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“Temos que confiar mais em nós mesmas. Nunca conheci uma 
mulher que realmente acreditasse que possue pernas maravilhosas. 
E as que suspeitam que possam ter pernas maravilhosas estão 
convencidas de que possuem uma voz horrível ou que não tenham 
pescoço”.  

Cynthia Heimel 
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RESUMO  

O presente trabalho busca analisar a interpretação do público feminino acerca do audiovisual 
publicitário “Retratos da Real Beleza”, veiculado pela marca Dove no site Youtube, no ano de 
2013. Para alcançar os objetivos foram aplicados questionários em um grupo focal, com uma 
amostra de nove mulheres, com idade entre 20 e 30 anos. Cumprindo-se aqui os objetivos 
traçados e ao final havendo o estudo de interpretação do público feminino sobre a publicidade 
de Dove. Sendo assim, apresenta-se a compreensão e a abordagem da construção de 
estereótipos, publicidade audiovisual e utilização do feminino pela publicidade. 
 

Palavras-chave: Publicidade; mulher; jovens; estereótipos; interpretação; Dove. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze and understand the public of young women about the 
perception  of the advertising “Real Beauty Sketches”, broadcasted by Dove brand on the 
website Youtube in the year 2013. To achieve the objectives of this study, was developed the 
application of an interview through the use of the Focus Group technique with a sample of 
nine women, aged between 20 and 30 years. Therefore, we present addressing and 
understanding of stereotyping, audiovisual advertising and use of the female by advertising 

 

Keywords: Advertising; woman; young; stereotypes; perception; Dove. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A partir da década de 90 é possível perceber um aumento da participação das mulheres 

nos audiovisuais publicitários, nesta época as mulheres já haviam iniciado e se consolidavam 

em um processo de inserção e conquista de diferentes fatias do mercado de trabalho. Em 

razão disso as mulheres eram retratadas como símbolos de elegância ou ainda de sucesso 

profissional e amoroso. Desse modo a beleza da mulher também passou a ser característica 

evidenciada e muito utilizada pela publicidade. 

De acordo com Costa Pereira e Veríssimo, (2008) a publicidade se utiliza mais 

mulheres do que homens em campanhas, em virtude de que a mulher tem poder de influenciar 

a compra, através dos seus métodos persuasivos e por isso faz com que o público se 

identifique mais facilmente com a mensagem. Além do mais, para as autoras, a mulher tem a 

capacidade de seduzir o público e de se transformar em um objeto de desejo. 

O que se percebe hoje é que, em grande parte dos materiais publicitários que vimos 

veiculados na televisão e jornal, a representação do feminino é construída a partir de ideais de 

beleza, estereótipos, que retratam a mulher como um símbolo de sensualidade, sexualidade ou 

luxo. Nessas situações, o corpo feminino passa a ser representado por sua magreza e belas 

curvas, dessa forma a publicidade utiliza-se de modelos que personificam este ideal para a 

produção dos materiais publicitários, vendendo à sociedade uma ideia de mulher sem defeitos, 

sensual e poderosa. Essa mulher pode muitas vezes estar distante da realidade das mulheres 

comuns da sociedade. 

Segundo Lipovestsky (2000), vive-se em uma sociedade com imagens sublimes do 

feminino quando 
[...] esforça-se por modificar os hábitos femininos tradicionais, por erradicar os 
‘preconceitos’ que constituem obstáculo ao reino do consumo. Os novos 
anúncios são elaborados para legitimar a sedução, o gosto pela juventude, as 
paixões narcisistas, a procura consumista da beleza (LIPOVETSKY, 2000, p. 
156). 

 

Essa representação do feminino, leva a mulher à busca de um culto ao corpo, 

iniciando-se assim a construção de “fantasma dos cânones físicos que circulam pela mídia e, 

uma vez fantasma, torna-se novo modelo, outra sombra projetada” (COUTO, 1999, p.63). 

Dessa maneira a mulher se põe em uma posição de busca por um ideal de beleza, vendido 

pelas marcas e disseminado na sociedade, na busca por um corpo com curvas marcadas, sem 

celulite, um corpo erótico e sem defeitos, como o de uma ‘manequim’. É possível dizer que a 

mídia produz e reproduz tais padrões de beleza e que esses, quando circulam através dos 
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meios de comunicação, tornam-se referência na sociedade. Desta maneira, as mulheres 

passam a viver na sombra de um padrão constituído e de certo modo imposto.  

Assim, principalmente a televisão, pois além de ser o meio mais popular e possibilitar 

a exibição de materiais audiovisuais, mostra ao público a imagem em movimento, define 

comportamentos diferente dos demais, como Kellner (2001, p.10) afirma: 

 
Numa cultura contemporânea, dominada pela mídia, os meios dominantes de 
informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 
percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos 
comportar e o que pensar e agir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o 
que não. 

 

A mulher dita comum quer identificar-se com a exibida pela publicidade, agir como 

tal, ela quer ser sempre bonita, jovem e atraente, como as mulheres mostradas pelo discurso 

publicitário através de referências estereotipais. A publicidade proposta na mídia faz ainda, 

com que a mulher se torne exigente consigo e que queira construir o seu próprio corpo para 

atingir tal perfeição, faz pensar que a beleza é essencial e exibe em suas produções imagens 

que  respeitam tais padrões de beleza determinados por um pressuposto de estereótipos 

comuns a todas. 

Com a construção dessa imagem, a mulher que acredita não apresentar ou não estar 

enquadrada no grupo de tais representações de padrões simbólicos, transmitidos a partir da 

programação das mídias passa a se sentir excluída. Dessa maneira as marcas através da 

representação do feminino acabam por definir na mente da mulher o que é e o que não é 

considerado bonito ou erótico. 

Desta maneira, valores femininos são representados juntamente com os sentidos 

comuns ao universo feminino, como a beleza, saúde e relacionamentos. Assim, perceber-se 

que a comunicação é uma área de estudo que envolve sujeitos, a relação entre eles, suas 

representações e discursos. Representar esse universo com as mais diversas características a 

fim de se aproximar de públicos com sentidos diversos passou a ser um objetivo das marcas.  

 
A história da publicidade é marcada por um crescente apelo a recursos estéticos e 
estilísticos, com o objetivo de atrair o olhar do público e prender sua atenção, em 
um espaço urbano cada vez mais saturado de estímulos informativos 
(SANDMANN, 2001, p. 12). 

 
 

De acordo com Mota-Ribeiro (2003), existem três condições às quais as mulheres na 

publicidade estão inseridas: a magreza, a beleza e a juventude. Para que se possa vender a 

publicidade, é importante que a mulher apresente tais condições pois é esse o perfil que se 
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quer, por ser mais comercial e mais aceito nos padrões estereotipais. Isso que é considerado 

mais bonito e muitas vezes até mesmo mais saudável e ainda são mulheres assim que captam 

uma maior atenção do público de ambos os gêneros.  

São raros os anúncios publicitários nos quais é possível encontrar uma mulher 

destituída de padrões de beleza, com algumas curvas ou orgulhosa do seu corpo volumoso. 

Em alguns casos é possível notar que as marcas passam a utilizar uma figura feminina mais 

próxima da realidade do público e exibem então a imagem feminina a partir de um 

contentamento com o corpo, orgulhosa por suas curvas naturais e mesmo assim é possível um 

apelo sensual, embora sem conotação erótica. 

A partir desse contexto, nos anos 2000 iniciou-se por parte de algumas marcas uma 

preocupação em colocar-se discursivamente contrárias aos padrões pré-estabelecidos, pois 

havia uma insatisfação por parte do público feminino ao ver-se sendo retratada dessa maneira. 

Marcas como Dove que em 2004 iniciou a campanha “Real Beleza” e Natura com a 

campanha “Mulher bonita de verdade”1 instauraram um jeito de se criar na publicidade, com a 

utilização de outros símbolos, outra estética e com uma preocupação de valorização da mulher 

e de não expô-la como um símbolo de sensualidade. Essas passaram a utilizar a imagem de 

uma mulher mais natural, com curvas naturais e com “imperfeições” correspondentes a um 

padrão comum e não ao corpo de modelo. Percebe-se, então, uma modificação no 

posicionamento dessas marcas, por conta do cuidado com a exposição de padrões não 

condizentes com a realidade feminina, buscando assim uma proximidade da marca com o 

consumidor.  

A partir desses anúncios a marca Natura se posiciona então como uma marca que 

busca mostrar às mulheres, independente da idade, que elas podem e devem se sentir bem e 

sentir-se bela. Nesse mesmo contexto a marca Dove, objeto de investigação deste trabalho, se 

insere no mercado mostrando as mulheres orgulhosas do seu corpo, seja ele com ou sem 

curvas, firme ou flácido, nos padrões de beleza já explorados midiaticamente ou não.  

A partir de uma pesquisa2, Dove constatou que em um universo de 3.200 mulheres 

entrevistadas em dez diferentes países, apenas 2% dessa população usaria a palavra bonita 

para se descrever. A marca então também começou a se preocupar com o uso do feminino em 

seus comercias, não tanto com a exposição da beleza, mas sim, em mostrar a beleza de todas. 

A marca percebeu o descompasso entre a imagem de beleza exibida pelas marcas e a imagem 
                                                
1 Site Natura, campanha Mulher Bonita de verdade disponível em: 
<http://www.natura.net/port/cosmoprof/por/universo/rosto.asp> Acesso em: 11/11/2014. 
2 Pesquisas Dove, disponível em: 
<http://www.dove.com.br/pt/docs/pdf/The_Truth_About_Beauty_White_Paper_PT.pdf> Acesso em:11/11/2014. 
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condizente com a realidade. Assim, no ano de 2004 Dove assumiu-se contra a construção de 

estereótipos que afetam tanto as mulheres, surgia então a campanha Real Beleza, que busca a 

valorização das mulheres e até o presente momento se mantém com o mesmo discurso.  

A primeira veiculação da campanha no Brasil ocorreu no ano de 2005, “Verão sem 

vergonha” (FIGURA 01, ANEXO 01), assim intitulada, era uma criação da agência Olgivy, 

parceira até os dias de hoje da marca, com um discurso que tentava convencer as mulheres de 

que não precisariam se esconder no verão. A campanha de Dove convidava todas a 

aproveitarem um verão sem a vergonha de se expor e ser feliz independentemente de estar ou 

não incluída em algum padrão de beleza.  

Assim Dove exibia pela primeira vez em suas campanhas no Brasil a inserção das 

“mulheres de verdade”, iniciando no país uma trajetória de campanhas bem sucedidas, 

reconhecidas pelo público e apreciada pelo uso e exposição do feminino de forma natural e 

sem utilização de modelos, incluindo a marca em um processo de desconstrução dos 

estereótipos em campanhas publicitárias.  

Mas como é visto pelas mulheres essa publicidade de Dove? Como essas se sentem ao 

verem o comercial Real Beleza de Dove? Quais são as repercussões de uma campanha com 

esse discurso? E o principal: como as mulheres percebem esse discurso e qual é a impressão 

delas nessa recepção? 

O presente estudo busca entender e responder todos desses questionamentos através de 

uma pesquisa de nível exploratório, uma investigação guiada por entrevistas com o uso da 

técnica de grupo focal. Para que assim possa-se analisar a interpretação das mulheres ao 

serem expostas a um material publicitário que retrata a figura feminina com os mais diferentes 

tipos de beleza e com uma mensagem de valorização e não comercialização do feminino. 

Partindo desse pressuposto inicial, estabeleceu-se alguns pontos a serem destacados ao 

longo desse estudo. Como objetivo geral o presente trabalho busca averiguar como as 

mulheres percebem o comercial Retratos da Real Beleza de Dove, estabelecendo-se uma visão 

abrangente e global do tema, no sentido do que se pretende obter como resultado. Ainda na 

intenção de nortear esse trabalho e a investigação metodológica há os objetivos específicos, 

que tratam-se de aspectos concretos que serão abordados na pesquisa e que ajudarão na 

construção da trajetória de pesquisa, que nesse estudo foram assim definidos: Entender como 

se dá o emprego da mulher pela publicidade; Mapear a atuação publicitária da Dove a partir 

da campanha Real Beleza; Realizar grupo focal com mulheres, moradoras de Santa Maria, 

com idade compreendida entre 20 e 30 anos de idade; Averiguar quais elementos da 

campanha Real Beleza são percebidos pelas mulheres. 
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Este trabalho justifica-se incialmente, pelo interesse pessoal da autora na área 

estratégica da publicidade e na curiosidade pelo engajamento de marcas na preocupação de 

utilizar a publicidade como instrumento de valorização do feminino, criando novos meios de 

aproximação das mesmas com o público alvo. E ainda, entender como jovens mulheres 

reagem a exposição à publicidade e a utilização do feminino em uma representão em sua 

forma natural e muito mais próximas da realidade do que o modelo vendido nos tradicionais 

discursos publicitários de marcas. Também por um interesse em estudar a construção de um 

estereótipo por certas marcas e principalmente a quebra dessa construção por outras, pois essa 

é uma prática, ainda, utilizada na publicidade e importante para uma reflexão de preocupação 

social pelas marcas com os seus consumidores e público atingido por suas campanhas. 

Os temas abordados são importantes no âmbito acadêmico publicitário e visam 

acrescentar no Campo da Comunicação novas informações e dados sobre o tema, podendo  

inspirar novos trabalhos e pesquisas na área, até o presente momento não foram encontrados 

estudos sobre a recepção da mulher no caso específico da campanha Real Beleza, veiculado 

no ano de 2013.  

Ainda é importante citar que os padrões de beleza, e a quebra ou uso deles, são tópicos 

em voga, seja pela preocupação dos consumidores ou pela intenção de marcas em atingirem o 

público feminino com o uso de uma linguagem mais próxima e condizente com a realidade. 

Através deste estudo visa-se esclarecer e entender os questionamentos aqui levantados e ainda 

auxiliar pesquisadores, alunos e estudiosos da área de comunicação com os mesmos 

questionamentos a entendê-los. 

Os resultados desse trabalho ainda pretendem auxiliar na compreensão e busca do 

entendimento da utilização do feminino pela marca Dove e principalmente em averiguar a 

interpretação do público feminino em relação às publicidades de tal marca.  
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2.  CONSTRUÇÃO DE MARCA  

 

Marca é uma representação simbólica, que apresenta qualquer tipo de entidade ou 

empresa e que no âmbito da Semiótica é classificado como um signo, símbolo ou ícone. É a 

identidade de uma empresa, produto ou serviço, além disso pode-se também classificá-la 

como uma promessa de desempenho por parte da empresa de seu produto ou serviço. 

Segundo a American Marketing Association (AMA)3, marca é definida como “um 

nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso” e tem como objetivo 

identificar produtos, serviços ou prestadores e fornecedores dos mesmos, além de diferenciá-

los dos demais concorrentes do setor.  

Sabe-se também que uma marca, além de ser um identificador de um produto ou 

serviço, os agrega dimensões que os diferenciam dos demais concorrentes no mercado e que 

satisfazem as mesmas necessidades e/ou vontades dos consumidores.  
 

As marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto e permite que 
os consumidores -  sejam individuais ou organizações – atribuam a 
responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor 
(KOTLER, 2007, p. 269). 

  

Ou seja, através da marca o consumidor pode avaliar determinado produto ou serviço, 

diferenciá-lo e reconhecê-lo na hora da compra ou contratação, uma vez que o consumidor 

registra em sua mente as experiências que vivencia com as mesmas, as quais podem 

influenciá-lo em futuras compras. Ainda pode desempenhar algumas funções mais específicas 

dentro do mercado, como por exemplo a organização e separação de estoque, através da 

classificação dos produtos a partir da cor, por exemplo, é possível também desempenhar 

funções jurídicas, garantir exclusividade de itens, além de ser uma proteção legal, uma vez 

que todas devem ser registradas e ter legitimamente perante a lei.  

Também podem ser utilizadas, por parte dos consumidores, como diferenciador de 

qualidade de certos produtos, muitos consumidores utilizam-se do valor de marca no 

momento da compra, assim, quanto mais reconhecida, mais antiga e mais prestigiada é esta no 

mercado mais credibilidade ela poderá transmitir aos consumidores, tornando dessa maneira o 

número de vendas também maior.  

Conforme Tavares,  

 

                                                
3 American Marketing Association, disponível em: 
<https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B> Acesso em: 11/11/14. 
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A identidade de marca pode ser definida como um conjunto único de 
características de marca que a empresa procura criar e manter. É nessas 
características que a empresa se apoia e se orienta para satisfazer 
consumidores e membros da empresa e da sociedade (TAVARES, 1998, p. 
75). 

 

Toda marca apoia-se na construção de um símbolo que transmite ao consumidor  a sua 

promessa e ainda comunica uma série de atributos que está ligada ao branding, que expressa o 

modo com que a marca é inserida em um produto. Segundo Kotler (2007, p.269), branding 

significa dotar produtos e serviços com o poder de marca e está totalmente relacionado em 

criar diferenças entre as marcas e como elas se posicionam no mercado perante seus 

concorrentes e seu público consumidor, conceito que será melhor explicado no capítulo 2.1 do 

presente estudo.  

Ainda segundo Kotler (2007), uma marca pode apresentar até seis níveis de 

significados, que são classificados como: atributos, os quais tem intenção de serem expostos 

para que ao ser visualizada pelo consumidor estes venham facilmente a mente do mesmo; 

benefícios, que podem ser classificados como funcionais, que dizem respeitos as 

funcionalidades primárias e secundárias do produto ou serviço e emocionais, os quais tem 

uma ligação mais pessoal e podem ser diferentes para cada consumidor; valores, a marca tem 

como obrigação transmitir os valores da empresa para o comprador final; cultura, que pode ou 

não ser representada por uma marca, cita-se como exemplo a marca da rede de lojas Casas 

Bahia a qual facilmente nota-se a representação a cultura nordestina Brasileira; 

personalidade, que pode ser projetado por uma marca, como se a marca fosse uma pessoa e 

transmitisse a personalidade da empresa; usuário, último nível de significados que sugere de 

forma simbólica o tipo de consumidor pode usar determinado produto ou serviço. 

Pinho (1996, p. 43) descreve que “a marca é a síntese dos elementos físicos, racionais, 

emocionais, e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos”. Ainda devem 

gerar para o consumidor pensamentos, sensações, experiências e sentimentos, para que ele 

tenha uma resposta de reconhecimento, assim, ela cria elos de associações fortes, favoráveis e 

exclusivas com os clientes. Para que isso ocorra deve ser feito uma definição de diferencial, 

assim sendo, serão lembradas pela sua proposta de diferencial das concorrentes, como na 

marca Dove, objeto de estudo no presente trabalho, que está ligada a máxima hidratação e 

beleza natural que proporciona. Portanto, em todo material que veicula nos meios de 

comunicação, a marca reforça sua qualidade de hidratação e sua ligação com a beleza natural 

de cada mulher para que o consumidor ao pensar em Dove tenha como primeira lembrança e 

pensamento a palavra hidratação e a imagem de sua beleza natural sendo ressaltada através do 
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uso dos produtos. Ainda pode-se dizer que força de marca está diretamente ligada à gestão da 

mesma, que terá seu conceito e importância descrita no decorrer do próximo capítulo. 

 
2.1 BRANDING  
  
 É possível dizer que branding é a gestão das marcas, ou seja, a administração dos 

comportamentos e ações perante os públicos. Para Martins (2006, p. 06) também pode ser 

definido como:  

  
Conjunto de ação ligadas à administração das marcas. São ações que, tomadas 
com conhecimento e competência, levam as marcas além de sua natureza 
econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas. 
Ações com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo 
cada vez mais confuso e complexo.  
 

Neste contexto, a marca deixa de ser apenas um símbolo ou logotipo que identifica 

uma empresa, produto ou serviço e ainda deixa de existir a partir de uma limitação gráfica e 

adquire o valor da identidade da empresa, então passa a ser elemento de representação dos 

valores empresariais e de equipe, serviço ou produto, ou seja, não é apenas uma imagem e 

passa a ser um símbolo representativo da corporação como um todo. Já em relação aos 

consumidores a marca se torna símbolo da interpretação do consumidor em relação ao que 

consome, isso ocorre através do resultado das experiências que são proporcionadas a esse 

consumidor, e quais sentimentos e impressões as mesmas desenvolveram em sua mente a 

partir dessa relação. 

Assim pode-se dizer que a união dos conceitos de marca simbólica e de branding 

definem esta não apenas como o símbolo, mas sim como um representação do espírito da 

empresa, seus princípios, perfil dos funcionários, valores como empresa, relação entre a 

corporação e os clientes e que através da comunicação e de ações constroem uma imagem 

para o consumidor. Branding significa ainda, trabalhar a personalidade da marca e mais do 

que isso, fixar essa personalidade na mente do consumidor, fazendo que esse se identifique e 

crie vínculos com a marca, aproximando e estreitando as relações entre empresa e 

consumidor.  

Também diz-se que é uma filosofia, um modo de se pensar e de gerenciar visando 

agregar valor à marca para que seus produtos ou serviços sejam vistos como diferenciados no 

mercado. Pavitt (2003, p. 21) esclarece que “branding é principalmente o processo de afixar 

um nome e uma reputação para algo ou alguém” e Guimalhães (2003, p. 87) ainda reforça que 

“é uma filosofia de gestão de marca, ou seja, uma maneira de agir e pensar sobre uma 

determinada marca”. 
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Nesse caso a gestão é pensada muito além de apenas o design em si, e passa a englobar 

outras áreas do conhecimento, envolve-se também conhecimentos e habilidades de marketing, 

uma vez que através desta gestão busca-se, através de ações perante o público, gerenciar o 

discurso e o posicionamento da mesma gerando associações. Calkins (2006, p.08) afirma que:  

 
Marcas são um conjunto de associações vinculadas a um nome ou símbolo 
associado a um produto ou serviço. As associações podem ser positivas ou 
negativas, e tudo pode receber marca, mesmo água, cidade e pessoas. Além 
disso, as marcas têm a habilidade de moldar como pessoas percebem os produtos 
– podem elevar ou diminuir um produto.  

 

As associações positivas do consumidor em relação a determinada marca são 

construídas através do gerenciamento das ações, posicionamento e exposição, através do foco 

em superar os problemas específicos da empresa, adquirindo mais poder e mais solidez.  Tais 

associações geradas ocorrem através do incentivo da marca, uma vez que em tempos de 

contemporaneidade, com mercados globalizados e tomados por novas tecnologias de 

informação e crescimento principalmente da tecnologia digital, as relações entre consumidor e 

produto mudam constantemente, intensificando assim o papel que a marca deve exercer. E 

partir desse contexto social, a marca deve disponibilizar um esforço maior em estabelecer sua 

posição e passa a ser de suma importância para a sobrevivência da empresa administrar os 

relacionamentos estabelecidos. 

Ainda nesse mesmo contexto passam a se utilizar do Branding para através da 

extensão da imagem da marca e seus atributos e benefícios, valorizando e reforçando tais 

benefícios na mente do consumidor. Também pode-se afirmar que está diretamente ligado à 

administração, gerenciamento e posicionamento da marca, e ocorre com a finalidade de levar 

as marcas para além da sua natureza econômica, fazendo com que essas adentrem na vida dos 

consumidores e passem a fazer parte da sua cultura e ações do cotidiano. Ainda está ligado, ao 

posicionamento desta e seu gerenciamento varia de acordo com as estratégias de Brand 

Equity, que tem a intenção de agregar valor à marca refletido na mente do consumidor.  

 
2.2 BRAND EQUITY  

 
O conceito de brand equity surgiu na década de 1980 e contribuiu muito no aumento 

da importância de marca para as estratégias de marketing. Atualmente a definição mais 

utilizada por comunicólogos e profissionais de marketing para brand equity foi escrita pelo 

professor americano Philip Kotler, que afirma que: 
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Brand equity é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se 
refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, 
bem como preços, na participação de mercado e na lucratividade que a marca 
proporciona à empresa. O brand equity é um importante ativo intangível que 
representa valor psicológico e financeiro a empresa (KOTLER, 2007, p. 270) 

 
O brand equity, é também compreendido como força de marca, pois agrega a ela 

vantagens de marketing sobre os concorrentes. Dentre as vantagens é possível citar um maior 

índice de fidelidade por parte dos consumidores, menos vulnerabilidade frente as ações dos 

concorrentes e a situações de crises, além de uma menor sensibilidade do consumidor quando 

houver aumento de preço de algum produto ou serviço e maior eficácia na sua comunicação.  

Pode-se dizer, a partir da teoria de Kotler (2007), que é a força e o valor que agregam 

diferenciais, ajudando no processo de compra e escolha por parte do consumidor por uma 

determinada marca em relação aos seus concorrentes. Sabe-se que atualmente não basta estar 

presente no mercado para obter sucesso e valor, é preciso também se relacionar com os 

consumidores de modo a fazer com que eles criem vínculos com a mesma.  

O poder de uma marca está diretamente ligado aos clientes, pois estes a percebem em 

seu cotidiano, através do que eles leem, veem, ouvem, refletem e sentem durante um 

determinado período, ou seja está na mente dos consumidores ativos ou consumidores em 

potencial. Além disso, pode haver ligação com as experiências que eles vivenciam com a 

marca de todas as formas, seja por experiência induzidas por campanhas publicitárias ou 

ações de marketing ou mesmo por experiência situadas no ambiente externo, as quais não 

dependem da influência da marca, que podem estar relacionadas com o gosto pessoal do 

consumidor ou até mesmo com experiências pessoa, isso ocorre através de contato, por 

exemplo em viagens, pode-se haver a exposição da marca em um local que não favoreça a sua 

qualidade na interpretação do consumidor, ou ainda quando o mesmo está em um bar e o 

tratamento que recebe ao pedir um produto é desrespeitoso ou mal realizado, essas ações 

externas podem gerar na mente do consumidor uma interpretação indesejada em relação a 

marca.  

Para o consumidor, ocorre no momento em que este se dispõem a pagar a mais ou 

procurar mais por determinado produto ou serviço, devido a composição da experiência 

positiva e também do valor que a marca o certifica, com base no passado da mesma e na 

perspectiva do futuro.  

 
Para a empresa, é a somatória do valor de sua franquia de mercado, ou seja, a 
multiplicação de quantas pessoas a preferem e de quanto cada uma está disposta 
a pagar adicionalmente ao custo de um bem ou serviço pelo que ela representa 
em seu universo de consumo (Keller, 2006, p. 30). 
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Sua estratégia é baseada no cliente e a obtenção de sucesso ocorre toda a vez que seus 

consumidores reagirem de forma mais positiva a um novo produto, campanha ou serviço 

quando a marca é apresenta a ele e tem reação mais negativa quando a mesma não aparece, 

isso ocorre porque a pessoa a ser investigada já teve uma relação ou ligação positiva com a 

marca anteriormente, assim, a cada novo produto fica mais fácil a aceitação por parte do 

público, que já tem confiabilidade e preferência por ela. E diz-se que possui um Brand Equity 

negativo quando estas sofrem reação contraria, ou seja, quando o cliente possui uma reação 

negativa quando a marca é apresentada.  

Assim, para garantir a força de uma marca os profissionais devem assegurar que as 

mesmas proporcionem aos seus consumidores experiências boas e corretas, assegurando 

manter sempre a qualidade do produto ou serviço oferecido, mantendo uma linearidade em 

campanhas publicitárias para criar reforço da marca na mente do consumidor, a fim de que as 

estruturas de conhecimento e reconhecimento de marca sejam construídas de forma positiva 

no pensamento de cada pessoa atingida por ela, o que depende do posicionamento que esta 

transmitida. 

 

1.3 POSICIONAMENTO DE MARCA 

 

É uma maneira de ação utilizada por uma empresa, produto ou serviço para se 

diferenciar das demais concorrentes no mercado, isso ocorre através de atributos reais ou 

simbólicos, criados e revelados pela marca, que se posiciona após a  segmentação de mercado, 

identificação de um público-alvo, para tentar ser referência na mente desse. 

Para Zozzoli (1998, p. 136) “posicionamento é o que você faz na mente do cliente em 

perspectiva” e ocorre para que uma empresa consiga espaço no mercado e colete uma fatia 

dos consumidores, assim seus produtos e ofertas devem traduzir claramente a forma com que 

a empresa se coloca perante os concorrentes. E consiste na ação de diferenciação no mercado 

através de seus atributos reais ou simbólicos, projetando produtos e a imagem da empresa na 

mente dos consumidores. 

Para Aaker (1996, p. 221), o posicionamento de uma marca ocorre quando agrega à 

empresa as seguintes vantagens competitivas:  (a) orientam e aperfeiçoam a estratégia de 

marca; (b) proporcionam opções de expansão da marca; (c) melhoram a memorização da 

marca; (d) dão significado e concentração para a organização; (e) geram uma vantagem 
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competitiva; (f) ocupam uma posição sólida contra a concorrência; (g) dão propriedade sobre 

um símbolo de comunicação; (h) provêm eficiências em termos de custos de execução. 

Pode-se dizer ainda que o posicionamento é uma forma de criação de uma imagem 

desta na mente do consumidor ou de identidade para determinada empresa, fazendo com que 

essa ocupe lugar de destaque e vire preferência do consumidor. Pode ser entendido como um 

conjunto de elementos verbais e imagéticos que compõem determinada identidade.  

 Para Tybout e Sternthal (2006, p. 18) o posicionamento deve partir de um ponto de 

diferenciação “o ponto de diferença indica como a marca é superior a outras alternativas”. Ou 

seja, é o meio através do qual a marca pode se utilizar para se afirmar como melhor opção de 

compra em relação às concorrentes. Os autores ainda afirmam que há duas formas  de 

diferenciação, uma que parte dos benefícios funcionais do produto, marca ou serviço e ainda 

há a diferenciação a partir dos benefícios emocionais.  

 No caso dos benefícios funcionais, as marcas devem apresentar vantagens concretas 

em relação as outras, podem valorizar seu desempenho ou ainda economia e “ganha 

credibilidade quando é apoiada em razões de crença” (TYBOUT E STERNTHAL, 2006 

p.18), isso podo ocorrer a partir da tangibilidade de características do produto. Como no 

exemplo apresentado pelos autores, a rede de alimentos fast-food Subway apresenta em suas 

franquias quadro com informações nutricionais e ainda já proveu ações para afirmar que é a 

rede de fast-food com alimentação mais saudável e com baixas calorias em relação aos 

concorrentes, destacando-se por esse benefício.  

Os benefícios funcionais ainda podem estar apoiados na imagem da marca, onde há a 

representação através de quem usa a marca, isso ocorre quando uma marca de tênis, por 

exemplo, se utiliza de um corredor conhecido pelo seu trabalho e utilizando a marca transmite 

ao público que aquele atleta deposita sua confiança na qualidade dos produtos.  

 Ainda, podem se diferenciar através dos benefícios emocionais, que são vinculados a 

benefícios abstratos e sugerem uma conexão emocional entre o cliente e a marca. Tybout e 

Sternthal (2006 p.19 - 20) destacam que “os benefícios emocionais mudam a ênfase da marca, 

suas funções e os sentimentos obtidos pelo usuário. Esses benefícios estão relacionados à 

preservação e desejos humanos básicos” e ainda afirmam que as marcas que se utilizam do 

benefício social em torno da auto-apresentação ou de relacionamento “são, às vezes, 

denominadas  marcas de imagem ou ‘simbólicas’”.  

Há também o uso de benefícios emocionais a partir do foco interno, é o caso de 

marcas que se relacionam com os consumidores através do incentivo de crescimento pessoal 

do cliente, auto afirmação, realização pessoal e autodeterminação dos consumidores. Assim 
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busca-se aproximação do cliente através de elos sentimentais e não concretos de venda ou de 

benefícios funcionais que este produto ou serviço oferecem.  

Assim, conforme Tybout e Sternthal (2006 p.20) “como os benefícios funcionais, os 

benefícios emocionais são frequentemente fundamentados em atributos ou imagem do 

produto, representados por pessoas em ocasiões de uso”. Ou seja, ainda há a representação de 

benefícios, não mais funcionais mas sim emocionais, busca-se despertar desejos e sentimentos 

nos consumidores. 

Ainda é importante que as marcas, além de criarem um posicionamento, deem 

sustentação à este posicionamento, mantendo seu discurso e linearidade em todas ações 

desenvolvidas. Uma vez estabelecido um posicionamento deve-se mantê-lo, em alguns casos 

é possível que isso ocorra sem modificações, no entanto, em alguns casos é necessário um 

ajuste, pequenas modificações para se continuar impactando o público-alvo. Pois nem sempre 

o púbico alvo se mantem o mesmo, pode haver uma amplitude de público ou ainda 

modificação do mesmo. 

Para que essa sustentação ocorra é importante que as marcas elaborem estratégias de 

fortalecimento, podendo modernizar a forma com que a marca é apresentada ao público no 

decorrer dos tempos. É o que acontece com a marca da Rede Globo, por exemplo, que vem 

sofrendo alterações para sempre se manter moderna e atual. As marcas podem ainda passar a 

se mostrar de forma mais ou menos abstrata, para se reafirmarem para o público-alvo 

mantendo o padrão da identidade da marca. 
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Figura 01: Marca Rede Globo 1965 – 2014 

Fonte: redeglobo.com4 

 

Para a eficácia do posicionamento o mesmo deve ser mantido no discurso da marca 

através dos mais diversos meios, e ainda tem extrema importância para a definição do meio a 

ser utilizado. A publicidade audiovisual é um dos recursos mais utilizados pelas marcas para 

afirmarem o seu discurso, uma vez que este possibilita a marca à exibir imagem em 

movimento agregando som e qualidade de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  Rede Globo, marcas.  
Disponível em: <http://redacaopp2008.blogspot.com.br/2008_08_01_archive.html> Acesso em 11/11/2014 
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3. PUBLICIDADE AUDIOVISUAL 

 

A produção audiovisual é resultante da combinação de elementos de áudio e vídeo, 

som e imagem, fazendo uma sincronização desses elementos para gerar significados de 

linguagem, foi dessa convergência dos dois elementos para um meio só que surgiu pela 

primeira vez a nomenclatura hoje conhecida, audiovisual. Esse tipo de produção teve sua 

origem no cinema, que em um primeiro momento exibia a imagem no telão sem som e uma 

orquestra era responsável por reproduzir o som ao vivo em sincronia com a imagem. Em 

1927, ocorreu a primeira produção com total sincronia de som e imagem, no filme “The Jazz 

Singer”,  desenvolvido pela produtora Vitaphone. 

Mais tarde, com o surgimento da televisão no Brasil no ano de 1950 a publicidade 

passou a se utilizar dos elementos do cinema e leva-los até suas produções, dando origem 

assim ao que se conhece como publicidade audiovisual em seus mais diversos formatos. O 

autor Rossini (2007, p. 166) define que: 

 
A referencialidade da imagem cinematográfica nos permitiu desvendar aspectos 
antes não percebidos no mundo à nossa volta, pois modificou consideravelmente 
nosso campo de visão ao ampliar, escrutinar, remontar, aquilo que vemos (e o 
que não vemos ou não percebemos). Com isso, foi-nos acostumado com algo 
hoje tão familiar: a imagem audiovisual. 

 

É possível depreender então que o cinema foi o criador e concretizador da fusão dos 

elementos de vídeo e áudio, tais elementos formataram e ainda são referencialidade para as 

produções audiovisuais. Journot (2005) define audiovisual como uma técnica concebida em 

função de um produto ou obra obtido por determinado meio de comunicação de massa, o qual, 

no caso da publicidade audiovisual é a televisão, que permite a transmissão de som e imagem, 

componentes que, no processo audiovisual, complementam-se obrigatoriamente. Atualmente 

o audiovisual é o meio pelo qual mais se comunica, e este tipo de produção está presente em 

diferentes plataformas, televisão, cinema e internet.  

Autores e profissionais de propaganda defendem o audiovisual como sendo o tipo de 

publicidade mais eficiente pois é capaz de transmitir ao público as especificidades da marca, 

produto ou serviço, mas é ainda importante ressaltar que a eficácia desta publicidade não 

depende apenas da elaboração do conteúdo audiovisual. Mas também da escolha do público, 

horários e número de inserções e ainda da emissora na qual essa produção será exibida. Em 

razão disso é possível identificar que há uma popularização da produção de conteúdo 
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audiovisual e o consumo dessa produção é percebido em larga escala. Para Alves (2008, p. 

19) 
Vivemos numa época em que o audiovisual é o modo de expressão 
predominante. Na mídia, na arte, na tecnologia, na forma como nos 
comunicamos, o audiovisual está presente em tudo. Novas mídias audiovisuais 
se multiplicam ao mesmo tempo em que mídias tradicionais são convertidas em 
formato digital. 
 

Para produções audiovisuais, as plataformas de veiculação mais presentes, fortes e 

efetivas hoje em dia são a televisão e a internet, a primeira possibilita a distribuição do 

conteúdo desejado para a grande parcela do público, pois é o meio de comunicação mais 

presente nos lares brasileiros. Essa informação está disponível na pesquisa IBOPE5 realizada 

no ano de 2014 e apresenta que 65% das pessoas veem televisão diariamente e que 26% 

conectam-se a internet diariamente, sendo este o segundo meio de comunicação mais 

utilizado, possibilita as marcas a divulgarem produções de cunho audiovisual para um público 

mais segmentado, pois o meio possibilita o direcionamento do conteúdo a um target 

específico de forma mais precisa, através de ferramentas de restrição quanto ao público que 

irá receber a publicidade, diferente da televisão onde não há a possibilidade de se selecionar 

em quais aparelhos determinado comercial será exibido.  

Para Barreto (2010, p. 19) “nenhum outro veículo de comunicação tem o poder da 

televisão no que se refere ao alcance e influência sobre o cidadão”, assim marcas se utilizam 

da televisão como aliada, utilizando-se de produções audiovisuais que retêm o foco do 

telespectador, tem a intenção de não apenas informar esse espectador, mas também de 

conquistá-lo, envolvê-lo e o entreter, para conquistá-lo levando-o a efetivação da compra ou 

fidelização.   

Na internet, meio que segue em ascensão, tanto para o usuário quanto para os 

anunciantes, o desafio da produção audiovisual está em captar e prender a atenção desse 

usuário, pois nesse meio há a possibilidade do usuário de ignorar o anúncio que recebe, com a 

possibilidade de trocar de página, pular o anúncio ou mesmo fechá-lo se o material não 

despertar interesse do internauta. Alves (2008, p. 19) ressalta que atualmente “os 

computadores tomam conta de casas, escolas, escritórios e lugares de entretenimento, todos 

interligados em rede, enquanto outras tecnologias extrapolam suas atividades básicas”, 

contextuando o crescimento da internet não apenas em computadores mas também em 

celulares, que deixaram de cumprir apenas a função básica de telefonar e hoje são plataformas 

                                                
5 Informações Pesquisa Ibope, disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/132453/Ibope-
internet-dispara-jornais-impressos-afundam.htm> Acesso em:11/11/2014. 
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de acesso rápido e fácil ao meio. E há ainda o desenvolvimento de plataformas antes nem 

imaginadas como os tablets, por exemplo, que possibilitam as marcas a se aproximarem dos 

usuários a partir de aplicativos ou patrocínio dos mesmos, gerando interação e visibilidade da 

marca para com o usuário. 

Como meio de comunicação a internet possibilita que as produções audiovisuais sejam 

compartilhadas mais facilmente entre os usuários, mas é aqui que surge o novo desafio das 

agências desenvolvedoras de tais produções, pois na internet o usuário não tem a obrigação de 

assistir a publicidade. Como é o caso dos anúncios TrueView In-stream6, veiculados no site 

Youtube e tem como característica serem vídeos com a possibilidade de serem ignorados pelos 

usuários, inseridos antes, durante ou depois do vídeo principal, ou seja o usuário possui a 

opção de pular o anúncio após os 05 segundos iniciais do material audiovisual. Para que o 

mesmo assista até o fim, a publicidade deve captar e instigar a curiosidade desse usuário, 

criando um desafio ainda maior na hora da criação. 

  Ribaric (2013, p. 119) defende que, “desde a sua origem, a publicidade audiovisual em 

seus diferentes formatos, faz uso da linguagem cinematográfica”. Ou seja, a publicidade se 

adapta aos diferente formatos existentes sem abrir mão das características da linguagem, 

comum em todas plataformas.  

Há a variação da estética e dos elementos em cena, pois diferentes meios possuem 

necessidades distintas. No caso da televisão e a internet, principais meios para exibição de 

conteúdo publicitário audiovisual, pode se perceber que mesmas marcas atuam nos dois meios 

e adaptam seus roteiros como é o caso da publicidade Retratos da Real Beleza da marca Dove. 

O minidocumentário foi veiculado apenas através da internet, pois se trata de um material 

mais extenso que os formatos padrão de televisão (15, 30 e 45 segundos), porém a marca não 

deixou de estar presente no meio e produziu diferentes formatos para exibição nas duas 

mídias, através de outras campanhas institucionais da marca.  

O cuidado necessário é utilizar uma linguagem apropriada, com adaptação de roteiro e 

elementos estéticos em cena para cada um destes que deve ocorrer através de certos critérios, 

não apenas o meio em que está veiculado, mas também deve-se adaptar a propaganda com 

relação ao público ao qual é direcionada. Outra questão importante é a intenção, para vender 

determinado produto ou serviço ou se o mesmo tem apenas a finalidade institucional de 

divulgação da imagem. A publicidade audiovisual não pode ser estática, deve estar sempre 

buscando a melhor forma de surpreender e impactar o público-alvo. 

                                                
6 Publicidade no Youtube disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pt-BR> 
Acesso em: 05/11/2014. 
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4. A CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS NA SOCIEDADE  

 

Estereótipo significa uma impressão, uma generalização da aparência ou do 

comportamento de um grupo ou indivíduo, podendo ser considerada positiva ou negativa. É 

um pressuposto que vem sendo bastante confundido com preconceito, uma vez que também 

rotula pessoas e modos de agir. Porém para o psicólogo social Moscovici (1972 apud 

Amâncio 1991) estereótipo trata-se de um conceito de representações sociais o qual se 

justifica como forma de análise de relações e interações sociais e está associado a origem e ao 

impacto dos preconceitos.  

Desse modo, a comunicação social, de alguma forma mobiliza ação e representação de 

cunho visual ou verbal que representa e simboliza algum estereótipo. Segundo a pesquisadora 

Dylia Lysardo-Dias em um artigo7 publicado pela Stokholm Review of Latin American 

Studies em 2007, os estereótipos funcionam como um discurso social vastamente  

disseminado e que também são renovados, atualizados e solidificados cada vez que  utilizados 

nos mais diversos meios de comunicação conhecidos atualmente. Pode-se então considerar os 

estereótipos como um elemento fundamental na produção do discurso publicitário e ainda 

dizer que esse é um gerador de interações entre receptores e anunciantes 

Na publicidade, não só brasileira, mas também mundial, nota-se o uso de signos que 

transparecem tais estereotipais, como exibição de corpos femininos ou partes deste, e que 

ocorrem no intuído de agir com mais eficácia na transformação do público para consumidor 

ativo, esse deixe de ser alvo e se torne consumidor efetivo de certo produto ou serviço 

oferecido através de um discurso publicitário. Isso ocorre através do reconhecimento por parte 

do público dos elementos expostos, que em geral são elementos comuns a todos da sociedade. 

Assim percebe-se que a ação publicitária contribui, através dos mais diversos procedimentos 

para que haja uma manutenção e uma desconstrução dos estereótipos, ação a qual é sempre 

planejada a partir do público visado e do meio utilizado para tal.  

A partir desse processo de construção e reforço dos elementos de estereótipo, antigos 

modelos culturais são retomados e novos modelos culturais são criados e vem se difundindo 

com os antigos, a construção do estereótipos acontece a partir do resultado de uma vivência  

que estabelece sentidos comuns as pessoas. Assim a interação gera uma correspondência 

desses sentidos, sendo possível concluir que o surgimento ou manutenção de certos 

                                                
7 Artigo A Construção e a desconstrução de estereótipos pela publicidade brasileira, disponível em: 
<http://professor.ucg.br/siteDocente/admin/arquivosUpload/12031/material/clichesestereotipos.pdf> Acesso em: 
09/10/2014 



 25 

estereótipos não surgem de um indivíduo ou de uma imposição de algo ou alguém, mas sim 

por uma ação natural e troca de discurso e sujeitos de membros da coletividade.  

Naturalmente a mídia incorpora a suas ações os discursos que se utilizam de 

estereótipos para ganhar força e estabelecer a troca e identificação do emissor da mensagem e 

do receptor (público). A publicidade, sempre visando preencher mais espaços na vida e 

atividades sociais das pessoas, sem deixar transparecer a sua presença, usa de um discurso 

persuasivo, em sua maioria, mas que impacte o seu público de uma forma não invasiva. 

Segundo Soulages (1996, p. 151) a publicidade exibe “uma série de representações do mundo 

e de seus seres”, e de várias formas mexe com o imaginário e o inconsciente, além de ter o 

poder de reconstruir crenças legítimas do conhecimento público, ou seja, apela as normas 

aceitas pela sociedade e age através de comportamentos esperados por determinação 

estereotipadas.  

Nota-se que a publicidade, endereçada tanto ao público feminino quanto ao público 

masculino,  vem trabalhando basicamente com os dois tipos mais conhecidos de estereótipos 

femininos, um relativo ao padrão de beleza, o qual diz que a mulher bonita é aquela que é 

magra e com curvas sensuais e o outro relativo a juventude, o qual parece afirmar que para 

que haja felicidade é necessário aparentar ser jovem, como é possível perceber no anúncio 

apresentado abaixo. 

 
Figura 02: Victoria Secret – I love my body 

Fonte: We Bite Back website8 

 

 Na publicidade acima, assinada pela marca de lingerie mundialmente conhecida 

Victoria Secret, há uma promoção do culto ao corpo, o texto de chamada diz “Eu amo meu 

corpo” e ao lado a marca apresenta três modelos, com corpos magros e sem nenhuma 

imperfeição, jovens e consequentemente sem rugas ou linhas de expressão. Ainda no texto de 

                                                
8 We Bite Back, disponível em:< http://webiteback.com/forum/viewtopic.php?p=441648> Acesso em: 
09/11/2014 
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apoio a marca questiona as mulheres “Seu corpo é forte? É sexy? É ousado ou sedutor?” 

fazendo um claro incentivo ao estereótipo de mulher bonita através do padrão top model. 

 Outro anúncio que pode ser utilizado como referência é o apresentado logo abaixo, 

que mostra o uso e incentivo de estereótipos, a cervejaria Skol, investe no corpo da mulher 

como elemento de persuasão.  

  
Figura 03 e 04: Anúncios cerveja Skol. 

Fonte: Pitacos Genéricos Blog9 

 

 A marca se utiliza do corpo jovem, sensual, magro e sem defeitos para a promoção de 

suas cervejas, reforçando que a publicidade cria e mantém os estereótipos femininos vigentes 

na sociedade. Nesses dois casos apresentados as marcas, tanto a Victoria Secret, voltada para 

o público feminino, quanto a Skol, voltada ao público masculino se utilizam do corpo 

feminino “perfeito” como elementos do discurso persuasivo da marca e incentivam assim o 

culto ao corpo e a busca da perfeição estereotipa por parte das mulheres comuns da sociedade. 

Esse movimento não ocorre na mídia apenas por parte da área publicitária, mas 

também por uma série de ações promovidas pelos mais diversos setores de mídia voltados 

para o público feminino. Para Lipovetsky (2000, p. 132) “os periódicos femininos são cada 

vez mais invadidos por guias de magreza, por seções que expõem os méritos de uma 

alimentação equilibrada e leve, e exercícios de manutenção e modelagem do corpo”. É 

possível perceber que o culto a magreza e a preocupação estética da mulher em manter-se 

dentro dos padrões impostos por regras de estereótipo é utilizado para atrair um maior número 

de leitoras e consumidoras ou leitores e consumidores como no caso da cerveja Skol. 

 Ainda nota-se por parte de algumas marcas uma ação contrária a estes movimentos de 

construção de estereótipos e passam a afirmar que a beleza feminina deve ser natural, ações 

estas que serão explicadas no capítulo a seguir. 
                                                
9 Pitacos Genéricos Blog, disponível em: <http://pitacosgenericos.blogspot.com.br/2010/03/puxando-do-twitter-
mulheres-na.html> Acesso em:11/11/2014. 
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4.1 A MARCA DOVE E A DESCONSTRUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS 

 

A publicidade, cria ou retoma determinados estereótipos presentes na sociedade, não 

apenas para reforçá-los e reafirmá-los mas ainda na intenção de diferenciar o produto 

anunciado dos demais concorrentes. Porém é possível notar que em alguns casos os 

estereótipos são exibidos com subversão, a partir do rompimento do mesmo. 

Deste modo “modelos culturais pré-existentes são objeto de um tratamento no qual os 

valores consensuais que os fundamento são substituídos por outros de forma a romper os 

automatismos culturais” (LYZARDO-DIAS 2007, p.32). As marcas passaram a se utilizar de 

uma estratégia de estranhamento ao público alvo, capitando a atenção do mesmo através do 

estranhamento ou apoio aos novos formatos exibidos, através do choque causado pelo 

exibição de imagens que fogem às expectativas criadas a partir dos padrões de estereótipos 

vigentes na sociedade. 

No ano de 2004, Dove posicionou-se como uma marca que apoia a beleza natural de 

cada mulher, assim iniciando uma atividade de desconstrução dos estereótipos previamente 

estabelecidos pelas mídias. A marca passou então a propor um rompimento e subversão de 

certos estereótipos, iniciado no Brasil com a campanha “Verão sem vergonha”, previamente 

citada nessa pesquisa, assim valores culturais estereotipados são rompidos dando início a 

formação de novos valores dentro das produções publicitárias. Sendo assim, a reprodução de 

estereótipos, o que garante sua existência, é substituído, dando espaço a um discurso de 

rompimento e desconstrução destes, as imagens já consagradas, amplamente difundidas e 

replicadas pelos meios de comunicação.  

 Esse rompimento se trata de uma estratégia de captação e fidelização do público alvo 

e público consumidor, em um primeiro momento causa estranhamento e chama a atenção do 

espectador através da presença inusitada de mulheres não famosas e fora dos padrões 

conhecidos, porém em um segundo momento atraí a partir da identificação.  

Nesse caso deixa-se de usar imagens já consagradas que carregam um discurso sobre 

beleza de uma maneira convencional, para usar-se de uma reformulação da beleza. Segundo 

Lyzardo-Dias (2007, p.32) “Trata-se de um caso de heterogeneidade discursiva porque a 

publicidade estabelece um diálogo entre um dizer convencional e consensual e o novo dizer 

que ela propõe, que é fruto da subversão do primeiro”. 

Ainda segundo a autora  essa subversão é caracterizada como um tipo de transgressão, 

na qual uma norma social é violada ou desobedecida. Por isso se entende que a marca passou 

a desobedecer os padrões formados na sociedade, gerando uma imagem diferenciada. Aqui 
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não se trata apenas de uma estratégia de venda ou de imagem do produto, mas sim de uma 

construção de imagem de marca, ou Brand equity, a marca passou a ser associada como uma 

apoiadora da beleza natural e não é vista apenas como uma fornecedora de produtos de 

higiene e beleza mas, hoje é também, vista como uma marca para todas as mulheres. 

Nesse sentido, a marca abandonou o uso de imagens idealizadas e de uma “falsa 

beleza” e passou,  não apenas a utilizar de imagens, mas também de um discurso que 

aproxima as mulheres, surpreendendo o espectador com um novo conceito de mulher bonita. 

A partir dessas estratégias e desse posicionamento, com o objetivo de mostrar as 

mulheres que elas são mais bonitas do que pensam ser, a Ogilvy Brasil elaborou no início de 

2013 um mini documentário em formato audiovisual para a Dove, com a intenção de se 

aproximar do público-alvo e revelar como ele realmente é.  

A beleza real proposta no mini documentário “Retrato da Real Beleza” não está 

atrelada a referenciais e atributos utilizados como contemplação e atratividade, mas sim na 

quebra desses estereótipos, e com a finalidade de fazer com que a mulher perceba que é bela 

naturalmente. A campanha atualmente é considerada uma das mais bem sucedidas na internet 

e elogiada por sites de conteúdo voltado à profissionais de propaganda e também sites para o 

público feminino, o vídeo postado no dia 13 de abril de 2013 foi visto mais de cinco milhões 

em uma de suas versões para o Brasil e mais de 14 milhões de vezes no Youtube e em outras 

plataformas de vídeo, em mais de 110 países. A campanha "Retratos de Real Beleza" ainda 

venceu prêmio máximo do festival de publicidade de Cannes, o inédito Grand Prix de 

Titanium, em sua edição de 60 anos ocorrida no ano de 2013, além do prêmio anterior a 

campanha faturou ainda outros 15 leões de ouro, sendo reconhecia por sua importância e 

eficiência. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com o objetivo de compreender e analisar a interpretação do público feminino quanto 

ao material publicitário da marca Dove, no minidocumentário “Retratos da Real Beleza” 

veiculado no canal Dove do site Youtube10 no primeiro semestre do ano de 2013, o presente 

estudo utiliza-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e nível exploratório, com entrevistas 

construídas através da técnica de grupo focal para definir seu percurso metodológico. 

Neste capítulo, faz-se a explicação do processo de investigação e da amostra da 

pesquisa, constituído por nove mulheres, moradoras de Santa Maria e com idades 

compreendidas entre 20 e 30 anos, que participaram do grupo focal realizado no dia 27 de 

setembro de 2014, nas dependências do Centro Universitário Franciscano, com o objetivo de 

compreender a interpretação dessas mulheres em relação ao minidocumentário citado e 

responder os questionamentos previamente definidos para este estudo.  

 

5.1 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é baseado primeiramente em uma pesquisa bibliográfica, fase 

fundamental para a realização de uma pesquisa, pois auxilia no desenvolvimento dos 

objetivos e no conhecimento prévio referente ao objeto de estudo. Para Michel (2009, p. 32) a 

pesquisa bibliográfica é uma “fase da pesquisa cujo objetivo é auxiliar na definição de 

objetivos e levantar informações sobre o assunto objeto de estudo”. Essa etapa foi utilizada 

também para acrescentar informações, dar fundamento e embasamento teórico ao trabalho, a 

partir dos conceitos e características observados nas teorias estudadas, a partir da leitura de 

livros da área de comunicação social e artigos publicados em periódicos.  

Ainda, com o objetivo de melhor compreender a interpretação da mulher em relação 

ao minidocumentário da marca Dove, o estudo foi alicerçado em uma pesquisa de nível 

exploratório, com foco central em uma investigação guiada por entrevistas com o uso da 

técnica de grupo focal. Essa é uma técnica de natureza qualitativa que neste caso foi divida 

em seis etapas: elaboração de roteiro de discussão, seleção dos participantes, definição do 

local do evento e tempo estimado, condução da entrevista, registro das informações e por fim 

análise de resultados obtidos. Pode-se conceituar grupo focal como: 

 

                                                
10 Vídeo no Canal Dove Brasil, Youtube, Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM 
Acesso em:11/10/2014 
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Um tipo de pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos 

valorativos e normativos que são referencia de um grupo em particular. São na 

verdade um entrevista coletiva que busca identificar tendências (Duarte e Bastos, 

2009, p.181). 

 

Assim é possível afirmar que grupo focal é uma pesquisa que tem como propósito a 

busca da compreensão de determinado objeto de estudo, através de diferentes opiniões e 

pontos de vista e não se baseia em dados oriundos de inferências e generalização.  

A elaboração dessa entrevista teve a intenção de buscar conhecimento profundo sobre 

o consumidor ativo ou em potencial específicos da marca Dove. E ainda teve o interesse em 

entender como as mulheres recebem a publicidade assinada pela Dove, se a mesma causa 

estranhamento, emoção ou outro sentimento em um primeiro momento e como se dá a relação 

entre a mulher comum e a exibida nos comerciais. O comercial é capaz de sensibilizar e 

aproximar a marca do consumidor, foi o questionamento principal que norteou a realização do 

grupo focal. 

Para Caplan (1990) grupos focais são “pequenos grupos de pessoas reunidos para 

avaliar conceitos ou identificar problemas” e ainda pode constituir-se como uma ferramenta 

de marketing utilizada para avaliar a reação dos consumidores a mensagens, produtos ou 

serviços. Tem como finalidade central identificar as percepções, sentimentos, modos e 

opiniões dos participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade e seus 

objetivos específicos variam de acordo com a abordagem e roteiro de pesquisa.  

Para este estudo o usa da técnica permitiu uma apresentação franca de opiniões entre 

as participantes, com a mediação da pesquisadora, promovendo a interação com vista a buscar 

o entendimento das mulheres ao minidocumentário “Retratos da Real Beleza”. O que está de 

acordo com Duarte e Bastos (2009, p.182) que define a técnica como sendo “ utilizado em 

larga escala para identificar tendências, preferencias, hábitos e percepções do consumidor”, e 

neste estudo ainda serviu para o levantamento de informações e afirmações teóricas.  

 

5.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

A realização da técnica de grupo focal ocorreu na cidade de Santa Maria, no dia 27 de 

setembro de 2014 e reuniu na sala 103 do Prédio 13 do Centro Universitário Franciscano nove 

mulheres. As convidadas, escolhidas com base no conhecimento prévio da pesquisadora, 

receberam via Facebook um convite em modo privado para participarem de um grupo de 

discussão e sabiam anteriormente que se tratava de uma pesquisa que seria realizada para um 
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Trabalho Final de Graduação do curso de Publicidade e Propaganda, porém nenhuma das 

entrevistadas tinha conhecimento do tema e objeto de estudo abordados pelo presente 

trabalho.  

Segundo Costa (2005, p.185) “o público-alvo de um grupo focal é definido de acordo 

com a necessidade do pesquisador”, a partir disso definiu-se o perfil das convidadas a partir 

de três pontos: primeiro, deveriam ter idade compreendida entre 20 e 30 anos por ser este um 

público de jovens mulheres que poderiam ser alcançadas mais facilmente pelos comerciais de 

Dove postados no Youtube e não veiculados na televisão aberta; segundo, deveriam ser 

moradoras da cidade de Santa Maria, cidade na qual ocorreu a aplicação da pesquisa; terceiro, 

possuir acesso a internet e perfil no Facebook para o recebimento do convite. 

Além dos três pontos citados acima que caracterizam e definem o perfil procurado, as 

entrevistadas de algum modo possuíam alguma afinidade com a pesquisadora, para que se 

sentissem mais a vontade ao expor suas opiniões em relação aos assuntos tratados, sempre 

mantendo a transparência e fidelidade ao trabalho, não havendo desvio da pesquisa. 

A pesquisa foi aplicada em uma sala com projeção, para exibição do 

minidocumentário “Retratos da Real Beleza” nas dependências do Centro Universitário 

Franciscano. As convidadas ficaram dispostas em um semicírculo e a mediadora 

(pesquisadora) ficou posicionada em frente as mesmas, a fim de questioná-las e estimular o 

debate entre elas. Toda a aplicação da pesquisa foi registrada através de gravadores a fim de 

facilitar a análise e a compreensão das respostas, e teve a duração de aproximadamente duas 

horas. 

Ao chegarem ao local da pesquisa houve, para as entrevistadas, a aplicação de um 

questionário (Apêndice A) com perguntas fechadas a fim de facilitar a classificação da 

amostra pesquisada e a identificação das participantes, assim como, auxiliar na apuração a 

análise posterior. Todas entrevistadas foram identificadas por números para manter o 

anonimato das componentes do grupo e facilitar o entendimento do estudo.  

No início do desenvolvimento da técnica, foi proposta um discussão sobre meios de 

comunicação e a inserção da publicidade nos mesmos e além disso foi comentado também 

quais os meios mais utilizados pelas mulheres para buscar informações e entretenimento, 

como proposto na etapa um (Apêndice B). Após esta primeira discussão introdutória ocorreu 

a exibição do material publicitário objeto de estudo do presente trabalho e logo após se iniciou 

a terceira etapa da pesquisa,  momento no qual começou a apresentação de opiniões sobre os 

assuntos abordados por esse estudo e tópicos específicos do material exibido. 
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Após a realização da técnica de grupo focal as respostas foram transcritas para 

servirem de material de análise, por fim os resultados foram estudados e averiguados a fim de 

se entender a interpretação das entrevistadas em relação ao material audiovisual de Dove, 

conforme será apresentado no capítulo 7. Abaixo apresenta-se o quadro com o perfil das nove 

mulheres que compuseram a amostra da pesquisa. 

 

Nome Idade Escolaridade Curso Profissão Classe Social 

Entrevistado 

1 

24 Superior 

incompleto 

Medicina Estudante A2 

Entrevistado 

2 

24 Superior 

completo 

Mestrado em 

Filosofia 

Estudante A1 

Entrevistado 

3 

23 Superior 

Completo 

Direito Estudante A2 

Entrevistado 

4 

24 Superior 

Incompleto 

Arquitetura 

e Urbanismo 

Estudante A1 

Entrevistado 

5 

23 Superior 

Incompleto 

Odontologia Estudante B 

Entrevistado 

6 

22 Superior 

Incompleto 

Bacharelado 

em 

Estatística 

Estudante C 

Entrevistado 

7 

26 Superior 

Completo 

Artes 

Visuais 

Estudante D 

Entrevistado 

8 

23 Superior 

Completo 

Direito Estudante A2 

Entrevistado 

9 

22 Superior 

Incompleto 

Arquitetura 

e Urbanismo 

Estudante B 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Fonte: Entrevistas (2014) 

  

 A partir das informações apresentadas é possível perceber que o perfil das convidadas 

foi escolhido com base  de determinadas características, ser somente composta por mulheres, 

com idades entre 20 e 30 anos, com curso superior completo ou incompleto, de áreas varias de 

atuação e diferentes classes sociais, para atender os objetivos previamente definidos.  
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5.3 DOVE: A MARCA E A COMUNICAÇÃO11 

 

A marca teve sua origem durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, os 

primeiros sabonetes foram criados com o propósito de lavar e cuidar dos feridos em guerra 

surgiram os primeiros sabonetes Dove. Nos anos 50, após ter cumprido a missão inicial de 

tratar e cuidar dos soldados americanos em campo, a fórmula suave de Dove passou por uma 

reformulação, a fim de convertê-lo em um produto de beleza diferentes dos demais 

disponíveis na época. Assim, em 1957, iniciou-se a distribuição em grande escala dos 

sabonete em território Americano, neste mesmo período a agência Ogilvy criou a primeira 

camapnha da marca, voltada para o lançamento do produto, tendo como slogan “¼ Cleansing 

Cream”. 

 Após conquistar o mercado norte-americano os sabonetes Dove foram levados para 

outros países, sendo sempre referência em hidratação. Durante os anos 1991 e 1994 a marca 

foi introduzida em 55 países ao redor do mundo como por exemplo, Brasil, Argentina, 

Portugal e Espanha. E atualmente possui uma gama de produtos de higiene e beleza que 

fazem diferença no tratamento da pele e cabelos fazendo com que a mulher possa aproveitar 

seu próprio estilo de beleza, sempre associando diretamente com a ideia de hidratação. No 

Brasil a marca foi apresentada ao mercado no ano de 1992 e rapidamente conquistou o 

público brasileiro, reflexo disso, em 2002 a Unilever inaugurou no Brasil uma das três únicas 

fábricas do produto no mundo. 

A comunicação de Dove sempre mereceu destaque, a marca na década de 1960 

utilizou-se, pela primeira vez, em seus materiais publicitários, testemunhais de mulheres 

comuns, criando assim uma enorme identificação com as consumidoras e destacando seu 

produto no mercado. Nos anos de 1970, a empresa inovou novamente, dessa vez através de 

uma ação de marketing direto que incentivava as consumidoras a comprovar a neutralidade de 

pH de Dove, característica que impediria o ressecamento da pele e ainda ausente em muitos 

concorrentes. Em 1988, a marca focaria ainda mais no depoimento de testemunhas reais em 

sua comunicação, buscando um envolvimento emocional, além do discurso racional sobre a 

superioridade do produto.  

A partir desse histórico comunicacional da marca e seu posicionamento de 

aproximação e relação de fidelidade com os consumidores, Dove, sem abandonar sua 

associação direta com a ideia de hidratação, começou a se posicionar, num conceito mais 

                                                
11 Informações e histórico da marcas retiradas do site da Unilever. Disponível em: 
<http://www.unilever.com.br/aboutus/historia_das_marcas/dove/> Acesso em: 12/10/2014. 
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amplo, como marca completa e de valorização da beleza natural da mulher. Assim em 2004, 

em colaboração com a agência Ogilvy foi criada a campanha “Beleza Real”, que durante 10 

anos de veiculação utilizou-se de diversas formas para mostrar ao público a beleza da mulher. 

Com o objetivo de mostrar as mulheres consumidoras de Dove ou não, que elas são 

mais bonitas do que pensam ser, no inicio de 2013 foi produzido um minidocumentário em 

formato audiovisual para a marca, com a intenção de se aproximar do público-alvo e revelar 

como ele realmente é.  

A beleza real proposta neste mini documentário não está atrelada a referenciais e 

atributos utilizados como contemplação e atratividade, mas sim na quebra desses estereótipos, 

e com a finalidade de fazer com que a mulher perceba que é bela naturalmente. Partindo desse 

princípio, o presente trabalho buscou investigar as estratégias comunicativas e discursivas 

utilizadas pela marca Dove em sua campanha “Retratos da Real Beleza”, no site Youtube. 

A campanha atualmente é considerada uma das mais bem sucedidas na internet e 

elogiada por sites de conteúdo voltado à profissionais de propaganda e também sites para o 

público feminino, o vídeo postado no dia 13 de abril de 2013 obteve mais de cinco milhões de 

exibições em uma de suas versões para o Brasil.  

Pode-se compreender o verdadeiro conceito da campanha e o ponto de partida para 

que ela fosse criada a partir da descrição do vídeo: 

 
“Mulheres são as principais críticas em relação à sua própria beleza. Na verdade, 

apenas 4% da população feminina mundial se considera bonita. Dove assumiu o 

compromisso de incentivar uma auto-estima positiva e inspirar mulheres e 

meninas a atingir seu potencial máximo. Por isso, realizamos uma experiência 

que comprova algo muito importante: Você é mais bonita do que pensa. Veja a 

experiência completa em: www.dove.com.br/retratosdarealbeleza. Apoie essa 

idéia: #somosbonitas. E não se esqueça: VOCÊ é mais bonita do que pensa!” 
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6. ANÁLISE: A INTERPRETAÇÃO DA PUBLICIDADE DE DOVE 

  

Considerando-se o grupo focal realizado, este capítulo tem por finalidade apresentar 

os resultados obtidos, dando maior aprofundamento na análise dos mesmos, a fim de cumprir 

com os objetivos previamente definidos para o presente estudo. Os temas e pontos abordados 

por esta pesquisa levam em consideração os meios de comunicação, seus diferentes formatos 

e conteúdos, o entretenimento e preferências pessoais das entrevistadas, finalizando com a 

interpretação dos sujeitos a respeito do filme publicitário da marca Dove. 

 

6.1 INTERPRETAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

A reunião para a realização da técnica de grupo focal ocorreu no dia 27 de setembro 

de 2014, na sala 103 do prédio 13, conjunto III do Centro Universitário Franciscano e teve seu 

início às 15 horas, com duração de 2 horas e contou com a presença de 9 mulheres 

selecionadas a partir dos critérios previamente citados por este estudo. 

Para a busca do entendimento da interpretação da mulher em relação à publicidade de 

Dove, iniciou-se o encontro para a realização do grupo focal com uma explanação, por parte 

da pesquisadora, sobre tópicos mais gerais relacionadas às práticas da comunicação e 

publicidade. Neste primeiro momento não houve apresentação da marca, assim, o primeiro 

questionamento às participantes buscava compreender quais meios elas mais utilizavam na 

busca de informações e entretenimento. Para este questionamento obteve-se como resposta de 

todas as participantes a afirmação de que a internet é o meio no qual mais buscam  

informações e opções de entretenimento, sendo que três participantes ainda citaram televisão 

e apenas uma afirmou que também se utiliza do rádio.  

Após, as entrevistadas foram questionadas quanto à interpretação ema relação à 

publicidade inserida nos meios que mais utilizam, todas diziam perceber a inserção da 

publicidade nestes meios, para a Entrevistada 8 (2014) “a Internet é um meio inteligente, 

porquê quando tu abre, por exemplo o Facebook, vão ter um monte de ‘janelinhas’ ao lado, 

com publicidade de coisas que tu já pesquisou e que possam te interessar”. A Entrevistada 9 

(2014) ainda acrescenta “nestes casos a publicidade é conveniente, mas a maioria não é”, 

perguntou-se então quando que acham não ser conveniente e todas concordaram com a 

entrevistada 9 que citou as publicidade no inicio de vídeos do Youtube.  
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A questão a seguir, indagou as entrevistadas em relação às publicidades do Youtube, se 

elas assistiam essa publicidade ou apenas esperavam o tempo suficiente para pular para o 

vídeo.  Para a Entrevistada 3 (2014) “o ponto positivo do Youtube é que lá não há a 

obrigação de assistir algo, pois essa obrigação de assistir uma coisa é o mais 

inconveniente”. 

Ainda sobre  às publicidades inseridas no Youtube as entrevistadas afirmaram: 

Entrevistada 02: “eu só assisto quando aparece, por exemplo, em três vídeos que eu quero 

assistir, ai eu assisto por curiosidade, pra ver o que é” reforçando aqui a necessidade de 

planejamento de frequência do anúncio para abranger o público alvo. Para Veronezzi (2009, 

p. 128) “frequência é calculada do ponto de vista do público, ou seja, com base no número de 

vezes que o público foi atingido pelo anúncio”, o autor ainda acrescenta que “Definir a 

frequência necessária que a mensagem precisa ter sobre o público deve ser a prioridade em 

qualquer estratégia de mídia, porque comunicação é frequência”. 

Quando questionadas sobre a frequência de utilização do meio internet as 

entrevistadas afirmaram conectar-se diariamente. Segundo pesquisa realizada pelo instituto 

IBOPE12 em 2013 “as internautas brasileiras gastaram, em média, 52 horas e 18 minutos na 

rede durante o mês”.  

 Após os questionamentos iniciais descritos acima, foi apresentado as entrevistadas o  

minidocumentário “Retratos da Real Beleza” de Dove, objeto de estudo deste trabalho. O 

vídeo de 6 minutos e 36 segundos foi exibido através de projeção multimídia ao fundo da 

sala. Deste modo, ao final da exibição se deu inicio a segunda etapa da entrevista, momento 

que se passou a levantar questionamentos a respeito do material apresentado e ainda ocorria a 

busca de opiniões em relação ao material publicitário de Dove e a utilização ou não de 

modelos em materiais publicitários de diferentes marcas, a partir de um diálogo franco entre 

pesquisadora e as entrevistadas.  

 O primeiro questionamento buscava compreender se as mulheres haviam visto com o 

minidocumentário Retratos da Real Beleza anteriormente ou não, aqui obteve-se a informação 

de que, do total de nove mulheres, apenas três destas não haviam tido nenhum contato com o 

material anteriormente, enquanto as outra sete já haviam visualizado o audiovisual quando 

houve o lançamento da campanha em 2013. As sete entrevistadas que já haviam tido contado 

com o material, questionou-se como as mesmas tiveram acesso ao vídeo. A Entrevistada 6 

                                                
12 Pesquisa Ibope: Disponível em: < http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Homens-estao-em-maior-
numero-e-navegam-mais-tempo-na-internet-do-que-as-mulheres.aspx> Acesso em:11/10/2014 
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respondeu dizendo “assisti no Youtube, porque geralmente assisto as publicidades por 

curiosidade”, já a Entrevistada 3 foi impactada de maneira diferente “eu vi no Youtube e 

passei a publicidade, depois vi publicações no Facebook, o que me deixou curiosa, então eu 

fui ver do que se tratava”. Reforçando a importância da disponibilidade de informações 

através das redes sociais, desde o planejamento até a execução da campanha, de forma 

unificada, pois os usuários estão sempre conectados em mais de uma rede e buscam ou 

recebem as informações principalmente quando a mesma é aplicada e direcionada nos 

diferentes meios ou redes sociais online.  

 Com relação aos tipos de sentimentos e os impactos essa publicidade de Dove para as  

Entrevistadas, questionou-se, qual foi a primeira reação delas ao assistirem o audiovisual. 

Para a Entrevistada 3 “é bem interessante e muito bem feita. Tocou em um ponto que ninguém 

tinha coragem de tocar” referindo-se aqui a mensagem do texto. Já para a Entrevistada 2 “eu 

acho que quando um mulher vai falar de si, ela nunca diz o que ela pensa para não pensarem 

que ela está se ‘achando’, já quando outra pessoa te descreve ela sempre vai falar que achou 

ela bonita por não querer inferiorizar a outra”. Neste caso a Entrevistada 2 apresentou como 

questionamento se as mulheres soubessem que estavam sendo expostas a um desenho teriam 

se descrito de uma forma mais sutil. Para a Entrevistada 1 “o problema é que as mulheres se 

descrevem de maneira pessimista, temos medo de nos sentirmos bonitas perto dos outros, 

medo do que podem falar talvez”. Referindo-se ao medo da mulher em se dizer bela e não ter 

a aceitação da sociedade para essa opinião.  

 Ainda relacionado aos sentimentos despertados pela publicidade, um aspecto mais 

subjetivo da entrevista, para a Entrevistada 8 “é tocante, é uma propaganda que te faz pensar 

em relação a beleza, a mulher em si, me fez refletir ‘bá como será que eu me vejo?, Será que 

eu me sinto tão bonita quanto eu posso ser?’”. A Entrevistada 3 complementou dizendo 

“imagina uma mulher que estava com a autoestima baixa, pode ter visto esse vídeo e ter se 

sentido muito melhor, imagina a diferença que um simples vídeo desses por ter feito na vida 

dessa mulher”.  

 Apresentou-se então alguns dados as entrevistadas, a fim de situá-las melhor em 

relação ao início da campanha, a mediadora revelou então que a marca Dove havia iniciado 

essa campanha no ano de 2004, após a realização de um pesquisa a qual comprovou que, no 

Brasil, apenas 6% das mulheres se acham bonitas, enquanto os outros 94% não acreditavam 

ser bonita, surgiu assim a campanha institucional Real Beleza, hoje com 10 anos, tudo com o 

objetivo de mostrar às mulheres que elas são bonitas. Questionou-se então o que as 
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Entrevistadas acham dos números apresentados na pesquisa e se a diferença apresentada, em 

sua opinião é condizente com a realidade de hoje?  

A Entrevistada 2 diz que “a resposta depende muito do ego, me preocupo se as 

mulheres não preferem ser reconhecidas ‘pela humildade’, do que pela beleza por exemplo”. 

Já a Entrevistada 6 discorda “não acredito depender do Ego, creio ser um questão da 

autoestima da mulher mesmo”. A Entrevistada 2 ainda acrescenta: 

 
Fala sobre às relações humanas, troca entre um ser e outro, essa troca sempre é 
tentando esconder alguma coisa, tentando não se expor de um jeito, pode ser 
que muitas pessoas não se digam bonitas por medo da recepção  do outro 
 

 A Entrevistada 8 ainda lembra que as respostas dependem muito do momento “acho 

que o dia também influencia, mulheres tem dias que se acham lindas em outros nos sentimos 

horrorosas”. A Entrevistada 7 complementou “temos um padrão de beleza bem forte na 

nossa sociedade, isso é o mais complicado para a mulher se aceitar como ela é”.  

Uma questão motivada pelo tema foi debatida, relacionando os estereótipos, foi sobre 

a interpretação da construção deste ‘padrão de beleza’ e de quem parte esta concepção? As 

Entrevistadas tiveram respostas semelhantes, ao afirmar a publicidade como “grande 

culpada”, pela forma que ao longo dos anos vem se utilizando e expondo mulheres. A 

Entrevistada 7 lembra que,  
A construção do estereótipo que a gente tem, vem desde a criação do homem 
como homem, homem sujeito, o que os homens pensam de mulher bonita, o que 
os homens preferem como mulher bonita. Aí a publicidade se usa disso e traz 
isso pra sociedade, só demonstra o pensamento do homem para o homem  
 

A Entrevistada 4 ainda diz que “estereótipos não são uma criação do homem, gênero, 

nós mulheres também temos um padrão que queremos ser, ou que invejamos, ou que 

consideramos bonito”. Para alguns autores a construção do estereótipo está ligada ainda a 

fatores sociais e a forma na qual a mulher está inserida na publicidade, o grande problema não 

está apenas em que tipo de mulher exibimos ou tentamos vender, mas sim em como isto está 

sendo realizado. Para Goffman (1977, p. 38): 
A maior parte dos anúncios, colocando em cena homens e mulheres, evoca mais ou 
menos abertamente a divisão e a hierarquia tradicional entre os sexos. Assim, a 
mulher aparece freqüentemente em posições subalternas ou de assistentes. 
Inversamente, o homem em posição mais alta simboliza um estatuto superior sendo 
representado numa postura protetora que varia segundo o meio social onde se 
relaciona com outros participantes: familiar, profissional, amoroso. 

 
 A televisão, por ser o meio mais presente e utilizado na vida da população, foi 

apontada, pelas Entrevistadas, como uma grande responsável por propagar estes estereótipos. 

Entrevistada 2 diz que “as novelas são um exemplo, até hoje a gordinha não faz papel 
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principal e sempre é retratada como aquela que está em uma luta pelo emagrecimento, 

sempre em dieta, sozinha ou ‘encalhada’ por causa do peso”. Na sociedade da informação, 

em que vivemos, é nítida a importância que os meios de comunicação de massa assumem, 

segundo Lévy (1999), novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 

própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos 

informacionais de todos os tipos. Ou seja a televisão, é sim um dos grandes fatores, da 

construção social nos formatos atuais, e está diretamente ligada a formação de opiniões dos 

indivíduos, incluindo-se aqui a construção de estereótipos sociais. A Entrevistada 3 reforça 

essa ideia ao apresentar que “a televisão só mostra aquilo que é produzido pelo homem, 

indivíduo, nada mais é que o homem transmitindo e repassando o que o próprio homem 

pensa. Acredito que a publicidade por exemplo, só vai mudar em relação aos estereótipos 

quando o pensamento da sociedade também mudar”.  

Ainda em relação aos estereótipos criados a Entrevistada 8 traz à discussão a questão 

do gosto “o que é considerado por cada um bonito é algo muito subjetivo, para mim uma 

Mulher Melancia não é bonito, o estereótipo que eu tenho como mulher bonita é uma mulher 

magra, elegante e com postura, mas aí é algo que eu criei, que é do meu gosto pessoal”. A 

Entrevistada 2 lembra que: 

 
Somos aqui todas pessoas com ensino superior em andamento ou finalizado, 
temos um conhecimento cultural diferente, para nós um mulher elegante é mais 
bonita que uma que está se mostrando, exibindo o corpo como em comercial de 
cerveja, já para um homem que é mais humilde ou é criado em uma favela, o 
ambiente também influencia, o ideal de beleza dessa pessoa com certeza será 
diferente da nossa 
 

A mesma entrevistada ainda acrescenta que há um pensamento machista em relação ao 

corpo da mulher  
Há também os homens que olham uma mulher bonita, elegante e vestindo 
casaco, calça, enfim, e outra mulher gostosa, peitão com decote, minissaia e vai 
dizer ‘nossa eu namoraria essa e pegaria esta’. Geralmente esse é um 
pensamento distorcido em relação à mulher e como mostram mulheres que usam 
roupas curtas na televisão 
 

Sobre à afirmação anterior todas as Entrevistas disseram que é possível se perceber 

que essa é uma realidade na sociedade no que se trata ao comportamento do homem em 

relação a mulher. E ainda acrescentaram que acreditam que campanhas publicitárias como a 

da Dove auxiliam na quebra desse tipo de preconceito e no sentido de promover o respeito e a 

igualdade em concomitância com o incentivo da autoestima e beleza feminina.                        
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  O próximo questionamento foi relacionado à interpretação das Entrevistas em relação 

ao uso de mulheres reais, com diferentes características pela Dove, anteriormente à Retratos 

da Real Beleza, ou se ainda haviam percebido essa mesma utilização em campanhas 

publicitárias de outras marcas. O que elas sentiram em relação à essa utilização e 

desconstrução de estereótipos e se foram impactadas por aquela publicidade ou não?  

Todas diziam lembrar principalmente da marca Dove mostrando mulheres-não-

modelo em seus comerciais, a Entrevistada 2 citou ainda propagandas de banco, apesar da 

classe não dar ênfase ao corpo feminino em suas publicidades. A Entrevistada 8 ainda lembra 

que “esse tipo de propaganda é legal, pois proveram a aceitação das mulheres em relação à 

elas mesmas”. A Entrevistadas ainda concordam em dizer que essa utilização chama a 

atenção do público feminino e aproxima a marca do público. Outra lembrança é relacionado a 

uma das campanhas da marca que promovia a aceitação através da exibição de mulheres de 

lingerie branca exibindo com felicidade seus diferentes corpos. 

 
Figura 05: Campanha Dove. 

Fonte: C4G Blog13 

 

Questionou-se então às entrevistadas em relação ao que elas acreditam ser eficaz na 

publicidade, se acreditam que ao se utilizar de uma mulher mais próxima da realidade seria 

mais eficiente ou por outro lado as que utilizam modelos chamam mais a atenção? A 

Entrevistada 8 diz “esse tipo de publicidade faz com que as mulheres se sintam melhor, 

valoriza a mulher como ela é.” Ainda para a Entrevistada 6 “a publicidade assim atinge 

ainda pessoas que não são tão otimistas em relação à elas mesmas” É ressaltada também 

pela Entrevistada 4 que “A publicidade assim (Dove) é mais real e humana e aproxima mais 

                                                
13  C4G Blog, disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2014/11/fotografo-inova-e-registra-gravidas-no-
fundo-dagua/> Acesso em:11/11/2014. 
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o público da marca, deixa as mulheres mais à vontade em relação aquela marca, traz uma 

ligação entre a mulher e a marca”. Já para a Entrevistada 2 “as pessoas que viam famosos 

usando produtos Dove hoje dizem ‘olha eu também posso usar Dove, também é para mim’”. 

Em relação ao material publicitário de Dove exibido às entrevistadas durante a 

execução da técnica de Gurpo focal, outro questionamento foi sobre a durabilidade, uma vez 

que os formatos mais utilizados pela publicidade são de 15, 30 e 45 segundos e o audiovisual 

de Retratos da Real Beleza tem duração de pouco mais de seis minutos. Busca-se aqui 

compreender o que levou as mulheres a disponibilizarem seu tempo e assistirem um material 

publicitário com uma duração maior a qual estamos habituados. 

 A Entrevistada 8 lembra que “quando nos deparamos com algo interessante é 

impossível não querer ver até o final”. Para a Entrevistada 2 “uma publicidade assim, uma 

história com início, meio e fiz me chama mais atenção que um curta com impressão que falta 

informação” A Entrevistada 3 afirma que “quando vejo uma publicidade assim, me parece 

ser muito mais bem planejada, com um cuidado maior de atingir o público e desperta a 

vontade de assistir, se for uma publicidade que não chama atenção e de poucos segundos eu 

já pulo, ou olho pro lado ou outra coisa”, fazendo referência às publicidade veiculadas no 

Youtube antes da exibição do vídeo selecionado pelo usuário. A Entrevistada 6 ainda 

acrescenta dizendo que “quando o que é exibido é bem retratado, é interessante, temos 

vontade de ver, eu nem vi que se passaram seis minutos de exibição”.  

 Com relação ao conteúdo do audiovisual foi questionado se as entrevistadas 

perceberam que se tratava de uma publicidade da marca Dove ou se só tiveram essa 

interpretação no momento em que a marca Dove assina, ou seja, no encerramento do 

audiovisual. Nesse caso nenhum das entrevistadas disse ter percebido que se tratava de um 

material publicitário de Dove e só houve esta observação no final da veiculação, quando a 

marca aparece. 

 Para finalizar o grupo focal a questão visou os materiais publicitários ou produções 

exibidas na televisão que utilizam-se de mulheres reais, com curvas naturais ou ainda sem 

maquiagem, mulheres desta maneira sendo expostas provocam alguma reação positiva ou 

negativa. A Entrevistada 06 diz “só vou gostar se for retratada de forma natural, normal, não 

se ao exibirem essa mulher disserem ‘olha mesmo gordinha ela pode’ ou ainda ‘ela tem 

sardinha e mesmo assim é bonita’ dessa maneira rebaixam o que deveria ser exaltado e 

estereotipam a mulher de outra maneira, ainda pior”. Todas as Entrevistadas demonstraram 

ser a favor da afirmação anterior  e afirmaram a importância de retratar a mulher como ela é, 

naturalmente. A Entrevistada 02 ainda acrescenta que “não nada pior do que assistir a algo 
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que deixa a sensação de ‘até gordinhas podem’ isso denigre ainda mais a imagem e baixa 

mais a autoestima das mulheres”. Ainda as entrevistadas dizem que o mais importante é 

perceber que as marcas se preocupam em retratar a mulher de modo com que se deixe claro 

que não há nada de incomum em não pertencer a determinado padrão. Por outro lado quando 

expostas a um material que provoca na mulher a necessidade de pertencer a um padrão ou 

ainda que desperte o pensamento de que “até mulheres fora do padrão podem” a reação em 

relação ao que é apresentado é negativa, pois ao ser retratada desta maneira a publicidade de 

certa forma rebaixa a mulher e seus sentimentos. 

Além disso, a partir do princípio de que o material audiovisual possui eficácia em 

relação a esse público, a duração do vídeo também foi questionada, uma vez que é uma 

publicidade mais longa que as de costume. As entrevistadas afirmaram que a duração mal foi 

percebida, uma vez que o audiovisual era envolvente e captava a atenção do público, que se 

sentia curioso para assistir o vídeo até o final, além disso as mulheres disseram se sentir 

valorizadas pela marca e ainda que o material audiovisual despertava questionamentos em 

relação a própria aceitação em relação a beleza. 

As entrevistadas ainda diziam que esta campanha promove a autoestima da mulher, 

que muita vezes é desvaloriza e posta para baixo através da exibição de mulheres perfeitas, 

criando na mente destas mulheres um ideal que não condizia com a beleza natural.  

 Já sobre a veiculação do material audiovisual, todas as mulheres que diziam já terem 

contato prévio com o mesmo, afirmaram que assistiram todo o minidocumentário pois o 

mesmo estava sendo muito comentado e compartilhado por suas amigas nas redes sociais 

online e que percebiam que em todos compartilhamentos comentava-se sobre a qualidade de 

produção e de informação, uma vez que possuía qualidade de mensagem, ressalta-se ainda 

que atualmente, os jovens buscam instantaneidade e rapidez de informações e mesmo neste 

contexto o vídeo obteve 1 milhão 761 mil e 614 visualizações, até o dia 12 de novembro de 

2014, apenas em sua versão para o Brasil. 

As entrevistadas também afirmam a importância em retratar a mulher sem enfatizar 

que a mesma é gorda, com curvas ou outras características, deve-se retratá-la com 

naturalidade e inserir no discurso publicitário a importância em se compreender que há 

diversos tipos de corpos femininos e que todos são belos, sem menosprezar nenhum estilo ou 

formato de corpo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A publicidade é uma área da comunicação que deve estar constantemente se 

renovando, para captar a atenção do público com eficácia. Para que essa renovação ocorra é 

necessário por parte dos profissionais da área um estudo em relação de seu público, seus 

hábitos e comportamentos e mais do que isso, é necessário ainda conhecer quais são as 

expectativas do público em relação aos materiais publicitários aos quais são expostos. 

 Atualmente os estereótipos criados ao longo dos anos através da programação 

veiculada nas mídias é, para alguns públicos, uma questão a ser repensar e reconstruída, uma 

vez se percebe um descontentamento por parte, principalmente das mulheres, em relação ao 

uso da imagem do feminino em materiais publicitários, que de alguma maneira desfavorecem 

a naturalidade do corpo feminino.  

 Assim o estudo realizado avaliou a interpretação de jovens mulheres em relação a 

publicidade da marca Dove, através do minidocumentário da marca veiculado através do site 

Youtube no ano de 2013 e direcionado a este público. Durante o decorrer do desenvolvimento 

da técnica, pode-se perceber que as mulheres demonstram-se envolvidas, tocadas e 

principalmente apoiadoras desta campanha e desse tipo de produção publicitária, que visa 

valorizar a mulher e ainda que deste modo elas se sentem mais próximas a marca que retrata a 

mulher de forma real. 

 A partir da análise e interpretação das respostas em relação a interpretação das 

mulheres sobre o material audiovisual, pode-se notar que há uma unanimidade em relação a 

aceitação deste por parte das entrevistadas. E ainda há afirmações de que este 

minidocumentário causa emoções no público e que o mesmo, além de muito bem elaborado, 

possui um reforço no posicionamento que a marca vem apresentando ao longo dos 10 anos de 

campanha Real Beleza. Vale ressaltar ainda que as participantes pertencem a diferentes áreas 

de conhecimento e classes sociais e mesmo assim todas afirmaram ser favoráveis e apoiadoras 

a este tipo de utilização do feminino.  

 Com base no que foi percebido com a realização do grupo focal, compreendeu-se que 

a marca conseguiu transmitir com eficácia a mensagem desejada e mobilizou as mulheres com 

seu discurso de incentivo a beleza real. Igualmente, segundo as entrevistadas, despertou 

comoção e sentimentos em relação ao bem estar pessoal da mulher, trazendo a tona um 

assunto importante para a sociedade, a beleza feminina sendo retratada de forma real e 

natural, sem envolver sensualidade. 
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 Ainda pode-se perceber que as mulheres não se sentem a vontade quando são expostas 

a um material publicitário que trata a beleza feminina como um objeto de venda ou 

ressaltando apenas corpos perfeitos de modelos. E enfatizam que a publicidade é a culpada 

pela construção dos estereótipos inseridos na sociedade e que a mesma ainda pode auxiliar na 

desconstrução do mesmo através de campanhas como a Real Beleza de Dove.   

 Por fim, afirma-se que 100% das entrevistadas reagiram de forma positiva a maneira 

com que Dove retrata a mulher e declaram que campanhas publicitárias nestes modelos 

aproximam a marca do público, fazendo com que a mulher se sinta parte da marca. 

Ao final deste estudo, é possível afirmar que o trabalho conseguiu cumprir com os 

objetivos iniciais e de identificar como é percebida campanha publicitária Retratos da Real 

Beleza de Dove que visa emocionar o público e conscientizar o mesmo em relação a beleza 

natural feminina, um tema delicado em tempos de estereotipias e que merece ser mais 

retratado pelas marcas e receber atenção dos pesquisadores. Como proposta para a 

continuidade de pesquisas relacionadas ao mesmo tema, sugere-se a comparação entre filmes 

de diferentes marcas voltadas ao público feminino. Também, buscar a análise da interpretação 

entre públicos distintos em relação a diferentes formas de exposição da mulher, estas são 

formas interessante de se compreender como é percebida a propaganda audiovisual que se 

utilizam das mesmas estratégias de persuasão.  

A pesquisa realizada através da técnica de grupo focal permitiu comprovar os 

pressupostos iniciais que nortearam a escolha tanto do objeto de pesquisa quanto do tema 

estipulado. Porém, no decorrer da trajetória deste estudo houveram algumas dificuldades, 

como por exemplo, reunir um número de mulheres no mesmo local em um momento em que 

todas tivessem disponibilidade. Entretanto, no anseio de realizar um trabalho de qualidade e 

que pudesse contribuir para os estudos no campo da comunicação social e da publicidade e 

propaganda foi estímulo para continuar e conseguir superar os desafios encontrados no 

percurso e atingir os resultados pretendidos.  

É visível o crescimento profissional e pessoal que se obtém ao término de um trabalho 

desse nível, e como o mesmo serve de incentivo para seguir na caminhada cientifica e dar 

continuidade na formação pessoal da pesquisadora. Também espera-se que esta pesquisa 

contribua para a solução de algumas inquietações que acercam o universo da comunicação 

social. 
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APÊNDICE A: 
Questionário: 
 
Questionário de perfil dos entrevistados: 
 
Nome: 

 

Idade: 

( ) 20 - 25 anos 

( ) 25 - 30 anos 

( ) 30 - 35 anos 

( ) 35 - 40 anos 

  

Classe social (baseado na renda bruta mensal de toda a família):  

( ) Classe A1 – maior que R$ 14.400,00 mensal 

( ) Classe A2 – maior que R$ 8.800,00 mensal. 

( ) Classe B – maior que R$ 4.600,00 mensal. 

( ) Classe C – maior que R$ 2.300 mensal.  

( ) Classe D – maior que R$ 1.400 mensal. 

 

Profissão?  

 

Escolaridade? –se ensino superior informar curso. 

 

Possui perfil no Facebook?  

( )sim 

( )não 

 

Quais meios você utiliza para se informar:  

( ) internet 

( ) televisão 

( ) jornal 

( ) rádio 

( ) revistas  

( ) todos 
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( ) outros, qual? _____________ 

 

De que forma a publicidade é útil para você? 

( ) se informar sobre produtos/serviços desconhecidos  

( ) saber das promoções que estão acontecendo 

( ) conhecer melhor as empresas 

( ) forma de entretenimento 

( ) não é útil para mim 

 

Através de qual meio você acredita ser mais impactado/atingido pela publicidade? 

( ) internet 

( ) televisão 

( ) jornal 

( ) rádio 

( ) revistas  

( ) outros, qual? _____________ 
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APÊNDICE B 
Roteiro Entrevista: 
 
Boa tarde/bom dia/boa noite! 

Primeiro, quero agradecer a vocês pela disponibilidade e participação nesta pesquisa que para 

mim é de suma importância, pois é através dessa pesquisa que irei escrever meu trabalho final 

de graduação, trabalho que concluirá minha etapa acadêmica.  

Deixe-me explicar a pesquisa: Essa é uma pesquisa de grupo focal, técnica que visa entender 

a opinião de um determinado grupo, sobre certo assunto e é qualitativa, ou seja busca-se aqui 

a qualidade dos dados, por isso preciso que vocês sejam francas em suas respostas e 

expressem suas opiniões sobre o assunto. Vocês já receberam um questionário ao chegar, 

preciso que o respondam para que assim na hora de analisarmos as respostas eu possa 

classificá-las em pequenos grupos, depois disso vocês serão questionadas sobre alguns 

aspectos, com o objetivo de expor um ponto de vista pessoal e gerar um debate, a intensão é 

conversar sobre os tópicos e que todas possam expor suas opiniões sobre os assuntos 

levantados, mesmo que sejam contrárias ou diferentes umas das outras.  

Lembro que preciso muito de sua sinceridade, então sejam verdadeiras nas respostas e sintam-

se a vontade para falar o que acharem melhor. 

Mais uma vez, muito obrigada pela participação! 

 

Etapa 1 – Abertura da discussão. 

 

1) Quais meios vocês utilizam para entretenimento e busca de informações? E Por quê? 

 

2) O que vocês acham sobre a publicidade inserida no meio que você acessa? Se sente 

incomodada, gosta ou é indiferente? 

 

3) Sobre a internet, vocês costumam assistir materiais produzidos por marcas, como as 

pequenas publicidade exibidas no Youtube? 

 

4) E qual conteúdo vocês mais acessam? (blog, rede social, site de notícias...?) 

 

5) Com qual frequência vocês costumam acessar internet?  
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Etapa 2 – Apresentação do filme publicitário.  

Primeiro o filme será exibido e depois será explicado que este filme é o objeto de pesquisa e o 

principal assunto do grupo. 

 

Etapa 3 – Desenvolvimento do debate. 

 

1) Alguém já tinha assistido este filme antes? Se sim, lembra como chegou até esse 

filme? 

2) Qual foi a primeira reação ao ver o filme? 

3) Sobre afetos e sentimentos, o que vocês poderiam falar a respeito do filme? 

4) Qual a percepção sobre este filme? Vocês gostaram, acharam interessante? 

5) Sobre a duração do filme, o que vocês acham? 

6) Alguma marca chamou a atenção ? 

7) Vocês já tinham percebido que a Dove tem a preocupação de utilizar mulheres 

naturais em suas produções?  

8) O que vocês acham dessa utilização? 

9) O que vocês pensam sobre estereótipos criados, vocês veem isso com força? Alguma 

vez já perceberam essa construção? 

10) E sobre o filme, acreditam que ele rompe isso? Vocês conseguiram se ver nesse filme 

ou ele ainda é muito distante da mulher real?  
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ANEXO A:  
 
Imagem 01: 

 
 

 
Figura 01: Dove: verão sem vergonha 

Disponível em:  
http://1.bp.blogspot.com/vEqi7q7Mncw/ToS2s0Lir0I/AAAAAAAAAL4/gGWl1L0w3xE/s40
0/Doveverao.jpg 

 
 

 


