessoas que buscam 

qualidade para representar diferentes estilos. Assim, em 1962 é fundada a Vivara, e a cada 

coleção a marca é lembrada por criar um design único e moderno, sem perder a linha da arte 

ourivesaria tradicional.   

A marca investe em uma equipe de profissionais habilitados que pesquisa tendências 

no que diz respeito aos mais diversos materiais para atender as particularidades de seu 

público. Além disso, Vivara tem notoriedade mundial no Word Gold Council
13

 (Conselho 

Mundial de Ouro) que a escolheu para representá-lo no Brasil. A joalheria conta hoje com 

mais de 80 lojas nas principais capitais brasileiras, se tornado líder no mercado brasileiro de 

jóias. 

A imagem de marca que a Vivara quer transmitir é de a de elegância e inovação:  

  

Com um posicionamento de mercado premium sem exageros, a VIVARA oferece 

coleções simples e flexíveis que se tornaram inesquecíveis para comemorar 

aniversários, casamentos, nascimentos, bodas de prata ou um momento especial. Por 

                                                 
11

Disponível em <http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-estrela-nova-campanha-

da-vivara> Acesso em 20 out. 2011, e <http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-

estrela-nova-campanha-da-vivara> Acesso em 20 out. 2011. 
12

 Disponível em <http://www.varejista.com.br/cases/232/vivara> Acesso em 14 nov. 2011. 
13

 É uma Organização internacional, formada pelas maiores empresas mineradora de ouro do mundo. Idem nota 

de rodapé 10. 

http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-estrela-nova-campanha-da-vivara
http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-estrela-nova-campanha-da-vivara
http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-estrela-nova-campanha-da-vivara
http://modaspot.abril.com.br/news/news-campanha/gisele-bundchen-estrela-nova-campanha-da-vivara


34 

tudo isso, a marca se tornou especialista em despertar emoções e transformar sonhos 

em realidade (MUNDO DAS MARCAS, 2010, p. 1). 

 

Por isso, a marca investe em campanhas que tenham a capacidade de fazer com que 

seu público sinta-se envolvido nos seus apelos, buscando referência no estilo de vida e desejos 

de seus clientes. Em 2001, a marca abriu uma nova loja em São Paulo, considerada a mais 

luxuosa, com uma nova coleção e começou a lançar campanhas utilizando modelos e atores 

famosos (MUNDO DAS MARCAS, 2001). Foi no ano de 2007 que a modelo Gisele 

Bündchen teve sua imagem associada à Vivara pela primeira vez, quando a marca adotou um 

novo posicionamento, nova ambientação de suas lojas e novos produtos para adequar-se à 

nova garota propaganda, enfatizando ainda mais o luxo e o requinte, com foco em um colar 

que chegava ao valor de R$ 200 mil (MUNDO DAS MARCAS, 2001). A marca segue 

investindo neste posicionamento: 

 

sem quebrar o vínculo com seus valores tradicionais, qualidade e atendimento, a 

VIVARA se renova a cada coleção, reinventa-se através do tempo e das jóias de 

design criativo. Uma equipe exclusiva de talentosos designers busca tendências 

mundiais, pesquisa materiais, estuda e entende as peculiaridades do público 

brasileiro, criando as mais charmosas coleções. Por isso, em toda a sua trajetória a 

VIVARA vem recebendo reconhecimento por meio de premiações em diversos 

setores, desde a área de vendas, até tecnologia e arquitetura (MUNDO DAS 

MARCAS, 2010, p. 1).  

 

Este cuidado que a marca demonstra com a exclusividade de seus produtos pode ser 

percebido com detalhe que em todas as suas peças é encontrado, o “V” de Vivara gravado 

discretamente, que agrega autenticidade em suas coleções, sendo hoje, considerada a maior 

joalheria do Brasil. Percebe-se que a imagem que a Vivara quis atrelar a sua imagem de marca 

através de Gisele Bündchen é a de exclusividade, já que a modelo é respeitada e admirada 

também por esta característica. 

O anúncio de 2011 da campanha da joalheria do Dia das Mães e Namorados (Anexo 

A) mostra a modelo em um cenário com ares clássico, romântico, onde o ambiente, segundo a 

agência Epigram//Group, demonstra o afeto e as joias celebram a vida e conquistam o coração 

das mulheres. Deitada em um divã, usando um vestido longo da cor rosa antigo e exibindo as 

jóias da marca, a modelo apresenta toda elegância, feminidade e glamour. 
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4.2.1 Análise do anúncio da Vivara 

 

Anúncio para marca Vivara (campanha ‘Dias das mães e Namorados’ - 2011) 
 

 
 

Fonte: Revista Caras - edição 910 do dia 15 de abril de 2011. 

 

No anúncio de uma página, a marca Vivara mostra a modelo Gisele Bündchen ao 

centro da página, usando as joias da referida marca, em um cenário clássico e épico que 

evidencia o luxo, o glamour e o requinte. A modelo aparece com cabelos soltos penteado para 

o lado, seu rosto levemente maquiado, usando um conjunto de joias nas cores dourada e prata 

com brilhantes; com brincos, colar e pingente, berloquera e anéis.  O anúncio dá destaque 

para o tom nude (que é o bege puxado para o rosa) mostra o tom do cenário, como também 

evidencia a referida cor no vestido decotado e na maquiagem da modelo. Esta se encontra sob 

o divã, com um braço apoiado na guarda do mesmo, enquanto o outro braço está levemente 

flexionado para cima com a mão dobrada em direção ao rosto. O divã tem a guarda e o 

encosto em madeira dourada, seu tecido faz referência à mesma cor encontrada nas paredes do 

cenário. Sob o divã encontra-se uma almofada com tecido verde em veludo, no qual a modelo 

está encostada.  
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No canto superior direito na vertical mostra informações sobre os produtos e validade 

da campanha. Já no canto inferior direito aparece o nome da coleção, também como o preço 

dos produtos. E no canto esquerdo do anúncio está localizado o nome da joalheria em letras 

brancas dentro de um retângulo na cor nude.  

O anúncio em questão tem o objetivo de mostrar a coleção de joias da Vivara através 

da figura de uma mulher glamourosa e elegante. O que referencia a elegância é o cenário 

luxuoso e a forma como ela está vestida, em vestido de corte e tecido nobres, brilhoso, que 

evidencia seu corpo. A cor do vestido, nude, combina com sua maquiagem, leve e sem 

exageros, também indicando sua vaidade. Usando cabelos soltos e penteados para o lado, sem 

excesso no penteado, a mulher se mostra elegante, com seus cabelos simples e ao natural. Seu 

corpo mostra-se exposto em um decote assim como seus braços, da qual mostra sua 

sensualidade nas suas pernas cruzadas. Acredita-se que neste anúncio a representação da 

mulher glamourosa, a partir da pose em que a modelo se encontra, que mostra sua elegância, 

em um cenário luxuoso, sentada em um divã de veludo com detalhes em dourado.  

Relacionando com alguns autores apresentados no referencial teórico sobre a 

representação feminina na publicidade, como Jordão (2005), a representação da mulher nessa 

peça pode ser enquadrada como a mulher sensual, elegante e glamourosa, uma vez que a 

autora acredita que a publicidade 

 

[...] transmite glamour, fantasias, pois quando o público feminino vê, a mulher 

realmente quer se sentir   dessa  maneira, linda, glamurosa, com o poder de sedução 

em suas mãos, e esse tipo de apelo também atinge a figura masculina que se 

envolve,  e quer  comprar  para sua namorada ou esposa,  pois,  quer  viver  essa  

fantasia[...](JORDÃO, 2005, p. 12). 

 

 

O glamour também é percebido no luxo das joias douradas com leves brilhantes que a 

modelo está usando.  Neste sentido, a citação da autora relaciona-se com a peça uma vez que 

o produto anunciado, joia, é comumente comprado por homens para presentear a mulher.  

Também é possível perceber nesta peça a representação da mulher de sucesso, bem sucedida, 

devido ao requinte do ambiente em que ela está situada. Ela pode ser considerada também 

uma profissional de sucesso, ou uma “estrela”, que poderia arcar com as despesas de uma vida 

glamourosa. Neste anúncio percebe-se que não há presença de discurso verbal, desta forma a 

imagem de glamour aparece ser tão forte que não necessita a presença de uma “legenda”. 

 

 

4.3 SKY 
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A operadora de televisão por assinatura Sky
14

 lançou para a terceira campanha, para 

seu serviço de alta definição (HDTV), a campanha intitulada “Eu Voltei”. A operadora foi 

fundada em 1996, passou a existir da fusão das operadoras Sky e DIRECTV sendo a maior 

TV de assinatura via satélite em alta definição da América Latina. É a única operadora que 

transmite por sinal digital no país. Com 12 milhões de clientes somente no Brasil, também foi 

precursora no lançamento de transmissões e uso de tecnologia digital. Além de serviços de 

interatividade com o maior conteúdo em alta definição do mercado.  

Na campanha em questão, a modelo Gisele Bündchen, que representa uma dona de 

casa pin-up
15

 abandonada pelo marido, que aguarda ansiosa por sua volta em seus afazeres 

domésticos. Também mostra histórias do dia a dia vividas após o retorno do marido. No 

anúncio escolhido para análise da campanha da operadora Sky (Anexo B), a modelo Gisele 

Bündchen está usando um vestido curto com um casaco de manga comprida. Não deixando de 

faltar o avental e um espanador de pó de uma dona de casa, mas, por outro lado, está usando 

uma sandália de salto alto para não perder sua feminilidade, mesmo como dona de casa.  

Segundo o site Mundo das Marcas (2012), a Sky alcançou sucesso, pois fez da TV por 

assinatura um amplo meio de diversão, entretenimento e conteúdo por controle remoto, 

oferecendo um grande número de canais, para contemplar todos os públicos: “Sempre 

oferecendo alta tecnologia e uma grande variedade de canais, que agradam toda a família, 

transformou a telinha da televisão em um mundo aberto para o conhecimento e diversão à 

qualquer hora” (MUNDO DA MARCAS, 2012, p.1). O site afirma ainda que, a partir do ano 

de 2000, a marca passou por grandes transformações em seus serviços, alcançando mais de 

1,5 milhões de assinantes e, em 2009, a empresa foi a pioneira no Brasil em disponibilizar 

canais em alta definição, como o nome de SKY HDTV.  

Para comunicar este novo serviço, a empresa escolheu a modelo Gisele Bündchen, que 

a partir daí, começou a estrelar as campanhas publicitárias da marca, afirmando o novo 

posicionamento, através do slogan: HDTV é isso.  Segundo Miranda (2011), diretor de 

marketing da Sky:  

    

                                                 
14

Disponível em <http://www.sky.com.br/institucional/Empresa/PDFs/pressrelease-37.pdf>; <http://www.mini-

dicas.com/2011/03/trabalhar_na_sky_rh_e_vagas_de_empregos.html>e<http://www.sky.com.br/institucional/E

mpresa/QuemSomos. aspx>Acesso em 20 out. 2011. 
15

 Disponível em < http://www.sky.com.br/institucional/Empresa/PDFs/pressrelease-37.pdf> Acesso em 14 nov. 

2011. 

http://www.mini-dicas.com/2011/03/trabalhar_na_sky_rh_e_vagas_de_empregos.html
http://www.mini-dicas.com/2011/03/trabalhar_na_sky_rh_e_vagas_de_empregos.html
http://www.sky.com.br/institucional/Empresa/PDFs/pressrelease-37.pdf
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esta nova campanha dará continuidade a forma bem humorada que escolhemos para 

mostrar as qualidades do SKY HDTV para o mercado brasileiro. O SKY HDTV é o 

melhor serviço de TV por assinatura em alta definição do país, seja pela tecnologia 

que utiliza, seja pela quantidade e variedade de programação HD que oferece. Foi 

assim desde o seu lançamento e até hoje ele continua sendo a maior oferta de canais 

HD do mercado, com até 36 canais. Acreditamos que esta mensagem será 

transmitida com muito sucesso mais uma vez (MIRANDA, 2011, p.1). 

 

 

Um dos diretores de criação da campanha justificou a escolha pela modelo Gisele 

Bündchen para dar destaque ao novo serviço, fundamentado em uma imagem pouco 

explorada de Gisele, que não costuma ter muitas falas em comerciais (peça para a TV), como 

também não costuma associar sua imagem a bens voltados para o lar, ou seja, o serviço de TV 

para toda a família. A modelo também não costuma ser caracterizada de dona de casa, que 

cuida marido e faz tarefas domésticas.  

A imagem de marca que a empresa quis atrelar à imagem de Gisele Bündchen com o 

estereótipo de dona de casa é inovador. Pela primeira vez em uma campanha a divulgação do 

serviço, considerado único no país até então, a modelo tinha a missão de dar destaque aos 

produtos e serviços que anunciou de forma humorada. Foi empregado à modelo um 

estereótipo de dona de casa, a mulher que cuida do trabalho doméstico, já que a Sky tem por 

imagem ser uma operadora dirigida para toda família.  
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4.3.1 Análise do anúncio da Sky 

 

Anúncio para marca Sky (campanha ‘Eu voltei’- 2011) 

 

 
Fonte: revista Veja - edição 2206 do dia 2 de março de 2011. 

 

No anúncio de uma página, a operadora Sky mostra a modelo Gisele Bündchen em pé 

no lado esquerdo da página, espanando a televisão que mostra na tela as facilidades de assistir 

aos conteúdos da operadora, em um cenário vintage com ares clássicos, móveis antigos e 

retrô. A modelo aparece como uma dona de casa pin-up, ou seja, usa salto alto, saia curta e 

faz caras e poses sensuais mesmo fazendo uma tarefa doméstica, com um espanador na mão e 

um avental preso ao seu corpo. O anúncio dá realce para a cor vermelha, evidenciada na no 

casaco de mangas compridas da modelo, no cabo do espanador, no tapete e na cúpula do 

abajur, assim como nas faixas de informações da operadora na parte inferior do anúncio. De 

sandálias de salto alo e por baixo do casaco, a modelo está com um vestido estampado com 

comprimento acima do joelho, a modelo se encontra em uma postura provocante, com um 

braço segurando o espanador, enquanto o outro braço está levemente jogado para trás 
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juntamente com a perna esquerda flexionada para trás, enquanto a outra se mantém no chão, 

caracterizando as poses das modelos pin-ups, ícones de sensualidade dos anos 1950.  

No canto superior direito do anúncio há informações sobre o pacote da operadora. Já 

na parte inferior aparecem mais informações que complementam os serviços e o pacote 

disponíveis da Sky on demand em quadrados vermelhos com letras brancas. E no canto 

superior esquerdo está localizada a logo comemorativa dos 15 anos da operadora. 

Quanto ao texto, as seguintes frases merecem destaque:  

 
Com Sky HDTV você tem SKY ON DEMAND, do cinema para sua casa, e você 

assiste a hora que quiser.  

Imagine ter uma dessas te esperando em casa.  

Se você não tem, pergunte para quem tem. 

 

Em relação ao conteúdo não verbal no anúncio da Sky, mesmo sendo veiculado 

claramente com o intuito de mostrar facilidades de assistir os serviços da operadora, traz 

como apelo uma mulher elegante e vaidosa, que usa sandália de salto alto e saia curta. 

Contudo, aparentemente trata-se de uma mulher dona de casa, vestida como doméstica, o que 

é percebido pelo seu avental.  Assim, percebe-se que a representação da mulher é ambígua, 

uma vez que a mulher consegue fazer a faxina, tirando o pó dos móveis e da TV e ao mesmo 

tempo, mantém sua vaidade com brincos vistosos, pulseiras, as unhas pintadas, o cabelo 

penteado e o salto-alto. Além disso, sua pose é sensual e seu corpo encontra-se em exposição 

em um leve decote em uma roupa justa que contorna seu corpo, com uma saia que deixa à 

mostra suas pernas. 

Por isso, acredita-se que se trata de uma representação da mulher que se encaixa, a 

princípio, em mais de uma forma de representação do feminino prevista por alguns dos 

autores do referencial teórico. Aqui, relaciona-se esta peça com as ideias de Pinto (1997), para 

quem as mensagens publicitárias usam a imagem da mulher a partir dos diferentes papeis que 

ela exerce na sociedade em geral, usando seu corpo e sua imagem com anúncios sedutores 

para a venda de seus bens e serviços. Teles
16

 (2003) apud Petterle (2005) acrescenta que, 

atualmente, a mulher permanece inalterável em seu papel de mãe, esposa e dona de casa, 

mesmo que, com o tempo, tenham sido acrescentados outros papeis trabalhados pela 

publicidade como os de mulher sensual e mulher trabalhadora. Ou seja, o anúncio traz tanto o 

estereótipo da mulher dona de casa quanto o da mulher como objeto sexual.  

                                                 
16

  Não consta registro na Instituição da obra de: TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do 

feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
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Em relação ao conteúdo verbal destaca-se a seguinte frase ao lado da figura da mulher: 

“Imagine ter uma dessas te esperando em casa. Se você não tem, pergunte para quem tem”. 

Apenas com a análise da frase entende-se que o trecho “Imagine ter uma dessas te esperando 

em casa” relaciona-se a uma TV com o serviço ofertado pela Sky. Mas a frase adquire um 

duplo sentido, ao ser associada à figura da mulher presente no anúncio. Ou seja, pode ser 

entendido como “Imagine ter uma (mulher) dessas quando chegar em casa”. Aqui se percebe 

o apelo da representação da mulher como objeto sexual e submissa ao homem. 

 

4.4 HOPE 

 

A empresa de lingeries Hope
17

 lançou em setembro de 2011 uma nova campanha 

denominada "Hope ensina", protagonizada pela modelo Gisele Bündchen. A marca de 

Lingerie foi criada em 1966 por um imigrante libanês, chamado Nissim Hara e hoje é 

referência em moda íntima no Brasil. No ano de 2001, a empresa passou a investir no 

rejuvenescimento, investindo em novas tecnologias de produção, pesquisas de mercado e 

tendências de moda. A marca possui 26 lojas próprias além de diversos pontos de revenda em 

todo o país e exporta para mais de 18 países. Mensalmente, a Hope lança novos produtos, 

desde linhas básicas até mais sofisticados, com estampas diferenciadas, buscando acompanhar 

o progresso da mulher através dos tempos. 

No anúncio (Anexo C) da campanha da marca de lingerie, Gisele Bündchen aparece 

usando apenas calcinha e sutiã da marca, exibindo seus atributos físicos em uma pose sensual 

para dar más notícias ao marido e amenizar, assim, as reações do mesmo.  

A Hope é reconhecida por fabricar as peças de calcinhas e sutiãs com aparência 

moderna e sofisticada, isso fez com que as consumidoras buscassem seus lingeries. Segundo o 

site Mundo da Marcas (2011), a Hope não queria apenas ficar em baixo das roupas das 

mulheres, então começou a produzir peças e modelos mais elaborados, como roupas para usar 

a noite, assim como camisolas e roupas para dormir. Ao mesmo tempo, começou a investir 

em campanhas publicitárias com o uso de modelos conhecidas, mas foi com a modelo Gisele 

Bündchen que a marca lançou sua nova proposta:  

 

a HOPE assinou com a übermodel Gisele Bündchen como sua mais nova garota-

propaganda. Com isso a marca HOPE se aproximou do modelo de negócio da grife 

americana Victoria’s Secret, famosa por vestir suas lingeries em desfiles com 

                                                 
17

 As informações sobre a Hope foram encontradas no site Varejista. Disponível em < 

http://www.varejista.com.br/cases/255/hope-lingerie> Acesso em 7 nov. de 2011. 

http://www.varejista.com.br/cases/255/hope-lingerie
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beldades internacionais e nacionais, como Adriana Lima e a própria Gisele 

Bündchen. Não por acaso, foi Gisele Bündchen a escolhida para estrelar as 

campanhas publicitárias da marca. Além de ampliar a capilaridade, a HOPE também 

apostou na diversificação do mix de produtos (MUNDO DAS MARCAS, 2011, p. 

1).  

 

Assim, segundo o site Mundo das Marca (20011) a Hope conquistou um público 

jovem e exigente, mulheres entre 13 e 35 anos pertencentes das classes A e B. Em seus 

tecidos foram introduzidas fibras naturais, proporcionando frescor e mais maciez para as 

mulheres: 

 

 Atualmente, produzidas com tecidos inteligentes e novas tecnologias, as lingeries 

HOPE quebraram paradigmas, romperam com a imposição do recato e da submissão 

feminina e adotaram novos conceitos. Saíram do anonimato e já se sobrepõem com 

charme, beleza, sedução e conforto às peças do próprio vestuário. O sucesso da 

marca está atrelado ao número de lançamentos. São em média quatro novas coleções 

por mês entre calcinhas, lingeries e produtos como biquínis, pijamas e cosméticos 

(MUNDO DAS MARCAS, 2011, p. 1).  

 

A marca apostou em novas coleções, para realçar a beleza feminina, deixando serem 

considerados apenas calcinha e sutiã, para serem peças de sedução. Prova disso, foi uns de 

seus slogans “Calcinhas Hope. Um sonho de calcinha” e “A calcinha que mexe com a cabeça 

dos homens”. A partir de seus slogans, a Hope hoje transmite poder e sedução nas suas 

coleções. Isso foi comprovado também quando a marca lançou a coleção “ Hope – Bonita por 

Natureza” com a campanha “Hope – ensina” estrelada pela modelo Gisele Bündchen, cujas 

peças saíram do anonimato virando itens de sedução. A nova linha de lingeries “Gisele 

Bündchen Brazilian Intimates” traz apelo ainda mais sensual do que a coleção da campanha 

analisada, da qual surgiu a polêmica publicitária.  

A marca Hope hoje é considerada sinônimo de juventude e modernidade, que veste 

com sensualidade e sofisticação as mulheres. Percebe-se que a empresa quis associar-se à 

imagem da modelo em questão, pois esta é considerada uma mulher sensual e uma das 

modelos mais belas do mundo fashion, a marca fez uso da modelo para transmitir o “poder” 

de sedução que as peças trazem às mulheres ao usarem os lingeries da Hope. 
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4.4.1 Análise do anúncio da Hope 

 

Anúncio para a marca Hope (campanha ‘Hope ensina’ - 2011) 

 

 
Fonte: revista Vogue – edição 398 do mês de outubro de 2011. 

 

No anúncio de uma página, a marca Hope mostra a modelo Gisele Bündchen ao centro 

da página, usando a lingerie da referida marca. Não há construção de cenário que busque 

ambientar a modelo, apenas a cor branca de fundo com luz trabalhada em estúdio, destacando 

o corpo da modelo e o conjunto de lingerie na cor cinza-chumbo (conforme a Hope, a cor 

usada neste anúncio é chamada de blackberry). A modelo aparece em pé, levemente inclinada 

para o lado, com seus cabelos soltos, sem maquiagem evidente, usando apenas calcinha e 

sutiã. O braço direito da modelo está flexionado para cima, com o cotovelo apoiado em seu 

quadril, enquanto sua mão encontra-se segurando a ponta de seus cabelos, já o braço esquerdo 

está para o alto com o cotovelo flexionado para baixo atrás de sua cabeça.  

No canto superior direito aparece o título da campanha da Hope.  Já no canto esquerdo 

superior na vertical aparece a marca do lingerie em letras grandes e o conceito da campanha. 

 Quanto ao texto a representação é a sedução, explicitamente nas seguintes frases que 

merecem destaque:  
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“Você é Brasileira. Use seu charme”. 

“Hope – bonita por natureza”. 

 

Cabe destacar que, nesta peça, surgiu uma polêmica em torno do papel que a 

protagonista da campanha representava, com o intuito de “ensinar” as mulheres a arte da 

sedução. Conforme apresentado na introdução deste trabalho, nos filmes publicitários desta 

campanha, a modelo aparecia ensinando as mulheres como fazer certo (usar só roupa íntima 

da Hope) e errado (usar roupas) em situações cotidianas a partir do uso do corpo. A ideia era 

ensinar as mulheres telespectadoras a encontrar maneiras de “suavizar” possíveis reações de 

seus companheiros na hora de contar notícias “desagradáveis” como gastos em excesso, 

colisões com o carro, a visita da sogra.  

Segundo o site da revista Carta Capital
18

 (2011), a campanha fez um desserviço à 

sociedade ao trazer estereótipos que, por muito tempo, os movimentos em defesa da mulher 

tentam combater, como a visão da mulher como objeto sexual. A polêmica gerada em torno 

da campanha reforça a evidência da representação da mulher submissa ao homem, sedutora. 

Cabe destacar que a Hope declarou (anexo F) que a intenção da campanha foi utilizar o bom-

humor para tirar proveito da sensualidade natural das brasileiras, sem pender para o lado da 

submissão, já que a modelo em questão é bem sucedida financeiramente e representa a mulher 

moderna, que não necessita do dinheiro de ninguém da família para pagar suas contas. Esta 

defesa, é, claramente, inconsistente, pois na campanha não há evidências de que a personagem 

tenha uma profissão. 

Em relação ao conteúdo não verbal do anúncio da Hope, o produto que está sendo 

divulgado é evidenciado, pois a peça traz apenas uma imagem, sem fundo, da modelo usando 

somente um conjunto de lingerie. Além disso, seu corpo é exposto com uma pose sensual. 

Aqui é usada a sedução da mulher para vender o produto, assim está em evidência o corpo, a 

sensualidade, o erotismo e a beleza feminina para chamar a atenção para o produto que está 

sendo anunciado. Assim, é clara a representação da mulher sensual, que é abordada no 

referencial teórico por Vestergaard e Schroder (2000, p. 83): “a imagem da feminilidade na 

propaganda atual é o ideal da beleza e da forma”. Este ideal de que os autores falam, 

estabelece entre o público receptor feminino uma competição pela aparência e também pelo 

olhar masculino, já que elas sempre aparecem em propagandas com boa forma física. 

                                                 
18

 As informações sobre a Campanha da Hope foram retiradas do site Carta Capital: Disponível em 

<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/gisele-amelia-bundchen-enfurece-as-feministas/ > Acesso em 20 

mai. de 2012. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/gisele-amelia-bundchen-enfurece-as-feministas/
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Quanto ao conteúdo verbal, as frases ao lado da figura da mulher: “Você é Brasileira. 

Use seu charme” e “Hope – bonita por natureza” reforçam este poder de sedução através da 

exploração da forma física. Essas frases remetem, ainda, à imagem da mulher brasileira, que 

tem o estereótipo de mulher de atributos físicos belos que chamam a atenção.  

 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS ANÚNCIOS 

  

Quanto à análise das categorias elencadas na metodologia, percebe-se que, nos anúncios 

da Vivara, Sky e Hope, estão presentes as seguintes evidências: 

 

Quadro 1: Comparativo entre as representações nos anúncios: 

Representação 

Feminina na 

Publicidade 

(mitos) 

 

Categorias 

Evidências 

 

VIVARA 

 

SKY 

 

HOPE 

 

 

Glamourosa 

(mulher elegante 

e poderosa) 

Luxo -Joias 

- Divã dourado com 

veludo 

 

______ 

 

 

______ 

Elegância  - Vestido longo de tom 

nude 

- Pose elegante 

- Maquiagem leve, 

combinando com o 

tom do vestido. 

 

-sandália com 

salto alto 

 

______ 

 

Profissional de 

sucesso 

-Aparentemente bem 

sucedida, rica. 

 

 

______ 

 

 

 

______ 

 

 

Dona de casa 

 

(mulher 

doméstica que 

cuida do lar) 

Família/Casa  

 

______ 

-Tirando o pó da 

TV 

- Avental de 

empregada 

- Sala de estar 

 

 

______ 

 

 

Sedutora 

(beleza) 

 

(mulher sensual 

ou submissa ao 

homem) 

Vaidade  

- Cabelos soltos 

penteados para o lado 

-Salto alto 

-Unhas pintadas 

- Brinco (argolas) 

- Pulseiras 

- “Você é Brasileira. 

Use seu charme”. 

- “...bonita por 

natureza”. 

 

Erotismo/exposição 

do corpo/ objeto 

sexual 

 

-Pernas cruzadas 

-Decote 

-Braços a mostra 

-Leve decote 

-Pernas à mostra 

- Roupa justa 

- “... Imagine ter 

uma dessas te 

esperando em 

casa”. 

-“Se você não 

tem, pergunte 

para quem tem”. 

 

- Lingerie e corpo à 

mostra 

- Pose sensual 
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O quadro comparativo mostra que a maioria das categorias de representação do 

feminino aparece em mais de um anúncio, através de várias evidências encontradas. Percebe-

se que a única representação do feminino que aparece nos três anúncios é a da mulher 

sedutora, sensual. Foram encontradas 17 evidências verbais e não verbais desta representação 

nos anúncios, divididas entre as categorias vaidade e erotismo/exposição do corpo.  

A segunda representação mais frequente nos anúncios é a da mulher glamourosa, 

evidenciada sete vezes a partir de três categorias nos anúncios da Vivara e Sky: luxo, 

elegância e profissional de sucesso, com destaque para a categoria elegância, que aparece 

quatro vezes. No anúncio da Hope esta representação não foi evidenciada.  

A terceira e menos frequente representação do feminino nos anúncios é a da mulher 

dona de casa, que aparece apenas no anúncio da Sky, a partir da categoria família/casa, em 

três evidências. Esta é a categoria menos presente nos anúncios, o que pode ser entendido a 

partir da imagem pública de Gisele Bündchen, de uma profissional de sucesso e não de uma 

dona de casa. Inclusive, esta imagem pública de Gisele, de mulher de sucesso, independente 

financeiramente do marido, foi um argumento usado pela Hope (anexo F) para se defender da 

polêmica que a campanha causou: “foi exatamente para evitar que fossemos analisados sob 

viés da subserviência ou dependência financeira da mulher que utilizamos a modelo Gisele 

Bündchen, uma das brasileiras mais bem sucedidas internacionalmente”. 

Faz-se a ressalva que foi encontrada certa dificuldade quanto à definição das 

evidências das representações do feminino nos anúncios. A definição das categorias também 

foi um esforço realizado de maneira subjetiva, sendo que algumas evidências poderiam ser 

encaixadas em mais de uma categoria, como, por exemplo, as joias usadas pela modelo, que 

podem ser entendidas tanto como glamour quanto sedução. Assim, buscou-se encaixar as 

evidencias na categoria mais fortemente associada a elas.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar a representação do feminino 

na publicidade a partir dos anúncios da Vivara, Sky e Hope estrelados pela modelo Gisele 

Bündchen. A partir da análise dos anúncios apresentados, pode-se constatar que a publicidade 

trabalha a representação feminina com estereótipos, fazendo referência a papéis que a mulher 

ocuparia na sociedade, muitas vezes, de forma excessiva. Os anunciantes trabalham a imagem 

feminina que querem destacar em suas marcas, associando-as a apelos que tenham a ver com 

o tipo de produto ou serviço que querem oferecer ao público.  

Foram encontradas representações do feminino a partir de três estereótipos da mulher, 

a glamorosa (mito da mulher elegante) para vender joias, a dona de casa (mito da mulher 

doméstica) para vender TV via satélite e a sedutora (mito da mulher sensual) para vender 

lingerie. Destaca-se que a representação da mulher como dona de casa é usada justamente 

para um público-alvo masculino, pois o trecho: “imagine ter uma dessas te esperando em 

casa” ao lado da imagem da modelo é direcionada claramente a um público masculino. 

Foi constatado que, seja qual for o anunciante que a modelo associa-se na publicidade, 

a representação mais frequente da mulher nos anúncios é a da mulher sedutora. Nos três 

anúncios analisados, a representação sensual e suas categorias, foi a que apresentou mais 

evidências nos estereótipos interpretados pela modelo, explicitando que esta é a imagem da 

modelo compartilhada pelo imaginário popular brasileiro. 

No entanto, esta imagem de sedução não é a única forma de representação feminina 

que a modelo interpreta. O discurso publicitário utiliza a imagem de Gisele Bündchen para 

construir diferentes representações do feminino, através de diferentes estereótipos, 

diferenciando apenas o papel de mulher que a modelo vai interpretar. Essas diferenças se dão 

através da aparência física, gestos, vestimenta, cenários e acessórios que a publicidade 

trabalha para criar a imagem de uma mesma mulher ora sedutora, ora dona de casa, ora 

glamourosa. Este discurso utiliza, então, como artifícios, tanto conteúdo verbal quanto não 

verbal, complementando-se para transmitir a mensagem desejada.  

Destaca-se, no entanto, que a há uma presença mais frequente de conteúdo não verbal 

na representação do feminino, pois a imagem é responsável por distinguir a conotação 

(representação) da denotação (significação). Segundo Vestergaard e Schroder (2000, p. 40), as 

imagens são utilizadas para significar seus objetivos “em virtude de sua real configuração de 

linhas e cores, mas podem ser usadas para conotar várias coisas segundo as circunstâncias em 
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que sejam colocadas”. É relevante frisar, ainda, que o tipo de representação feminina utilizado 

pela publicidade faz referência à realidade da sociedade brasileira, que cultua a mulher como 

um símbolo sexual, exibindo seus atributos como forma de chamar atenção nos seus discursos 

para a venda de seus produtos e serviços. As peças analisadas parecem ter sido criadas para 

um público feminino mais individualista, que consome bens de beleza e luxo para si, 

diferentemente das imagens da mulher dona de casa e mãe de família. 

 Todas querem ser como Gisele, como se sua beleza pudesse ser comprada, como 

afirma Lipovestsky (2000) ao constatar que a beleza da mulher nos anúncios publicitários 

serve como uma imagem de sonho de consumo para que o público feminino mude de 

aparência. Assim, destaca-se a mulher que busca a aparência perfeita, que gosta de se admirar 

como também ser admirada, e usar de inspiração a mulher-modelo dos anúncios publicitários. 

Ou seja, a publicidade dita os modelos femininos que a mulher é “forçada” a seguir, levando-

as a acreditarem só serão aceitas e desejadas na sociedade se compartilharem tais atributos. 

Além disso, o público masculino também pode ser alvo dos anúncios cuja 

representação feminina é de mulher sedutora, ou seja, sedutora de homens. Contudo, a 

imagem da modelo já está sendo associada à dona de casa, ainda que esta dona de casa seja 

uma mulher vaidosa e sensual, uma imagem contraditória com a realidade, como no anúncio 

da Sky. Fazer limpeza na casa de salto alto é claramente uma mensagem não realista. A 

imagem de Gisele como dona de casa, é, então, uma imagem falsa, um estereótipo que não 

encontra respaldo na realidade das consumidoras. 

No estereótipo da mulher glamourosa, a representação do feminino interpretada pela 

modelo é menos frequente do que as evidências da mulher sensual. Aqui também o homem 

pode ser o público-alvo, uma vez que se depara com uma representação elegante e 

glamourosa, que podem presentear com os produtos anunciados com a intenção de fazer com 

que suas companheiras sintam-se como a “mulher do anúncio”, como alega Lipovetsky 

(2000). 

Nesta pesquisa foi comprovado que a publicidade cria a imagem da mulher perfeita, e 

seu discurso é construído a partir de diferentes representações dessa perfeição para persuadir o 

público. Como por exemplo, a dona de casa da Sky tirando o pó da TV, mesmo que seja de 

salto alto e usando pulseiras, ou seja, é possível ser uma “mulher perfeita” mesmo nas tarefas 

domésticas. Este modelo de perfeição representado por Gisele ajusta-se no discurso 

publicitário para gerar identificação em diferentes parcelas do público feminino. Já a 

perfeição da mulher glamourosa buscar despertar desejos e identificação no público com 
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poder aquisito mais alto. E a perfeição da mulher sedutora busca gerar a identificação no 

público feminino através da sensualidade que seus corpos podem expressar. 

Nesse sentido, a análise corrobora a visão de Pinto (1997), que adverte que a 

publicidade mostra desrespeito pela mulher ao atrelar sua imagem com um ideal de 

sensualidade, comprovado no anúncio da Hope, onde a modelo Gisele Bündchen aparece 

somente de calcinha e sutiã. A polêmica gerada em torna da imagem da mulher submissa ao 

homem presente nessa campanha remete ao conceito de terceira mulher, que Lipovetsky 

(2000) lembra ser esse novo papel de sedução que a publicidade somou à imagem da mulher 

no último século, através do uso do corpo feminino e da sensualidade a beleza para chamar 

atenção em seus anúncios.  

Jordão (2005) destaca que a publicidade também permite a construção de sonhos e 

fantasias, de maneira que as consumidoras sintam-se motivadas a comprarem tal produto, 

como por exemplo, a mulher glamourosa do anúncio da Vivara que faz as mulheres de 

qualquer classe se imaginar lindas com as joias da marca. O que é comum nos três anúncios, 

ainda, é que nas diferentes representações do feminino a mulher aparece com uma bela 

aparência e com o corpo em boa forma física, segundo os autores Vestergaard e Schroder 

(2000) destacam.  

Assim, foi verificado o que os autores comentaram da teoria foi comprovado nos 

anúncios analisados. Os diferentes anunciantes trabalham a figura da modelo Gisele 

Bündchen com estereótipos diferentes, porém as evidências de mulher sedutora são as mais 

encontradas nos anúncios. Foi constatado que a publicidade utiliza a imagem da modelo 

Gisele Bündchen para representar diferentes papeis da mulher na sociedade, tirando proveito 

do seu corpo como também da figura brasileira de mulher-modelo sensual, considerada um 

mito das passarelas. As empresas anunciantes das peças analisadas, mesmo oferecendo 

produtos e serviços diversos, querem se associar a imagem de sucesso e perfeição de Gisele. 

Ainda que enfoquem diferentes representações do feminino, todas utilizam a modelo para dar 

destaque a suas marcas e evidenciarem suas qualidades. Entende-se, assim, que a relação 

entre a publicidade e as celebridades tem múltiplas facetas e pode beneficiar, de diversas 

formas, tanto os anunciantes quanto os protagonistas dos anúncios. 

O presente estudo proporcionou para a pesquisadora um conhecimento mais amplo 

sobre as diferentes representações que a publicidade insere em seus anúncios a partir da 

imagem da mulher na sociedade brasileira. Para próximos estudos, sugere-se uma 

continuidade deste tema, abordando uma amostra maior de anúncios, anunciantes e de outras 

representações do feminino. 
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ANEXO A - Anúncio da Vivara 

 

 

 

 

Anúncio para marca Vivara (campanha ‘Dias das mães e Namorados’ - 2011) 
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ANEXO B – Anúncio da SKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anúncio para marca Sky (campanha ‘Eu voltei’- 2011) 
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ANEXO C – Anúncio da Hope  

 

 

 

 

 

Anúncio para a marca Hope (campanha ‘Hope ensina’ - 2011) 
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ANEXO D – Solicitação de suspensão da propaganda da Hope ao CONAR 
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ANEXO E – Manifestação ao Diretor da Hope 
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ANEXO F - Nota às clientes HOPE 
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ANEXO G – E-mail recebido da Hope 
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ANEXO H – Participação de Gisele Bündchen em campanhas publicitárias  

 

1994 - Triton;  

1995 - Patachou; Lita Mortari; Avon; Mercenaria; Oppidium; 

1996 - Loreal; Melissa; More; Majorum; Dakota; Forum; LesFilós; Bebe; Cadebras; Risque-

Niase;  

1997 - Lenny; Andréa; Saletto; Suflaier; Puket; Cori; Zoomp; C&A; Krishna; Daslu; Renner; 

Lycra-Dupont; Alphorria; Fabricatto; Valisere; Liz; 

1998 - Ralph Lauren; Dolce e Gabbana; Zoomp; Gianfranco Ferre; Missoni; Chloé; 

Valentino; Indivi; Versace;  

1999 - Strenesse; Dolce e Gabbana; Versace; Jeans; M. Officer; Celine; Valentino; Ralph 

Lauren; Versace Jeans;  

2000 - H e M; Intelig; Lanvin; FTBC- Câncer de Mama; Guerlain; Celine; Dior; Zara; Dolce 

e Gabbana; Versace Jeans; Celine; Givenchy;  

2001 - Victoria´s Secret; Bvlgari; Got Milk; Dolce e Gabbana; Polo Ralph Lauren; C&A;  

2002 - Cia. Marítima; Grenda – Ipanena; Dolce e Gabbana; Missoni; Dior; Polo Ralph 

Lauren; Victoria`s Secret; C&A;  

2003 - Victoria`s Secret; Grenda – Ipanema; Missoni; Balenciaga; Dolce e Gabbana; Dior; 

Lux; Credicard;  

2004 - Victoria`s Secret; Dior; Grenda – Ipanema; Valentino; Earl Jeans; Nívea; C&A 

2005 - Rede de Shoppings Multiplan; Grenda – sandália Gisele Bündchen; Colcci; Jean Paul 

Gaultier; Gloria Vanderbilt Jeans; DSquared; St. John; Otto; Valentino; Balenciaga; Nívea; 

Vivo; El Corte Ingles; Victoria`s Secret;  

2006  - Tug; Dolce e Gabbana; Grenda – sandália Gisele Bündchen; Victoria`s Secret; Nívea; 

Apple; American Express Red; Colcci; I am Africa; Stefanel; Joop; Ebbel; Tug; Louis 

Vuitton; Vogue Eyewear;  

2007 - Stiefelkonig; Pantene; Vero Modas; Vivara; Stefanel; Aquascutum; Colcci; Yves Saint 

Laurent; Vakko; Cacharel; Vogue Eyewear; Nívea; Victoria`s Secret; Roberto Cavalli;  

2008 - MAX Factor; Vogue Eyewear; Grenda – Ipanema; Vivara; Colcci; Stefanel; 

Aquascutum; Wolkswagem – Gol; Ebbel; Vero Moda; Pantene; Stiefelkonig; Disney – yare 

of a Million Dreans; Versace;  

2009 - Grenda – sandália Gisele Bündchen; Colcci; London Fog; Pantene; Versace; Stefanel; 

Dolce e Gabanna; Loewe; Max Factor; Sky; Calzedonia; True Religion; Ranpage; Dior; 
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2010 - Hope; Pantene; Grenda – sandália Gisele Bündchen; Sky; Colcci; Roberto Cavalli; 

Pantene; Calzedonia; Sejaa; Gafisa; 

2011 - Vivara; Pantene; C&A; Gisele Bündchen Brazilian Intimates; Esprit; Sky; Hope; 

H&M; Isabel Marant; Balenciaga; Grenda - Sandália Gisele Bündchen; Fidelia. 

2012 – Esprit; Gisele Bündchen Brazilian Intimates; C&A; Hope; Banco do Brasil; Sky; 

Sandália Gisele Bündchen; Versace Jeans; Pantene; Salvatore Ferragamo; Hope; Versace; 

Givenchy. 

 

 

 


