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Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa 

própria substância.  

Simone de Beauvoir (1908 – 1986). 
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RESUMO 
 
Esta pesquisa objetivou refletir sobre as representações do gênero feminino em narrativas 
publicitárias audiovisuais produzidas para veiculação em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher do ano de 2016. O foco foi identificar como diferentes anunciantes do segmento de 
cosméticos representaram o gênero feminino, seja por meio de personagens mulheres ou 
mulheres transgêneras. A natureza de pesquisa é qualitativa e utilizou-se a técnica descritiva. 
A partir do referencial teórico desenvolvido, foram criadas sete categorias de análise, a saber, 
figurino, identidade de gênero versus sexo biológico, cenografia, ações desenvolvidas pela 
personagem, locução/texto verbal e trilha sonora, tom da comunicação e modelo de beleza. As 
categorias foram aplicadas à análise de um corpus formado por três cenas de cada um dos três 
audiovisuais. Ao finalizar-se a pesquisa, pode-se observar que os anunciantes de cosméticos 
estão adaptando a linguagem para os dias atuais e por vez, fugindo de alguns estereótipos 
impregnados na propaganda brasileira. 
 

Palavras-chave: publicidade; representação social; gênero feminino; estereótipo; Dia 

Internacional da Mulher. 

 

ABSTRACT  

This research aimed to reflect on the representations of the female gender in audiovisual 
advertising narratives produced for publication in honor of the International Women's Day of 
the year 2016. The focus was to identify how different advertisers in the cosmetics segment 
represented the female gender, whether through women or transgender women characters. 
The research nature is qualitative and the descriptive technique was used. From the theoretical 
framework developed, seven categories of analysis were created: costume, gender identity 
versus biological sex, scenography, actions developed by the character, voice / verbal text and 
soundtrack, communication tone and beauty model. The categories were applied to the 
analysis of a corpus consisting of three scenes from each of the three audiovisuals. At the end 
of the research, it can be observed that cosmetic advertisers are adapting the language to the 
present day and at the same time, avoiding some stereotypes impregnated in Brazilian 
advertising. 
 
Keywords: advertising; social representation; feminine gender; stereotype; International 

Women's Day. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 A publicidade emprega várias ferramentas para sensibilizar seu público-alvo e 

aproximá-lo da marca anunciante. Em muitos casos, são empregados estereótipos na 

elaboração dos personagens exibidos pelas peças, no intuito de se alcançar o reconhecimento 

dos destinatários e provocar o estreitamento entre marca e público. 

 Este estudo vai ao encontro de questionamentos a respeito das representações da 

mulher e do gênero feminino na sociedade atual, apresentando como temática a produção 

narrativa publicitária de marcas de cosméticos voltada ao público feminino na ocasião do Dia 

Internacional da Mulher. 

 Desta forma, o presente trabalho intitulado de Publicidade no Dia Internacional da 

Mulher: marcas do segmento de cosméticos e suas representações de gênero feminino tem 

como problema de pesquisa estudar e questionar como as marcas do segmento de cosméticos 

representam o gênero feminino em audiovisuais publicitários veiculadas no Dia Internacional 

da Mulher. 

 De modo a estruturar este estudo, o objetivo geral da pesquisa é identificar como 

diferentes marcas do segmento de cosméticos representaram o gênero feminino em peças ou 

campanhas veiculadas no Dia Internacional da Mulher. Os objetivos específicos, que visam 

corroborar com o estudo, foram definidos como sendo:   

a) investigar a função e a importância dos estereótipos na argumentação da narrativa 

publicitária;  

b) identificar as principais características da evolução do estereótipo da mulher (gênero 

feminino) via representações publicitárias;  

c) compreender como diferentes anunciantes deste segmento representaram a mulher (gênero 

feminino) em audiovisuais veiculados no Dia Internacional da Mulher de 2016 e se estas 

representações fugiram ao estereótipo publicitário da mulher/gênero feminino. 

 A publicidade comercial tem um papel fundamental como influenciadora das opiniões 

dos indivíduos não apenas como consumidores, mas também como cidadãos, interferindo na 

sua forma de pensar e agir. Peças e campanhas, dos mais diferentes segmentos e anunciantes, 

todos os dias sugerem não apenas padrões de consumo, mas também estilos de vida, num 

sentido mais amplo. Assim, sua influência reflete-se também na criação, manutenção ou 

alteração de estereótipos sociais. Qualquer papel imposto pela propaganda pode vir a causar 

problemas de razões sociais que vão além do comercial. 
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 Assim sendo, a publicidade cria mais que desejos, cria a lógica do consumo, pois 

busca convencer o consumidor de que seus desejos, senão indispensáveis à sua sobrevivência, 

no mínimo inevitáveis ao seu bem viver – com conforto, segurança, prazer, luxo, etc. Ou seja, 

o poder narrativo da propaganda transcende e chega a confundir o consumidor quanto ao que 

é realmente necessidade vital à sobrevivência ou apenas um luxo rotineiro, banal. 

Identificar o que os consumidores pensam sobre as peças e campanhas publicitárias, é 

uma preocupação não apenas relevante, mas indispensável à vida útil de uma marca. A 

publicidade não sugere e/ou vende apenas o produto ou o serviço, vende também uma 

ideologia, vende o prazer ao realizar a compra, vende o desejo e a fantasia, vende opinião, 

atitudes, comportamentos – que, quando tomadas como verdade, ganham a simpatia e adesão 

dos consumidores 

 Logo, se a publicidade apresenta importante papel econômico, social e cultural ao 

difundir mensagens, também tem influência na produção, incorporação e divulgação de 

estereótipos, entre eles, os de gênero. 

 Criam-se narrativas publicitárias a fim de estabelecer proximidade dos anunciantes 

com os públicos desejados, por meio das quais são adotadas linguagens próprias para fazer 

sentido. Os estereótipos são usados para que certas ideias tornem-se de mais fácil 

compreensão por parte do público, ou seja, uma ligação rápida na mente do consumidor sem 

precisar, necessariamente, explicações detalhadas.  Mesmo porque, na maioria dos casos, os 

espaços comerciais publicitários são bastante limitados. No caso dos audiovisuais, por 

exemplo, o formato mais usado é de apenas trinta segundos de narrativa. 

 
 A função da linguagem é essencialmente a de criar narrativas para oferecer um 

sentido ao mundo. A mitologia pode ser uma forma narrativa de fazer acreditar, sem 
que o referente exista. Isto é, trata-se de uma relação imaginária entre o referente e o 
referencial. A função ideológica da publicidade é, pois, a de proporcionar este jogo 
de associações entre as características próprias de um produto e as atribuições 
simbólicas que com ele possam estar conotadas, impondo um movimento de 
repetição, de forma a que as ações exprimam esse sentido adquirido durante ao ação 
de consumo (BRITO, 20161) 

 

 O caráter comercial, tanto quanto o ideológico da publicidade, devem vir a acrescentar 

nas narrativas sobre identidade de gênero com debates ou quebra de estereótipos, por 

exemplo. Mais do que uma mensagem ética e eficaz, a publicidade tem o poder – e deveria ter 

                                                
1 Disponível em: <http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/ficheiros/20130108-nuno_brito.pdf>. Acesso em 3 
de maio de 2015. 
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o dever – de contribuir à formação de consumidores mais esclarecidos, mais cidadãos, pelo 

menos, sugerindo reflexões críticas sobre as questões que norteiam a sociedade. 

 Caso a publicidade continue replicando discursos machistas e sexistas, por exemplo, 

usando de estereótipos para fixarem suas marcas ao topo dos rankings de venda, as 

reclamações ao CONAR - Conselho de Nacional Autorregulamentação Publicitária,2 entidade 

responsável pela fiscalização da publicidade brasileira – só tendem a aumentar, causando o 

rompimento das marcas com o público. 

 O CONAR, apesar de ser o órgão máximo de fiscalização da publicidade brasileira, 

muitas vezes, anda na contramão dos questionamentos do público. Mesmo que foram julgados 

mais de 8.000 representações desde 19783, muitas campanhas não respeitam a dignidade da 

pessoa humana e causam repúdio do público. 

 O papel de influenciador da publicidade não pode ser desperdiçado na construção de 

padrões de uma sociedade patriarcal. A publicidade pode vir a problematizar, questionar 

padrões e ter papel fundamental na desconstrução de estereótipos, principalmente às marcas 

destinadas as mulheres, bem como influenciar o público feminino a não ficar calado e 

submisso diante deles.  

 Este trabalho está segmentado em três capítulos de referencial teórico, nos quais os 

principais autores que deram suporte ao embasamento desta pesquisa foram Heloneida Studart 

(1970), Sal Randazzo (1997), Jean Baudrillard (1995), Pierre Bourdieu (1999) e João 

Carrascoza (1999). 

 O primeiro capítulo do referencial teórico, intitulado de "Estereótipos e publicidade", 

discorre sobre o potencial que a publicidade tem em adentrar o imaginário social do público, 

sendo assim muitas vezes a publicidade adota estereótipos para aproximar o público da marca. 

E um destes estereótipos mais usuais nesse universo é quanto ao gênero feminino.   

 O segundo capítulo do referencial teórico, denominado de  "A representação da mulher 

na publicidade", discute como o gênero feminino é representada em materiais publicitários, 

tendo em vista que a sociedade ainda vive em moldes patriarcais e machistas. 

 O terceiro e último capítulo, "O mercado de cosméticos", trata sobre o cenário 

brasileiro e mundial atual do mercado de cosméticos. Uma critica à mídia e a obsessão pela 

                                                
2 Conar é o Conselho de Nacional Autorregulamentação Publicitária, constituído por publicitários e profissionais 
de outras áreas, o CONAR é uma organização não-governamental que visa promover a liberdade de expressão 
publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial. Disponível em 
<http://www.conar.org.br/>. Acesso em 30 de maio de 2016. 
3 Disponível em <http://www.conar.org.br/>. Acesso em 14 de junho de 2016. 
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beleza que adota o publico feminino como principal público alvo, os quais, também as 

consideram como um objeto potencial de consumo.  

 A fim de metodologia utilizou-se da pesquisa qualitativa e técnica descritiva, também 

foram criadas categorias de análise para chegar aos resultados. As categorias são: a) figurino 

utilizado pelos personagens; b) identidade de gênero versus sexo biológico; c) cenários; d) 

ações desenvolvidas pela personagem; e) locução/texto verbal e trilha sonora; f) tom da 

comunicação; g) modelo de beleza feminina proposto. 

 No último capítulo encerra o ciclo do estudo com a resposta aos objetivos gerais e 

específicos, a retomada aos principais pontos, o que foi abordado ao longo da pesquisa e as 

considerações finais sobre as análises do estudo. Objetivando com isso, oferecer contribuições 

de interesse ao público e dos futuros profissionais da área ao trazer um panorama geral dos 

resultados obtidos a fim dos estereótipos na propaganda.  
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2 ESTEREÓTIPO E PUBLICIDADE  
 

A publicidade é um produto comunicacional que faz parte da vida das pessoas, através 

de plataformas como televisão outdoors, placas, letreiros, panfletos, vitrines, embalagens de 

produtos, aplicativos, jogos, etc. enfim, há inúmeras possibilidades de se deparar com a 

comunicação que a publicidade impulsiona. A publicidade dedica-se conceitos e ideias que 

ultrapassam a esfera comercial e chegam até o imaginário social. Muitas vezes, para vender 

produto, ela faz uso de estereótipos na tentativa de aproximar o público da sua marca.  

Estereótipos4 são generalizações feitas sobre comportamentos ou características. É 

uma suposição partilhada pelos membros de um grupo social. Os estereótipos podem ser 

elaborados com objetivo de referenciarem uma determinada aparência, classe social, moda, 

música, comportamento, orientação sexual, etc. Michel (1991) define estereótipos como "uma 

tendência à padronização, com a eliminação das qualidades e diferenças individuais, mediante 

uma generalização abusiva e uma simplificação extremada que implica a distorção da 

realidade". 

No livro A criação de mitos na publicidade, Randazzo (1997) traz os estereótipos 

presentes nas mitologias, os quais, são colocados como um meio ágil de estabelecer um 

parâmetro com a realidade do consumidor. Randazzo (1997) afirma que se deseja que o 

consumidor se identifique com a imagem do usuário que está sendo apresentado pela 

publicidade, ou seja, é a tentativa do espectador se ver no próprio comercial. 

 Os estereótipos são aplicados com diferentes objetivos na publicidade. Um desses 

objetivos é realizar um atalho na propagação da mensagem para o consumidor. Por exemplo, 

quando num anúncio é mostrado um personagem que deve representar um profissional de 

medicina, neste caso é colocado uma pessoa com jaleco branco e estetoscópio no pescoço, 

assim, o público-alvo tende a facilmente associar o personagem ao profissional. Desta forma, 

o anunciante não perde tempo – neste caso, especialmente no caso dos audiovisuais, 

comprados nos veículos de comunicação no formato de segundos de exibição – explicando o 

personagem de uma narrativa, por exemplo. 

 

 

 

                                                
4 s.m. Comportamento desprovido de originalidade que, faltando adequação à situação presente, se caracteriza 
pela repetição automática de um modelo anterior, anônimo ou impessoal. Disponível em  
<http://www.dicio.com.br/estereotipo/>. Acesso em 30 de maio de 2016. 
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Estereótipos são fórmulas já consagradas, tanto nos códigos visuais (uma mulher 
bonita, de avental, remete a uma zelosa dona-de-casa), quanto no linguístico ("a 
união faz a força", "ser mãe é padecer no paraíso" etc.). Como 'verdade' já aceita 
pelo público, o estereótipo impede o questionamento a respeito do que está sendo 
comunicado (CARRASCOZA, 1999, p.41).  
 
 

 A respeito dos estereótipos femininos apresentados pela publicidade, segundo uma 

pesquisa5 apresentada no endereço eletrônico Publica, de acordo com os dados obtidos 84% 

dos brasileiros entrevistados (homens e mulheres de todo o país) reconhecem que o corpo da 

mulher é usado para venda de produtos; 58% entendem que as propagandas na TV mostram a 

mulher como objeto sexual e 70% defendem a punição aos responsáveis por propagandas que 

mostram a mulher de modo ofensivo, conclusão de uma pesquisa6 do Data Folha e do 

Instituto Patrícia Galvão.  

 
Estas imagens mostradas através da publicidade, na maioria dos casos, são 
produzidas com determinadas intenções e são muitas vezes ilusões da realidade, na 
medida em que não representam as características físicas, psicológicas, sociais, 
econômicas mais freqüentes do público a que são destinadas, e pelo contrário, 
valorizam as características que são próprias de uma minoria e que o cidadão médio 
dificilmente poderá alcançar. Justamente pela baixa incidência destas características, 
pela dificuldade de alcançá-las e pela exaustiva sugestão da mídia tornam-se o ideal 
almejado de “perfeição”. (SILVA.; BARRETO; FACIN, 20067). 
 

 A pesquisa publicada no site do G1, intitulada "O que as propagandas de TV 

mostram"8, apresenta que 58% dos entrevistados vêem a mulher na TV como objeto sexual, 

"reduzida a corpo e bunda", ainda 84% dos entrevistados dizem que as marcas usam o corpo 

da mulher como chamariz para promover a venda de produtos e serviços. E para 70%, as 

propagandas que mostram a mulher de forma ofensiva devem ter seus responsáveis punidos.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Disponível em <http://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/> Acesso em 8 de abril de 2016. 
6Disponível em 
<http://agenciapatriciagalvao.org.br/wpcontent/uploads/2012/05/representacoes_das_mulheres_nas_propagandas
_na_tv.pdf>. Acesso em 7 de abril de 2016 
7Disponível em 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/144179823746411488856560201851733068932.pdf>. Acesso em 7 
de abril de 2016. 
8 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/09/58-diz-que-mulher-e-
retratada-como-objeto-em-anuncio-de-tv-diz-estudo.html>. Acesso em 14 de junho de 2016. 
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Gráfico1: Pesquisa O que as propagandas na TV mostram 
 

 
 
Fonte: Site G1.Globo20169. 
 

  É preciso entender o imaginário social para criar arquétipos10 que correspondam a 

realidade ou às aspirações da sociedade contemporânea. Randazzo (1997) explica que muitas 

representações se dedicam ao ponto de vista de que a mulher é a "Grande Mãe" e o homem o 

"Guerreiro". Embora hoje em dia esta percepção esteja mudando, muitas marcas adotam esse 

posicionamento quando divulgam seus produtos. De acordo com Vestergaard e Schroder 

(2000) embora a comunidade LGBT11 já venham assumindo sua identidade sexual alternativa, 

ainda é comum ver as pessoas que violam as normas consensuais do comportamento 

masculino e feminino vítimas de preconceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/0, 9/58-diz-que-mulher-e 
retratada como-objeto-em-anuncio-de-tv-diz-estudo.html>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
10 Arquétipos, segundo Plentz (2005)  são modelos ideais de comportamento, crença, estética e ciência que 
aparecem em diferentes sociedades da Antiguidade, em diferentes tempos. Disponível em  
< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/19006/000536986.pdf>. Acesso 30 de maio de 2015. 
11  Abreviação para  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
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Gráfico 2: Pesquisa Os sexos na publicidade 
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Fonte: Site Época12. 
 

 O Gráfico 2 apresenta os resultados de um estudo realizado pela agência Heads 

Propaganda, São Paulo, publicado no ano de 2015 na revista online Época13, o qual analisou  

2,8 mil comerciais, veiculados durante uma semana em dois canais de televisão. A pesquisa 

aponta um retrocesso no âmbito da propaganda, pois comprovou que 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Disponível em <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/10/os-comerciais-que-reforcam-o-poder-feminino-
sao-o-novo-front-da-publicidade.html>. Acesso em Acesso em 7 de abril de 2016. 
13 Disponível em <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/10/os-comerciais-que-reforcam-o-poder-feminino-
sao-o-novo-front-da-publicidade.html>. Acesso em Acesso em 7 de abril de 2016. 



20 
 

A divisão de homens e mulheres em papéis sociais rígidos continua a existir. Quase 
metade dos comerciais – 45% – recorre a comportamentos caricatos. São elas as 
mais afetadas: 15% abusam da sexualização das personagens femininas, tratam-nas 
como incapazes de tomar decisões próprias ou apelam para a figura manjada (e 
irreal) da mulher que trabalha-cuida-da-família-é-sexy-à-noite. Tudo com um sorriso 
no rosto. Os homens sofrem menos, mas não passam incólumes: em 8% das 
propagandas são os encarregados por consertos em casa ou encarnam o machão 
descerebrado que só pensa em mulher. “O homem tradicionalmente ocupa uma 
posição de poder, mas isso significa que eles também sofrem pressão” 
(SANEMATSU apud BUSCATO, 201514). 

 
 Como pode-se perceber pelos dados da pesquisa, um dos estereótipos mais aparentes 

no mercado publicitário é quanto ao gênero feminino. "Tradicionalmente, os anúncios exibem 

as mulheres como mães e esposas, sustentando assim o ideal feminino de domesticidade" 

(VESTERGAARD; SCHRODER; 2000, p. 80). Hoje, é comum ver publicidade sexistas, por 

meio do qual as mulheres são vistas como um produto a ser consumido, traduzido por beleza e 

forma. 

 Empregar as imagens de mulheres bonitas para estampar campanhas, usar de sua 

beleza e seu corpo para vender tal produto é uma das artimanhas mais usadas por 

publicitários. De acordo com Momo e Franco (2013) a mulher não representada nas 

propagandas, não aparece como sujeito, detentor de direitos, desejos e opiniões, mas o que 

tem destaque é seu corpo, utilizado independentemente do ser, como um objeto inanimado, 

sem vontades ou vida própria, que está ali apenas para ser consumido. 

 A erotização do corpo feminino trata as mulheres como objeto erótico, como produto 

de compra. O que relaciona uma mulher ao consumo de cerveja? Ou a compra de 

automóveis? A sociedade, nos moldes patriarcais, durante muito tempo supôs  que esse tipo 

de posicionamento funcionava e era legítimo, correto. No entanto, apenas revelava machismo 

e objetificação da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
14 Disponível em <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/10/os-comerciais-que-reforcam-o-poder-feminino-
sao-o-novo-front-da-publicidade.html>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
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Figura1: Anúncio da cerveja Skol 
 

 
 
Fonte: Revista Carta Capital (2015)15 
 
 Na Figura 1, campanha feita pela Skol, percebe-se um anúncio carregado de sexismo e 

machismo. A foto é acompanhada pela redação (texto verbal) "Se o cara que inventou o 

bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim. Seria assim", seguido do slogan "Com Skol tudo 

fica redondo". Este anúncio, com foco no público masculino, reduz a imagem feminina a um 

objeto sexual para homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/machismo-e-a-regra-da-casa-4866.html/skol-1>. 
Acesso em 8 de abril de 2015. 
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3  A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA PUBLICIDADE 
 

 As pessoas são bombardeadas desde a infância sobre as ideias de feminino e 

masculino, por meio de valores padronizados pelo senso comum, pela religião, pelos 

costumes das famílias e pela mídia. E a partir do momento que um determinado 

comportamento é associado a um ou outro gênero são construídas regras sociais as quais 

formam padrões e modelos, o que exclui as escolhas feitas pela identidade de gênero de cada 

um. 

 As concepções de feminino e masculino são apoiadas por filosofias racionalistas que 

definem o sexo feminino como frágil e o masculino como forte. Com isto, a feminilidade 

construída por meio da mídia corrobora para uma organização dos ideais de cada gênero. São 

implementados conceitos universais a respeito da mulher, representadas como dona-de-casa, 

sentimental, enquanto o homem é o patrão, trabalhador, durão.  

 
 Estamos cercados por imagens de feminilidade e estas constroem um discurso acerca 

do que significa ser feminino na nossa cultura, elas agem de forma a definir a essa 
feminilidade, isto é, implicam um processo social no qual são atribuídas ao sexo 
feminino qualidades e características específicas. Assim, não é surpreendente que 
um dos pontos mais importantes da crítica feminista tenha sido a sua preocupação 
em analisar e desconstruir o modo como as representações visuais produzem e 
despertam significados e fazem circular ideologias acerca do que é, e do que deve 
ser, a mulher (MOTA16, 2016). 

 
 Nos moldes de uma sociedade patriarcal, a cultura por si só já é machista. Como o 

exemplo de algumas profissões serem predominante para atuação do sexo masculino, 

excluindo mulheres para o trabalho, ou mesmo profissões que assumem os dois gêneros, 

porém, os homens receberem salários mais altos que o das mulheres. Santos (2004) suscita 

esta discussão em seu livro "Gênero e comunicação: o masculino e o feminino em programas 

populares de rádio". A autora explica que 

 
É preciso, portanto, considerar os múltiplos aspectos que envolvem a constituição de 
gênero, tais como o conjunto de regras de comportamento prescritas pelos diversos 
discursos sociais, as práticas institucionais, as experiências subjetivas e as relações 
intersubjetivas, bem como o conjunto de valores e símbolos que dão significado a 
essas vivências e relações (SANTOS, 2004,  p. 98). 
 
 

                                                
16 Disponível em  
<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5309/1/MotaRibeiroS_corposvisuais_03.pdf>. Acesso em 
8 de abril de 2016. 
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 A cultura, assim como o senso comum, é estabelecida via construções históricas, as 

quais podem ser modificadas conforme a necessidade de mutação e evolução da sociedade, 

conforme o senso crítico e as ideologias de cada geração.  

 
O senso comum é construído na cultura e parte do pressuposto de que a sociedade 
compartilha de um consenso cultural. Ele é uma forma simbólica, munido de valores 
e significados sobre homens e mulheres existentes na sociedade. Existe o emprego 
de um discurso normatizante, através de representações coletivas e classificatórias 
para que seja entendido por um maior número de pessoas (CRUZ, 201617). 

 

 A partir de o momento que um gênero se impõe a outro, no caso o masculino sob o 

feminino, acontece o efeito chamado violência simbólica de gênero, que diz respeito aos 

constrangimentos morais impostos pelas representações sociais de gênero (CRUZ, 201618). 

Bourdieu (1999) reforça em seu livro "A dominação masculina" que, muitas vezes, a vítima 

se culpa pelas agressões sofridas, contribuindo, contra sua vontade, sem mesmo saber, para 

sua própria dominação aceitando os limites impostos pelo agressor.  

 
O efeito de dominação simbólica [...] exerce-se não na lógica pura das consciências 
cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de apreciação e de acção que 
são constitutivos dos habitus e que fundam, aquém das decisões da consciência e dos 
controlos da vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura para si 
própria. Assim, a lógica paradoxal da dominação masculina e da submissão 
feminina, da qual podemos dizer ao mesmo tempo, e sem contradição, que é 
espontânea e extorquida, não se compreende a não ser tendo em conta os efeitos 
duradouros que a ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), quer dizer as 
disposições espontaneamente adaptada a essa ordem que lhes impõe (BOURDIEU, 
1999, p 32). 
 
 

 Antes mesmo de adentrar no universo da publicidade, é preciso reconstruir alguns 

fatos de como a mulher é tratada na sociedade. Studart (1970) no livro "Mulher objeto de 

cama e mesa" critica a forma como a mulher era inserida nos anos setenta e trinta anos depois 

alguns desses padrões ainda não foram extintos. Studart (1970) afirma que as mulheres eram 

vistas como e se descreviam como "prendas domésticas", mulheres que detinham toda sua 

vida para procriar, cuidar da casa e servir favores sexuais ao seu marido. 

 Sem independência financeira a mulher por muito tempo ficou atrás do seu homem, e 

só o que interessava e era destinado a elas eram matérias sobre cozinha, lar e como manter um 

marido. Algumas destas mulheres deste crianças eram direcionadas para o matrimônio e após 

isso a maternidade, já o mercado de trabalho, a academia eram coisas de homem, do sexo 

masculino. Studart (1970) traz a informação que em 1933 o Estado Nazista demitiu todas as 
                                                
17 Disponível em <http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14477.pdf>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
18 Disponível em <http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14477.pdf>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
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mulheres de seus campos de trabalho e substituiu por homens, publicado por um decreto que 

proibia dois salários no mesmo lar dando prioridade exclusiva para o homem na ocupação de 

qualquer emprego remunerado.  

 
O ideal da mulher doméstica e passiva foi sempre defendido pelos piores homens da 

terra, os que provocavam os recuos históricos mais espantosos. A obtusidade da 

mulheres esteve sempre a serviço dos regimes mais negros no planeta. (STUDART, 

1970, p. 37). 

 

 Desde que a publicidade é conhecida e reconhecida ela é vista como um meio de 

divulgação e comunicação em massa que tem o objetivo de informar e persuadir o público, 

por meio de propagação de produtos, ideologias, serviços, causas. Assim, tem o poder de 

ajudar na conscientização das mulheres de que muitas vezes estão sendo submissas sem 

perceber, para assim empoderá-las em relação a dominação exercida pelos homens. 

 
O grande objetivo da propaganda, enquanto forma de comunicação paga, é persuadir 
o consumidor a comprar determinado produto, ou a assimilar e compartilhar certo 
ideal, valor ou crença. Uma das mais recorrentes temáticas utilizadas pela 
publicidade para alcançar esse objetivo faz referência ao apelo sexual presente nos 
anúncios dos mais variados produtos e serviços. A publicidade transporta o 
consumidor a um mundo imaginário, onde o indivíduo encontrará algo que permitirá 
a realização dos seus desejos interiorizados. Ou seja, o discurso publicitário vende 
ilusões de beleza, de status e de poder (MAYARA; BRANCO; RIOS, 201619). 

 

 Para aproximar o público da realidade, a partir de definições do senso comum, são 

adotados personagens para cada situação da narrativa publicitária, universalizando 

comportamentos, gostos, jeitos etc. A publicidade divulga na mídia a representação de uma 

mulher estereotipada, influenciando a um pensamento machista sobre ela. O feminino ganhou 

identificações pejorativas, associadas a negações e comportamentos fracassados, tais como a 

fragilidade emocional, a falta de coordenação motora, o frágil desempenho de localização 

geográfica ou espacial, etc. 

 A mulher deveria ser bonita, sinônimo de beleza para assim servir para o consumo dos 

homens, e quando demonstrava conhecimento era feia, diziam eles "ela pensa assim porque é 

feia" (STUDART, 1970). Desde que a publicidade começou a ser veiculada, a mulher sempre 

foi representada com apelos à subordinação e com ideais machistas, o sexo frágil. Studart 

(1970, p. 32) critica como a mulher foi subordinada a crenças masculinas, "ensinaram-lhe que 

                                                
19 Disponível em <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2012/resumos/r32-1419-1.pdf>.Acesso 
em 8 abril 2016. 
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ela deve ser carne, ancas e seios. Convenceram-na que se não for mais bonita, não será mais 

ninguém. Mas é próprio dos objetos de consumo - inclusive sexuais - a ficarem rapidamente 

superados". E foi nessa busca incessante pela juventude e por ficar cada vez mais bonita que 

as mulheres foram adotadas para vender, não só seu corpo mas como produtos, serviços. A 

mulher foi tomada pelos homens para vender produtos para eles e estampou diversas 

campanhas publicitárias como o prêmio para o homem que comprasse aquele produto.  

 
Figura 2: Anúncio É legal ter uma garota em casa. 
 

 
 
Fonte: site Ideia Fixa20 

 
 Neste anúncio para calças Mr. Leggs, (FIGURA 2) a cabeça de uma mulher é 

anexada a um tapete de pele de tigre. A chamada da peça, tradução literal para o português, "É 

legal ter uma garota em casa" e seu texto de apoio "Embora ela fosse uma mulher-tigre, nosso 

herói não precisou atirar nela para que caísse ao chão. Depois de um olhar nas calças do Mr. 

Leggs, ela estava pronta pra deixar ele caminhar por toda ela. O estilo nobre certamente 

acertou o coração selvagem". Este, claramente, é um anúncio sexista, que demarca o papel do 

homem versus mulher. A mulher representada como submissa, inferior, enquanto o homem 

sedutor que teria a mulher a seus pés apenas por usar uma calça da marca Mr. Leggs. 

                                                
20 Disponível em <http://www.ideafixa.com/26-anuncios-inapropriados-feitos-em-1900/>. Acesso 7 de abril de 
2016. 
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 O anúncio apresentado anteriormente foi publicado no início dos anos 90, mas não é 

preciso ir longe para se deparar com conteúdos parecidos com este na publicidade brasileira. 

Em 2015, a marca de produtos de limpeza Mr. Músculo que, em todas as suas peças 

publicitárias aborda o produto como sendo o "melhor amigo" da mulher, postou em seu perfil 

no Twitter um anúncio de apelo machista. O anúncio resume a mulher como alguém que deve 

ser dona-de-casa dedicada, mantendo o lar sempre limpo, e depois, quando (e se) sobrar 

tempo, ela pode preocupar-se consigo mesma. A peça vem acompanhada da legenda "Agora 

que a casa está limpinha, você pode começar aquele projetinho que vc tanto sonhou. 

Músculos à obra!" (FIGURA 3). 

 
Figura 3: Print de post da Mr. Músculo 
 

 
 
Fonte: perfil da marca Mr. Músculo no Twitter21  

 

 No livro "Mulheres à venda: uma leitura do discurso publicitário nos outdoors", a 

autora Lessa (2005) enfatiza que no discurso publicitário a mulher assume um duplo 

significado: “por um lado é vista como consumidora e por outro é produto de consumo” (p. 

5). Lessa apud Woitowicz22 considera a banalização das imagens femininas como um 

retrocesso nas conquistas sociais e políticas das mulheres, entendendo a proliferação dessas 

                                                
21  Disponível em <http://www.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Captura-de-Tela-2015-03-25-
%C3%A0s-11.56.37.png>. Acesso em 7 de abril de 2016. 
22 Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ref/v14n3/a20v14n3.pdf>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
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imagens como uma causa da reprodução de valores e da consolidação de um modelo de 

feminino. 

 Lessa (2005) ao passo que analisou as propagandas feitas para o público feminino, o 

apego a exposição do corpo da mulher, intitulando esse fenômeno de “bundalização da 

mídia”: 
 

A “bundalização” não é meramente uma ênfase na bunda das mulheres, apesar de 
todos os signos que lhes perseguem: do biótipo da “mulher brasileira”, como se 
houvesse um padrão de corpo, uma forma, e da fascinação masculina que a persegue 
em seus vários sentidos. A bundalização sinaliza aqui uma fragmentação dos corpos 
em partes, pedaços do corpo em destaque: são peitos, coxas, rostos transformados 
em “mercadoria em vias de aprimoramento” (LESSA, 2005, p. 73-74). 
 

 O que se pode perceber é que em pleno século XXI ainda são facilmente observáveis 

campanhas e peças com teor machista e misógino23. Nos Estados Unidos, o grupo The 

Representation Project, é responsável, dentre outras ações, por cuidar e analisar como são 

representadas as mulheres na mídia. O movimento fez ações como, por exemplo, a hashtag  

#ASKHERMORE24 que foi criada para estimular repórteres a perguntarem questões 

interessantes às mulheres em eventos de Hollywood, que muitas vezes dão mais ênfase na 

estética das mulheres do que em suas conquistas. 

 No Brasil denúncias sobre machismo na propaganda são recebidas pelo CONAR. De 

acordo com Buscato (2015)25 o segundo quesito com mais reclamações é o que engloba 

formas de discriminação, como a de gênero. Em 2014, 14% das reclamações estavam nesta 

categoria. Segundo o site Publica, das 18 denúncias de machismo em propaganda recebidas 

em 2014, 17 foram arquivadas, e apenas uma, da cerveja Conti, que dizia em sua página do 

Facebook, “Tenho medo de ir no bar pedir uma rodada e o garçom trazer minha ex” 

(FIGURA 4), terminou com um pedido de suspensão e advertência da agência que realizou a 

campanha.  

 
 
                                                
23 s. F. Sentimento de repulsa e/ou aversão às mulheres. Repulsão excessiva do contato sexual com mulheres. 
(Etm. Do grego do grego misos: ódio e gene: mulher). Disponível em 
<http://nelcisgomes.jusbrasil.com.br/artigos/114729049/misoginia-x-misandria>. Acesso em 30 de maio de 
2016. 
24 Um dos momentos mais emblemáticos dessas críticas ocorreu na temporada de premiações do ano passado, 
quando Cate Blanchett (vencedora do Oscar de melhor atriz em 2014) interrompeu uma entrevista no tapete 
vermelho no momento em que um cinegrafista filmava seu corpo para mostrar seu vestido. "Você faz a mesma 
coisa com os homens?", perguntou ela ao cinegrafista, ao vivo. Disponível em 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150222_oscar2015_machismo_pai>. Acesso em 30 de maio 
de 2016. 
25 Disponível em <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/10/os-comerciais-que-reforcam-o-poder-feminino-
sao-o-novo-front-da-publicidade.html>. Acesso em 7 de abril de 2016. 
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Figura 4: Anúncio cerveja Conti 
 

 
 
Fonte: Google imagens26 
 
 Como pode ser visto, o cenário em que a mulher se encontra na publicidade ainda é 

muito machista. Conforme uma pesquisa realizada pelo site Publica27, isto acontece, 

especialmente porque o gênero masculino predomina nos departamentos criativos das 

agências e apenas 10% dos profissionais nas agências brasileiras são mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Disponível em <http://image.slidesharecdn.com/2015sca-bulletin-november-pt-151104130651-lva1-
app6892/95/fempowerment-pt-6-638.jpg?cb=1446657224>.Acesso em 8 de abril de 2016. 
27 Disponível em <http://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/>. Acesso em 8 de abril de 2016. 
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4 O MERCADO DE COSMÉTICOS 
 

 O cotidiano da sociedade contemporânea está imerso no universo do entretenimento. 

As pessoas são expostas diariamente a produtos culturais, em razão da facilidade e o amplo 

acesso das mídias inseridas no seu dia-a-dia. O capitalismo faz com que o que antes era desejo 

vire necessidade em função do jogo da publicidade. A indústria fornece muitas opções e o 

consumidor acaba por comprar massivamente, sem o discernimento do que realmente é eficaz 

para o momento.  

 
Ora, sabemos que nos primórdios do capitalismo o consumo era de caráter quase 
exclusivamente funcional e apesar de ser orientado pelo valor da troca de objetivo, 
este era avaliado em suas condições materiais de uso [...]. Com o desenvolvimento 
das forças produtivas e a criação de um mercado de produtos massivos, o valor 
funcional do objeto não poderia ser mais regulador geral para o consumo, isto 
porque, em face de superprodução havia que se consumir, se não para atender às 
próprias necessidades, mas para atender, sob risco de uma falência geral do próprio 
sistema capitalista (SEVERIANO, 2007, p. 71). 

  

 A sociedade de consumo modificou o mundo contemporâneo. Para Rocha (1995) apud 

Boris e Cesídio (2007), a indústria cultural é um complexo de produtos e de bens culturais, 

disseminados através dos meios de comunicação de massa, que organiza, encanta e engana 

nossa experiência de existir. Severiano (2007, p. 71) posiciona a sociedade de consumo como 

"uma fase de desenvolvimento dentro do modo de produção capitalista". Também comenta 

que os consumidores não estão mais tão atrelados a sua classe social no momento de efetivar 

a compra, mas sim, eles compram em razão dos "estilos de consumo". Um fenômeno que 

possibilita a segmentação de públicos, o que facilita o trabalho dos publicitários em função de 

gerar cada vez mais campanhas exclusivas.  

 
Foi a partir, principalmente, das décadas de 1950 e de 1960, que as estratégias do 
mercado, como forma de atrair os consumidores, se basearam na insaciabilidade do 
desejo de consumir, ou seja, os indivíduos passaram a consumir bens 
independentemente de seu valor de uso, ou seja, além de sua utilidade, mesmo 
quando não necessitavam deles ou quando não podiam comprá-los (BORIS.; 
CESÍDIO, 201628). 
 

 Acompanhado pelo crescimento de facilidades de compra, impulsionados pelo 

capitalismo, chegou-se à era do descartável. Os produtos têm data para parar de funcionar. 

Isto acontece em função da necessidade de atualização dos próprios aparelhos e da vaidade do 

                                                
28 Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S151861482007000200012&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em 
26 de abril de 2016. 
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consumidor, que agora compra o bem-simbólico e todo o fetiche do produto e não realmente o 

produto por sua função.   

 
Um dos problemas fundamentais postos pelo consumo é o seguinte: os seres 
organizam-se em função da sobrevivência ou em função da do sentido, individual ou 
coletivo que dão à sua vida? Ora, o valor de ser, valor estrutural, pode implicar o 
sacrifício dos valores econômicos (BAUDRILLARD, 1995, p. 39). 
 

 Um dos mercados que vem ganhando força há bastante tempo é a indústria dos 

cosméticos e produtos de beleza. Palacios29 (2006) descreve o consumo de cosméticos e sua 

carga história: 

 
O consumo de cosméticos aumenta moderadamente até a primeira grande guerra e 
se acelera nos anos 1920 e 1930. O batom fez imenso sucesso a partir de 1918 e os 
bronzeadores e esmaltes de unhas causaram furor nos anos 1930. Em virtude de 
fatores como o progresso científico, os métodos industriais, a elevação do nível de 
vida, os produtos de beleza tornaram-se, em nossas sociedades, artigos de consumo 
corrente, um luxo ao alcance de todos (PALACIOS, 2006). 
 
 

 Os produtos de beleza sofreram alterações ao longo do tempo. Se antes eram 

caracterizados como produtos que tratavam da pele a fim de embelezá-la, hoje são capazes de 

rejuvenescê-la, alterá-la e melhorá-la. Palacios (2006) atesta que os cosméticos vêm tentando 

e se consagrando como mercadoria de primeira necessidade, um produto para ser consumido 

diariamente, e a ele atribuído a condição de indispensabilidade, uma vez que passa a pertencer 

ao rol dos produtos imprescindíveis à vida da mulher. 

 
A crescente afirmação do uso do cosmético nas sociedades urbanas contemporâneas 
traz em si mesma um curioso paradoxo. Teóricos que analisam epistemologicamente 
a comunicação publicitária afirmam que a idéia de pasteurização, homogeneização e 
padronização do consumo já não abarca a amplitude de estilos, diversificação, 
segmentação do mercado de consumo e da linguagem publicitária sobre seus 
produtos. Contudo, no caso específico do produto cosmético, constatamos a clara 
intenção do discurso publicitário em difundir – além de instituir como padrão de uso 
– o mais amplamente possível o uso do cosmético, em fazer com que cada mulher 
entenda que, independentemente de sua inserção social, o cosmético é produto de 
uso obrigatório por toda a vida (PALACIOS, 2006). 
 
 

 Uma matéria do site Brazil Beauty News30 corrobora com a tese de que os cosméticos 

vêm se tornando produtos de primeira necessidade. A matéria31 informa que o mercado 

                                                
29 Disponível em 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1258/1/annamaria%20da%20rocha%20jatob%c3%a1.pdf(2).pdf>. 
Acesso em 8 abril de 2016. 
30 Disponível em <http://www.brazilbeautynews.com/mercado-brasileiro-de-cosmeticos-cresceu-de-11-em,630>. 
Acesso em 26 de abril de 2016. 
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brasileiro de cosméticos havia crescido 11% em 2014.  O setor de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (HPPC) tinha faturamento de R$ 101,7 bilhões em 2014, segundo a 

ABIHPEC. A indústria brasileira de cosméticos tem papel fundamental na economia 

brasileira e já representa mais de 1,8% do PIB nacional. O Brasil é o terceiro maior mercado 

consumidor de cosméticos e produtos ligados à beleza. 

 
Vários fatores têm contribuído para este excelente crescimento do setor, dentre os 
quais destacamos: acesso das classes D e E aos produtos do setor, devido ao 
aumento de renda. Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos 
com maior valor agregado; Participação crescente da mulher brasileira no mercado 
de trabalho; A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da 
produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos 
menores do que os índices de preços da economia em geral; Lançamentos constantes 
de produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; Aumento da 
expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de 
juventude (ABIHPEC, 201632). 

 

 O ranking mundial com das marcas mais valiosas do mundo, levantamento da 

consultoria Brand Finance, a Natura é única empresa brasileira no ranking, e está em 20º 

lugar, avaliada em US$ 1,85 bilhão (cerca de R$ 3,67 bilhões). Em primeiro lugar, encontra-

se a marca norte americana Olay, com US$ 11,71 bilhões. 

 Todo esse comércio e fascinação pelos produtos de beleza é em razão, muitas vezes, 

da beleza exigida pela mídia e pelos padrões impostos pela sociedade. Os meios de 

comunicação têm um papel bastante marcante na construção de padrões estéticos. 

 
A busca pela beleza e boa forma não é uma característica da sociedade atual, mas 
com o advento dos meios de comunicação a pressão social e psicológica para o 
indivíduo se adequar aos estereótipos corporais tornou-se mais intensa. Isto se deve 
ao fato de os meios de comunicação divulgarem incessantemente imagens e textos 
que mostram e persuadem o indivíduo a exibir um corpo magro e saudável (FLOR, 
2010 33). 
 
 

 No livro "Narcisismo e Publicidade: uma análise psicossocial das ideias de consumo 

na contemporaneidade" a autora Severiano traz o termo fetichismo de mercadoria, que em 

tese é 

 
 
 

                                                                                                                                                   
31 Disponível em <http://www.brazilbeautynews.com/mercado-brasileiro-de-cosmeticos-cresceu-de-11-em,630>. 
Acesso em 26 de abril de 2016. 
32 Disponível em < https://www.abihpec.org.br/wp-content/uploads/2014/04/2014-PANORAMA-DO-SETOR-
PORTUGU%C3%8AS-21-08.pdf>. Acesso em 25 de abril de 2016. 
33 Disponível em <http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/04/gisele-flor.pdf>. Acesso em 20 abril 
2016. 
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O princípio geral do objeto fetiche, em todas as duas formas, concerne ao fato de 
que ele sempre encarna em algo com o qual tem uma relação atribuível, mas que 
sempre oculta, substituindo-o: no caso do fetiche da mercadoria são as relações 
sociais de produção da própria mercadoria que são encobertas (SEVERIANO, 2007, 
p 56). 
 

 Bóris e Cesídio34 defendem que a publicidade é o discurso responsável pelo fetichismo 

dos produtos, pois possibilita o consumidor a adentrar em um mundo utópico e fantasioso. 

 
A publicidade usa a subjetividade do consumidor e a lógica do seu desejo, a fim de 
provocar identificações com os produtos oferecidos no mercado, vendendo sonhos, 
desejos, fantasias e atitudes. Assim, a mídia influencia o modo como o sujeito 
contemporâneo se percebe e se relaciona com o mundo, ou seja, a sua subjetividade 
e a sua maneira de pensar, pois, ao adquirir certos produtos, ele crê que se apropria 
de uma nova forma de existir, como se apenas uma roupa da moda o fizesse se sentir 
mais bonito, mais atraente e com melhor auto-estima (BORIS; CESÍDIO; 2007). 

  
 A publicidade dita padrões estéticos e impõe uma "ditadura" na moda e na cultura das 

massas, a obsessão pela magreza e pela juventude acaba se tornando uma luta sacrifical pelo 

corpo perfeito. E este corpo que está de acordo com tais padrões estéticos deixa de ser apenas 

individual e passa a ser um objeto admirado e cobiçado. Baudrillard (1995), no seu livro 

Sociedade de Consumo, define o corpo como o mais belo objeto de consumo: 

 
A verdade é que a beleza constitui um imperativo tão absoluto pelo simples fato de 
ser uma forma de capital. Tornando se um imperativo absoluto e religioso. Ser belo 
deixou de ser efeito da natureza e suplemento das qualidades morais. Administra-se 
e regula-se o corpo como patrimônio, manipula-se como um dos múltiplos 
significantes de estatuto social. O corpo limita-se a ser o mais belo dos objetos que 
possuem, manipulam e consomem psiquicamente. O corpo torna-se assim função de 
objetivos capitalistas. O corpo não se reapropria segundo as finalidades autônomas 
do sujeito, mas de acordo com o principio normativo do prazer e rentabilidade. 
Segundo a coação e instrumentalidades diretamente indexada pelo código e pelas 
normas da sociedade de produção de consumo dirigido (BAUDRILLARD, 1995, p 
149-151). 

  
 Assim como Baudrillard (1995), Boris e Cesídio (2007) afirmam que o corpo da 

mulher passou a ser considerado um objeto de consumo, investido pela publicidade  

  
Porém, não é a beleza do corpo da mulher que adquire valor a ser dirigido pelos 
meios de comunicação da massa, mas o seu valor mercadológico e consumista, 
estimulado pela padronização estética e pela sua associação a produtos, e, muitas 
vezes, consumida exclusivamente em função deste tipo de associação, levando a 
mulher a consumir muito além do necessário. Assim, na contemporaneidade, foi 
atribuído "status" ao corpo da mulher, que passou a ser investido, economicamente, 
como um objeto de consumo, dotado de valor mercadológico (BORIS; CESÍDIO. 
2007). 
 

                                                
34 Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S151861482007000200012&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em 
26 de abril de 2016. 
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 No livro "A beleza impossível: mulher, mídia e consumo" de Moreno (2008), a autora 

critica a forma de como a mulher é colocada na mídia e como são exigidos valores dela a 

partir da beleza. 

 
É inegável a influência da mídia hoje, particularmente da TV, na formação da 
subjetividade da população. Os modelos - de valor, beleza, felicidade - são 
introjetados desde a mais tenra infância e passam a ser modelos aspiracionais. É com 
a Barbie ou a Gisele Bündchen que as meninas e mulheres querem se parecer hoje. 
Afinal, ambas são referência de como a sociedade nos vê, nos quer e nos valoriza. 
(MORENO, 2008, p.30). 

 
  A industria de cosméticos é um mercado em potencial, o qual movimenta a economia 

brasileira. Mas até que ponto é saudável o consumo excessivo desses produtos? Em um 

cenário em que se deve consumir menos em razão da preocupação com o meio ambiente, o 

setor de cosméticos e produtos de beleza continua destacando-se e crescendo. Os potenciais 

consumidores de antes hoje são consumidores fiéis. Ora a publicidade faz sua função de 

divulgar e criar um desejo na mente de cada consumidora, ora corrobora para o consumismo. 
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5 METODOLOGIA 

 
 Este estudo buscou analisar como as marcas do segmento de beleza representam o 

gênero feminino em audiovisuais publicitários produzidos para o Dia Internacional da 

Mulher. Em razão disto, foram encontrados e recolhidos, nos canais online de marcas do 

segmento de beleza, os audiovisuais produzidos pelos anunciantes para a posterior 

observação, descrição e análise. A metodologia utilizada nesta investigação foi de natureza 

qualitativa e método descritivo.   

  

5.1 UNIVERSO DA PESQUISA 
 

 Durante o processo de escolha do tema até a tomada de decisão de qual seria o 

objetivo geral da pesquisa vários caminhos foram percorridos. A semana em que o tema 

estava sendo selecionando, coincidiu com a do Dia Internacional da Mulher, então surgiu a 

ideia de se analisar audiovisuais produzidos especificamente para o Dia Internacional da 

Mulher. Optou-se então em selecionar audiovisuais produzidos por marcas do segmento da 

beleza, afinal, estas empresas direcionam sua comunicação para o público feminino e o mais 

justo seria analisar como estas marcas falam da mulher para a mulher. 

 Do dia 8 até 29 de março de 2016 foram realizadas buscas no meio digital, via 

buscadores das plataformas Google, Facebook, Twitter e Youtube, sobre os audiovisuais 

veiculados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Foram usadas palavras chave tais 

como: Dia Internacional da Mulher, propaganda no Dia Internacional da Mulher, marcas de 

cosméticos, etc. Foi recolhido parte do conteúdo disponível e selecionados três audiovisuais 

de marcas de cosméticos, L'Oréal Paris, Avon e Neutrogena, veiculados no ano de 2016 em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 

 Identificou-se que o audiovisual "Toda mulher vale muito” de L'Oréal Paris era o 

primeiro título na busca do Google quando era digitado "Dia Internacional da Mulher" e sites 

como Catraca Livre35, Extra.Globo 36 entre outros, publicaram matérias sobre o comercial. 

Então, decidiu-se trabalhar com o histórico de propagandas do Dia da Internacional da Mulher 

feitos pela marca L'Oréal Paris. 

                                                
35 Disponível em < https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/famosa-marca-de-cosmeticos-celebra-
dia-internacional-da-mulher-com-modelo-trans/>. Acesso em 25 de março de 2016. 
36 Disponível em < http://extra.globo.com/noticias/viral/em-campanha-de-marca-francesa-trans-brasileira-
celebra-seu-primeiro-dia-internacional-da-mulher-18830153.html>. Acesso em 25 de março de 2016. 
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 Durante a coleta de dados na internet sobre o histórico de propagandas da L'Oréal 

Paris, foi percebido que no ano de 2014 o único conteúdo que a L'Oréal Paris havia 

desenvolvido era a campanha #WomenWishes37, em português, "Desejos das Mulheres", em 

parceria com a revista feminina Marie Claire. A ação ocorreu em todo o mundo e tinha como 

objetivo perguntar a celebridades mulheres o que elas desejavam para o Dia Internacional da 

Mulher. 

 Em decorrência do pouco conteúdo produzido pela marca, optou-se por ampliar a 

busca de outros audiovisuais de marcas do mercado dos cosméticos, especificamente aquelas 

que haviam feito propagandas sobre a data. Para se identificar quais as marcas que têm mais 

relevância no segmento, o estudo baseou-se no Ranking Anual das 50 Marcas de Cosméticos 

Mais Valiosas do Mundo38 (GRÁFICO 3). O levantamento é da consultoria Brand Finance, 

publicado na Revista Exame39. 

 
Gráfico 3: Ranking 50 marcas mais valiosas de cosméticos 

 
                                                
37 Disponível em <http://revistamarieclaire.globo.com/Women-Wishes/noticia/2014/02/womenwishes-marie-
claire-e-loreal-fazem-parceria-para-o-dia-da-mulher.html>. Acesso em 25 de abril de 2016. 
38 Disponível em <http://brandirectory.com/league_tables/table/cosmetics-50-2013>. Acesso em 25 de abril de 
2016. 
39 Disponível em <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/as-20-marcas-de-beleza-mais-valiosas-do-
mundo>. Acesso em 25 de abril de 2016. 
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Fonte: Site Brandirectory40 

                                                
40 Disponível em <http://brandirectory.com/league_tables/table/cosmetics-50-2013.>. Acesso em 25 de abril de 

2016. 
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 A pesquisa desenvolveu-se durante cinco dias nos canais online de cada marca do 

ranking, tendo por objetivo recolher audiovisuais feitos para o Dia da Internacional da 

Mulher. O primeiro comercial selecionado para análise foi o da L'Oréal Paris "Toda mulher 

vale muito", produzido em 2016. Também foi encontrada a campanha da marca Avon de 

2016, intitulada "O que você já deixou de fazer por ser mulher?", a qual gerou uma série de 

vídeos de mulheres relatando os preconceitos e dificuldades que sofreram em razão do seu 

gênero.  

 No mesmo ano, a marca Neutrogena também comemorou a data com a contribuição de 

três audiovisuais. O primeiro deles foi postado em seu canal no Youtube e têm como título "O 

que faz uma mulher bonita", sendo este recolhido para o corpus de análise.  

  

5.2 NATUREZA DA PESQUISA 
 

 A natureza desta pesquisa é qualitativa, pois a mesma busca compreender os 

elementos presentes nos audiovisuais criados para o Dia Internacional da Mulher, produzidos 

por marcas do segmento da beleza, sem se deter a aspectos numéricos, tais como a 

quantificação de dados. Em busca de um estudo aberto a discussões e problematizações foi 

proposto utilizar da natureza qualitativa que de acordo com Duarte (201041) “pesquisa 

qualitativa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a apresentar um resultado preciso, 

são retratados por meio de relatórios, levando-se em conta aspectos tidos como relevantes, 

como as opiniões e comentários do público entrevistado”.  

  O objetivo do estudo é explorar os elementos verbais e não-verbais presentes em cada 

audiovisual, compreendendo-se as características da representação de gênero feminino 

explorada em cada peça – tais como características que dizem respeito ao tipo físico, roupas, 

acessórios, performance, falas, etc., das personagens. 

 

5.3 MÉTODO/TÉCNICA DE PESQUISA 
    

A técnica de pesquisa utilizada para o desenvolvimento do trabalho é do tipo 

descritiva, que de acordo com Gil (2008, p. 28) têm como função descrever as características 

de uma determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. 

No caso desta investigação, serão descritas as representações de gênero feminino presentes 

                                                
41 Disponível em <http://monografias.brasilescola.uol.com.br/regras-abnt/pesquisa-quantitativa-qualitativa.htm>. 
Acesso em 10 de maio de 2016. 
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em narrativas publicitárias via análise de personagens protagonistas de diferentes audiovisuais 

definidos como corpus. 

Na análise das peças do corpus, foi considerado mais pertinente analisar a locução na 

íntegra, captando os elementos verbais presentes. E selecionar frames de cada vídeo para 

avaliar os elementos não-verbais contidos nas cenas. Foi mais indicado analisar apenas frames 

separados, pois os audiovisuais apresentam pouco movimento de câmera e trocas de cena, 

sendo assim, a narrativa pode ser interpretada no todo apenas com os recortes das cenas. 

  

5.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 
 As categorias de análise aplicadas ao corpus desta investigação foram criadas para o 

estudo a partir de aspectos a serem observados nos audiovisuais, definidos pela própria 

pesquisadora: a) figurino utilizado pelos personagens; b) identidade de gênero versus sexo 

biológico; c) cenários; d) ações desenvolvidas pela personagem; e) locução/texto verbal e 

trilha sonora; f) tom da comunicação; g) Modelo de beleza feminina proposto.  

A primeira categoria, intitulada de Figurino, é fundamentada pelos conceitos de Costa 

(2002) que analisa a influência do figurino na definição de três elementos da narrativa: 

personagem, tempo e espaço. Segundo Costa (2002), os personagens são todos aqueles que 

participam da narrativa. Já o tempo pode ser definido como o período em que a história se 

passa e o espaço como o local ou ambiente onde ela ocorre. Espaço e tempo não podem ser 

separados dentro da narrativa, por este motivo, a influência do vestuário na definição de 

ambos os elementos será feita em conjunto. 

Seguindo a definição de Costa (2002) sobre o conceito de figurino, que definido como 

o vestuário que compõe o modo como o personagem se veste, escolhidos  pelo figurinista, de 

acordo com as necessidades do roteiro, da direção do audiovisual e de como melhor se adapta 

a personalidade do personagem. O vestuário ajuda a definir o local onde se passa a narrativa, 

o tempo histórico e a atmosfera pretendida 

A segunda categoria de análise é apoiada pelos conceitos de Jesus (2012) sobre 

identidade de gênero e sexo biológico, pautada pelo argumento de que a crença de que os 

órgãos genitais definem se uma pessoa é homem ou mulher é falha, pois a construção da 

identificação como homens ou como mulheres não é um fato biológico – ou não somente 

biológico, mas sim, também, cultural. Com base nesta concepção, a categoria intitulada de 

Identidade de gênero versus sexo biológico, analisa como se apresentam estas características 

nas personagens dos audiovisuais. 
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A terceira categoria, Cenografia, designa o local onde ocorrem as estórias 

apresentadas nos audiovisuais. Cenário é o local onde acontecem todas as ações visuais de um 

audiovisual, por isso é considerado importante estudá-lo para que, através de seu 

desvendamento, se possa perceber o processo de estruturação de cada cena. A partir disto, 

avaliar qual a importância e o que cada uma acrescenta às características da narrativa. 

O autor Nelson Urssi (2006)42 define cenografia como todo o processo de criação e 

construção do evento estético-espacial e da imagem cênica. Os cenógrafos utilizam elementos 

como cores, luzes, formas linhas e volumes para caracterizar cada peça, seja teatral ou 

audiovisual. 

Cenários podem ser divididos em dois tipos: um deles é o ambiente interno 

caracterizado por lugares cobertos, como casas, restaurantes, estúdios, salas etc. O segundo é 

ambientes externos que não têm cobertura, como parques ao ar livre, ruas, campos etc.  

 A quarta categoria, Ações desenvolvidas pela personagem, consiste analisar quais os 

conflitos que acontecem na cena, ou seja, o que de fato acontece durante o audiovisual, como 

a personagem age e porquê, como ela se relaciona ao cenário e à estória narrada, por exemplo.  

 A quinta categoria, Locução/texto verbal e trilha sonora, encontra-se apoiada pelos 

conceitos de Souza (2004, p. 65) que afirma que o “texto é um elemento imprescindível da 

mensagem”, pois introduz uma análise no áudio dos audiovisuais. O áudio é fator importante 

na construção de um audiovisual, afinal a palavra "audiovisual" é a junção dos termos áudio" 

e "visual", então a partir disso será analisado os aspectos verbais e sonoros que compõe cada 

propaganda.  

 A sexta categoria, Tom da comunicação, é ancorada pelos conceitos de Duarte (2007) 

que define o tom como traços indicadores do tipo e forma de interação que o texto pretende 

manter com o interlocutor da situação comunicativa. Com vistas a captar a atenção do 

telespectador e convidá-lo a compartilhar de disposições propostas pelo enunciador, o tom 

propões ao telespectador o modo como ele deve interagir com o produto que lhe está sendo 

ofertado. Serão analisados elementos como cenários, cores, sons, enquadramentos, atuação 

dos atores como um todo, ou seja, a expressão/linguagem que o audiovisual utiliza para passar 

sua mensagem ao espectador 

  

                                                
42 Disponível em 
<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/ata/pos/ppgac/A%20linguagem%20cenografica.pdf>. Acesso 
em 7 de setembro de 2016. 
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 Conforme Duarte (2007), o tom é compreendido como o ponto de vista a partir do qual 

um produto televisual quer ser lido. Alguns dos elementos em que é possível identificar o tom 

são, cenários, as cores, sons, enquadramentos, na atuação dos atores, assim como na 

organização da história em si.  

 A última categoria, modelo de beleza, será analisa o padrão estético das personagens, 

se houve ou não uma quebra de estereótipos e do modelo ideal de beleza. O objetivo desta 

investigação é principalmente perceber se a marca conseguiu transmitir uma mensagem sem 

tabus em relação as características de apresentação dos personagens femininos ou é apenas 

mais uma mensagem carregada de clichês.  

 

5.4 CORPUS DA PESQUISA 
   

  O audiovisual Toda Mulher Vale Muito - L'oréal Paris (FIGURA 5) apresenta como 

locução o seguinte texto, acompanhado de trilha musical ao fundo:  

 
Beleza é algo que transcende nosso corpo, vem da alma. É muito bom ser mulher. É 
muito bom a gente se aceitar. Se amar. Reconhecer nosso valor. Dia da Mulher? 
Acho importante sim. Mas não para ganhar flores. A gente quer respeito. Esse é meu 
primeiro dia da mulher. Eu estou pronta. (Audiovisual Toda mulher vale muito, de 
L'Oréal Paris, 2016) 

 

Quanto às cenas selecionadas como corpus de análise, o primeiro recorte no tempo 00" 

a 10" pois concentra o mistério da trama, aonde não se pode definir que a personagem é uma 

modelo transgênera.  

O psicólogo Rosostolato (2015)43 traz uma definição do que é um indivíduo 

transgênero: “ele é sustentado pela identidade sexual, ou seja, a maneira como se identifica e 

se reconhece. Nem sempre o corpo confirma aquilo que ele pensa. É o homem que se vê como 

mulher, mas o corpo não combina com sua identidade e vice-versa”.  

A segunda cena destacada é do tempo 14" a 27", o qual apresenta a protagonista ao 

público, em planos fechados e closeup, ressaltando suas características e expressões faciais. A 

terceira cena destacada é no tempo 38" a 45”, quando é revelado aos espectadores que se trata 

de uma modelo transgênera que teve o direito de ter seu nome social de Valentina, exibida em 

sua nova carteira de identidade (FIGURA 5): 

 

                                                
43 Disponível em <http://www.vilamulher.com.br/familia/filhos/crianca-transgenero-9152.html>. Acesso em 18 
de setembro de 2016. 
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Figura 5: Toda Mulher Vale Muito - L'oréal Paris 
 

 

 

 
 
 
Fonte: Youtube (2016)44  
 

 O próximo audiovisual é da anunciante Avon, intitulado como O que você já deixou de 

fazer por ser mulher? e traz a seguinte locução: 

  
Já deixei de frequentar escola, passei aperto com vontade de ir no banheiro e não fui 
ao banheiro. Já deixei de fato de ser mulher para eu não morrer. (Locução da 
personagem Wallace Ruy no audiovisual O que você já deixou de fazer por ser 
mulher, Avon, 2016).  

 

                                                
44 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 1de setembro de 2016. 
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 O audiovisual da anunciante trata-se também de uma mulher transgênera, que relata as 

dificuldades que passou por ser do gênero feminino. O audiovisual ocorre em apenas um 

cenário, intercalando entre planos fechados e close-ups, nos quais a protagonista expressa 

seus pensamentos e seus desejos através de sua fala (FIGURA 6).  

 
Figura 6: O que você já deixou de fazer por ser mulher? – Avon 
 

 

 

 
 
Fonte: Youtube (2016)45  
  

                                                
45 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ayjcODC115c>. Acesso em 1 de setembro de 2016. 
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 O audiovisual O que faz uma mulher bonita?, (FIGURA 7) da anunciante Neutrogena 

apresenta como locução o seguinte texto, acompanhado de trilha sonora:  

 
O que faz uma mulher bonita? Ser bonita é ter a coragem de reinventar o seu futuro 
e paixão para ir atrás de seus sonhos. Em Neutrogena o nosso objetivo é ajudar a 
você a mostrar o seu melhor. Porque beleza é se olhar no espelho e acreditar que 
tudo é possível. Neutrogena, descubra que tudo é possível. (Audiovisual O que faz 
uma mulher bonita?, de Neutrogena, 2016). 
 

 A primeira cena selecionada é do tempo 05" a 08", na qual uma mulher negra caminha 

por uma empresa com homens a seguindo. O segundo recorte é no tempo 13" a 15", em que 

apresenta uma lutadora treinando em uma academia. O terceiro recorte é no tempo 23" a 25", 

quando encerra o audiovisual com uma atleta segurando uma medalha em suas mãos. 
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Figura 7: O que faz uma mulher bonita? – Neutrogena. 
 

 

 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 46 
 
 Estes foram os audiovisuais selecionados para a análise, pretendeu então com esta 

escolha mostrar como diferentes anunciantes representam a mulher, e por fim, estabelecer 

uma ligação entre eles. No próximo capítulo dá-se início as análises, com o intuito de alcançar 

aos objetivos e trazer resultados a cerca do tema. 
 

 

 

 

                                                
46 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>.  Acesso em 1 de setembro de 2016. 
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6. ANÁLISES 
 
 Este capítulo tem por finalidade analisar quatro audiovisuais produzidos por diferentes 

marcas de cosméticos na ocasião do Dia Internacional da Mulher de 2016: Toda Mulher Vale 

Muito – L'oréal Paris, O que você já deixou de fazer por ser mulher? – Avon, O que faz uma 

mulher bonita? – Neutrogena. A análise foi realizada com base nos autores apresentados nos 

capítulos de referencial teórico. 

 
6.1 Toda mulher vale muito – L'Oréal Paris   
 
 O audiovisual publicitário foi produzido pela agência WMcCann, para o Dia 

Internacional da Mulher de 2016 e tem o intuito de mostrar a evolução das discussões acerca 

de gênero nos dias atuais. Para a análise do audiovisual cumpriu-se a ordem das categorias 

previamente estabelecidas: figurino, identidade de gênero versus sexo biológico, cenografia, 

ações desenvolvidas pela personagem, locução/texto verbal e trilha sonora, tom da 

comunicação e de modelo de beleza. Este audiovisual foi dividido em três partes, para melhor 

entendimento da análise. A primeira parte vai de 00 a 00:13 segundos, a segunda parte 

começa em 00:13 e vai até 00:26 e a terceira parte começa em 00:26 e vai até 00:56.  

 No audiovisual publicitário, Toda mulher vale muito, pode-se perceber a importância 

da categoria Figurino do contexto da trama. Valentina, protagonista da narrativa, no início do 

audiovisual parece trajando pijama de cetim, duas peças, blusa e short, na cor bege, apontando 

que a personagem está provavelmente no ambiente da sua casa. O enquadramento de câmera 

não mostra o rosto da personagem, exibindo apenas suas costas, seu cabelo comprido e solto e 

seu pijama.   
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Figura 8: Figurino da protagonista do audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris 
 

   
 
Fonte: Youtube (2016) 47  

 
 Percebe-se que na segunda parte do audiovisual publicitário, a personagem começa a 

pentear seus cabelos e maquiar-se, sugerindo que está se arrumando para alguma ocasião. O 

figurino, nesta altura da narrativa, ainda é o pijama.  

 Na terceira parte do audiovisual, a atriz escolhe um novo figurino e troca de roupa 

passando a usar uma blusa na cor coral/salmão. Neste momento, ela já está maquiada e com 

os cabelos produzidos. Percebe-se, a partir da mudança de roupa, que a autoestima da 

personagem está elevada, parecendo feliz e confiante, sorridente.  

 
Figura 9: Figurino da protagonista do audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris   
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 48 

 
 

                                                
47 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
48 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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 O figurino feminino (FIGURA 10) – vestido – representa a  mudança de gênero da 

personagem e marca sua vitória ao conquistar definitivamente sua carteira de identidade com 

seu novo nome escolhido: Valentina.   

 
Figura 10: Figurino da protagonista do audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris   
 

 
Fonte: Youtube (2016) 49 
 

Observando os figurinos e até mesmo o cenário, pode-se perceber que a narrativa se 

passa na contemporaneidade. O turno é diurno, percebido pela observação da inserção do sol 

pela janela e pela fotografia que sugere um dia ensolarado. O figurino da atriz é discreto, sem 

decotes, pois será fotografada para sua carteira de identidade. 

 Na categoria de análise de Espaço e tempo, pôde-se analisar o audiovisual por inteiro, 

por assim dizer, pois não ocorrem mudanças quanto a este aspecto, já que a narrativa se passa 

num mesmo turno.  

A categoria intitulada de Identidade de gênero versus sexo biológico foi adicionada à 

metodologia de análise justamente em função deste audiovisual da anunciante L'Oréal e do 

audiovisual da marca Avon. A categoria tem como objetivo analisar aspectos de gênero e de 

sexo das personagens que representam a mulher no Dia Internacional da Mulher. 

Acredita-se que este audiovisual publicitário causou bastante repercussão nas redes 

sociais (FIGURA 11) justamente por se tratar de uma mulher transgênera – portanto, uma 

mulher nascida biologicamente homem – interpretando e representando as mulheres na 

ocasião do Dia Internacional da Mulher. A diretora de criação da agência WMcCann, uma das 

responsáveis pela produção do audiovisual, Viviane Pepe (2016)50, comentou: "queremos 

levar esta mensagem de orgulho feminino por toda a parte, mostrando que a identidade da 

                                                
49 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
50 Disponível em <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/toda-mulher-vale-muito/>. Acesso em 7 de 
setembro de 2016. 
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mulher não tem a ver só com gênero [SIC]51". Pode-se perceber então, que a L'Oréal Paris 

pretendeu trazer com esse comercial uma nova perceptiva à propaganda brasileira, 

revolucionando o cenário atual.  

 
Figura 11: Print da publicação sobre o audiovisual Toda mulher vale muito, na página da L’Oréal Paris 
 
 

 
 
Fonte: Facebook da marca52 
 
 O audiovisual coloca em evidência a luta de Valentina, uma mulher transgênera que 

apesar de sempre se identificar com mulher, seu documento de identidade (RG) (FIGURA 12) 

ainda não a representava. O foco do audiovisual é Valentina se preparando para a foto que 

finalmente comprovará seu orgulho de ser mulher e a identificará como tal: o seu novo 

documento de identidade.   

 

 

 

 

                                                
51 Neste comentário, a entrevistada Viviane Pepe confundiu o termo sexo biológico com gênero. Neste caso, sua 
fala seria melhor compreendida se assim apresentada/corrigida: “queremos levar esta mensagem de orgulho 
feminino por toda a parte, mostrando que a identidade da mulher não tem a ver só com [sexo biológico, mas, 
sobretudo, gênero]". 
52 Disponível em 
<https://www.facebook.com/lorealparisbrasil/videos/vb.158219407534974/1094733087216930/?type=2&theater
>. Acesso em 14 de novembro de 2016. 
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Figura 12: Cena com a foto 3X4 para a Carteira de ID da personagem 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 53  
 A partir da definição de cenografia foram analisados os elementos que compõe as 

principais cenas do audiovisual dividido em três partes e perceber qual o contexto que a 

personagem está inserida. A primeira cena destacada (FIGURA 13) é quando a personagem 

Valentina está em um cômodo da casa em frente a uma penteadeira. O ambiente que ela está 

situada apresenta uma estante com livros, porta retratos, um vaso de flor, objetos de decoração 

e Valentina está sentada em um banco a frente de uma penteadeira com um espelho, algumas 

luzes e objetos de maquiagem. Pelo contexto da cena, pode-se perceber que a personagem é 

um sujeito pertencente provavelmente à classe média – pela qualidade de acabamento dos 

móveis e paredes, móveis sob medida, em perfeito estado de conservação. O cômodo que ela 

se encontra está organizado, limpo, os objetos demonstram a preocupação com a direção de 

arte e em mostrar que a personagem tem uma condição financeira favorável. 
 
Figura 13: Cena com plano geral do cenário do audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris   
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 54 

 

                                                
53 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
54 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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 Na estante percebe-se três porta-retratos (FIGURA 13), o único nítido para observação 

é um com a foto de Valentina, os outros não ficam visíveis. Acredita-se que se tenha 

evidenciado este único porta-retrato para mostrar que Valentina é uma mulher solteira, que 

mora sozinha, independente. Também é possível perceber através dos elementos cenográficos 

e da direção de arte que a personagem é vaidosa e preocupada com o corpo. Em cima de 

balcão há pincéis de maquiagem, perfumes e cremes para o corpo, por exemplo (FIGURA 

14). 

 
Figura 14: Detalhes do cenário do audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris   
 

 
Fonte: Youtube (2016) 55 

 
 Na categoria intitulada Ações desenvolvidas pela personagem, ao observar o contexto 

do audiovisual, o roteiro apresenta os preparativos da personagem Valentina para tirar a foto 

de sua nova carteira de identidade. Na primeira cena do audiovisual (de 00:00" a 00:05") 

(FIGURA 15), a personagem aparece em um quarto caminhando da porta até um banco 

situado na frente de uma penteadeira. No decorrer, ela senta no banco e passa a mão em seus 

cabelos e no seu corpo (00:05 a 00:08"), nestes dois momentos a câmera está gravando as 

costas de Valentina em um plano geral (PG), a fim de situar o telespectador do contexto que 

está passando a trama e ao mesmo tempo criar um mistério de quem é a personagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 



51 
 

Figura 15: Personagem se arruma diante do espelho em sua casa no audiovisual Toda mulher vale muito, de 
L'Oréal Paris   
 

 

Fonte: Youtube (2016) 56 

 

A fim de salientar que a personagem estava se arrumando para uma ocasião, a atriz usa 

um secador para secar seu cabelo (00:11" a 00:12") e também escova (FIGURA 16). Essas 

cenas são as primeiras que mostram o rosto da atriz na íntegra. No tempo de vídeo 00:13", 

pode-se perceber que o audiovisual é sobre uma mulher transgênera, mesmo que ainda não 

tenha sido afirmado, mas através de uma observação de seu perfil pode-se perceber alguns 

traços, como a voz mais grave, tipo físico, linhas do rosto, altura, entre outros. 
 

Figura 16: Personagem arruma-se para sair no audiovisual Toda mulher vale muito, de L'Oréal Paris   
 

 
Fonte: Youtube (2016) 57  

                                                
56 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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 A seguir, o tempo 15" mostra com mais evidência o rosto da atriz (FIGURA 17) e 

também em produtos de estética, por se tratar de um comercial para uma marca de 

cosméticos. A personagem, então,  maquia-se com alguns pincéis e um batom na cor nude. A 

maquiagem não pode ser muito forte, pois fotografias de documentos oficiais devem ser o 

mais natural possível, então, a dela é usada de forma suave para apenas realçar seus traços.  

 Após arrumar seu cabelo e maquiagem, a personagem se olha no espelho com uma 

feição confiante (25") e, em seguida, a câmera foca em seu rosto, justamente para mostrar 

segurança. Aproximando do final do enredo, Valentina escolhe a roupa (27" a 29") para ficar 

pronta para o momento esperado, a fotografia do documento de identidade.    

 
Figura 17: Detalhes das ações desenvolvidas pela personagem no audiovisual Toda mulher vale muito, de 

L'Oréal Paris   

 

 
Fonte: Youtube (2016) 58  

 
 Após a escolha da roupa, a câmera foca no rosto da personagem com um close up 

(FIGURA 18),  então ela sorri e seu olhar transmite a sensação de confiança. Corta a cena e o 

cenário que se passa a trama muda para um estúdio de fotografia, o lugar onde a personagem 

vai tirar a foto da nova carteira de identidade. Para aliviar a tensão, ela dá um longo suspiro e 

se papara para o clique (33" a 36"). 

                                                                                                                                                   
57 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
58 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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Figura 18: Personagem pronta para tirar a foto da nova carteira de identidade no audiovisual Toda mulher vale 
muito, por L’Oréal Paris 
 

 
Fonte: Youtube (2016) 59 

 
 O comercial encerra-se confirmando que Valentina é uma mulher transgênera e que 

finalmente ela conseguiu sua nova carteira de identidade. O comercial também parabeniza a 

todas as mulheres pelo Dia internacional da Mulher, finalizando com o slogan da marca 

"Toda mulher vale muito". 
 Na categoria intitulada Locução e trilha sonora pode ser considerada um dos pontos 

mais importantes deste audiovisual. A narração é em primeira pessoa, é a própria Valentina 

que está compartilhando sua história com o telespectador. E por se tratar de uma mulher 

transgênera, a locução representa importância significativa na mensagem da narrativa. A 

seguir, a reprodução da locução na íntegra:  

 
Beleza é algo que transcende nosso corpo, vem da alma. É muito bom ser mulher. É 
muito bom a gente se aceitar. Se amar. Reconhecer nosso valor. Dia da Mulher? 
Acho importante sim. Mas não para ganhar flores. A gente quer respeito. Esse é meu 
primeiro dia da mulher. Eu estou pronta. (Locução da personagem Valentina no 
audiovisual Toda mulher vale muito, de L’Oréal Paris, 2016) 

 

 A primeira parte da locução "Beleza é algo que transcende nosso corpo, vem da alma". 

Beleza é um conceito que as marcas de cosméticos adotam na maioria de seus comerciais, até 

porque "produtos cosméticos" são sinônimos de "produtos de beleza". Beleza é um conceito 

subjetivo, o que um sujeito entende como belo outro pode não concordar, por isto, beleza 

ultrapassa a esfera do físico, do corpo. Esta afirmação condiz com o slogan da marca "Toda 

mulher vale muito". Ou seja, o importante não é apenas o que cada mulher pensa sobre de si 

mesmo, sua autoestima, o valor que dá a si mesma, mas também o valor que a sociedade deve 

atribuir indistintamente a todas.  

                                                
59 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=3J8CiwL4BCo>. Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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 "É muito bom ser mulher. É muito bom a gente se aceitar. Se amar. Reconhecer nosso 

valor". Este trecho da locução é o momento de aceitação da mulher transgênera, é a intenção 

de superar todo o fardo e preconceito que ela passou por se identificar com um gênero 

diferente do seu sexo biológico. O primeiro desafio de uma pessoa transexual ou transgênera é 

a autoaceitação, é se amar e conhecer seu valor. 

 "Dia da Mulher? Acho importante sim. Mas não para ganhar flores. A gente quer 

respeito". Este momento da locução é inclusive uma crítica ao "ganhar flores e presentes" no 

Dia Internacional da Mulher. O ato de presentear uma mulher no Dia da Mulher e no dia-a-dia 

a tratar com machismo e inferioridade é contraditório. Por este motivo, o audiovisual pede 

respeito, para todas as mulheres do mundo, sejam elas cisgêneras ou transgêneras/transexuais. 

O importante é que o respeito predomine não só no Dia da Mulher, mas sim em todos os dias 

do ano.  

 "Esse é meu primeiro dia da mulher. Eu estou pronta". Neste momento, Valentina diz 

que é seu primeiro Dia da Mulher, oficialmente e reconhecida como mulher pelo Estado, pois 

ela conseguiu o direito de fazer uma nova carteira de identidade e está pronta para finalmente 

tirar a foto que vai mudar seu documento oficial.  

 A trilha sonora do audiovisual é instrumental e acompanha o desenrolar da trama. No 

primeiro e segundo momento do audiovisual (00" a 36") ela é misteriosa e dramática, com 

pouca variação sonora, sem altos e baixos. A partir de um efeito sonoro de clique de uma 

câmera fotográfica o tom da trilha começa a ficar mais animado (37"), pois é o trecho que 

mostra no vídeo que Valentina consegue sua nova carteira de identidade.   

A partir da categoria Tom de comunicação, é preciso observar vários aspectos, entre 

eles o cenário. O cenário que predomina no audiovisual é a casa/quarto de Valentina, o qual 

se percebe ser alguém pertencente provavelmente à classe média, média alta. O quarto é 

caracterizado com objetos tais como livros, porta-retratos, objetos de maquiagem, além da 

penteadeira que a atriz passa em frente no primeiro momento do audiovisual. O segundo 

cenário é o estúdio fotográfico que Valentina tira a foto de sua carteira de identidade.  

 As cores do audiovisual são cores neutras e tons nudes, observáveis nos figurinos da 

personagem, nos móveis dos cômodos da casa, na pintura das paredes. Acredita-se que é 

justamente para que as cores não distraiam o telespectador e o foco esteja na mensagem a 

respeito das definições de gênero. A cor que mais ressalta é a blusa que Valentina vai vestir, 

que é em um tom de vermelho.  

 A trilha sonora e a locução são as categorias que mais indicam o tom da comunicação, 

assim como o enquadramento de câmera nas primeiras cenas, os quais não revelam o rosto da 
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atriz por completo. A locução é sensível, uma história de autoaceitação e respeito, o que 

aponta para um tom de comunicação emocional e sério, ao mesmo tempo, quase dramático – 

sem ser triste, no entanto. Representa uma autobiografia, qual revela uma história de luta pela 

aceitação social da personagem. Os enquadramentos e movimentos de câmera também 

indicam este tom, pois só no fim do audiovisual revela que se trata da história de uma mulher 

transgênera.    

 Na categoria intitulada Imposição de modelo de beleza pretendeu-se identificar se o 

audiovisual inovou na representação do gênero feminino ou apenas replicou outros 

estereótipos já consagrados midiaticamente. Primeiro, observa-se que este audiovisual inovou 

ao escolher uma mulher transgênera para falar em nome da marca anunciante no Dia 

Internacional da Mulher. Um avanço para a comunidade LGBT e para as discussões acerca da 

identidade de gênero, pois propõe a ideia de que todo indivíduo que se sente mulher em 

termos de gênero deve ter o direito de ser reconhecida como tal, independente do seu sexo 

biológico.  

 Conclui-se, então, que apesar de Valentina ser uma modelo que está dentro de um 

padrão de beleza feminino contemporâneo ocidental bastante difundido pela mídia – branca, 

magra, alta, cabelos longos, etc. – ela é uma mulher transgênera, o que constitui-se como 

inovação em termos de representação do gênero feminino no Dia Internacional da Mulher.  
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6.2 O que você já deixou de fazer por ser mulher – Avon 
 
 A análise do audiovisual segue a ordem das categorias já estabelecidas: figurino, 

identidade de gênero versus sexo biológico, cenografia, ações desenvolvidas pela 

personagem, locução/texto verbal e trilha sonora, tom da comunicação e imposição de modelo 

de beleza. 

 Este audiovisual compõe uma série de seis audiovisuais produzidos pela Avon na data 

do Dia Internacional da Mulher. O depoimento de Wallace Ruy60 foi escolhido por se tratar de 

uma mulher transgênera também, assim como no audiovisual da L'Oréal Paris, analisado no 

item anterior. 

 Na categoria intitulada de Figurino no que diz respeito a este audiovisual ele apresenta 

apenas um figurino no decorrer de todo enredo, mas este constitui-se como elemento 

fundamental no entendimento da trama. Wallace Ruy é uma mulher transgênera brasileira que 

enfrentou diversos preconceitos assim que assumiu sua identidade de gênero atual. Por meio 

do seu depoimento, ela narra as dificuldades que enfrentou. 

 O figurino relacionado ao personagem apresenta características marcantes na 

construção da sua afirmação como mulher. Fica evidente no vídeo a preocupação com a 

maquiagem e os acessórios que compõem o figurino. Wallace está vestindo uma blusa de 

botões na cor azul (FIGURA 19), em um tom escuro, abotoada até o penúltimo botão, criando 

efeito de formalidade e, desta maneira, conferindo seriedade ao tratamento da temática sobre 

gênero. Por se tratar de um assunto delicado e sério, a escolha do figurino da atriz condiz com 

o seu tom de voz do audiovisual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Wallace Ruy é uma atriz, produtora cultural, performer, antropóloga e mulher transgênera. Disponível em 
<https://www.facebook.com/wallaceruyoficial/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info>. 
Acesso em 17 de setembro de 2016. 
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Figura 19: Figurino utilizado pela personagem Wallace Ruy no audiovisual O que você já deixou de fazer por 
ser mulher?, de Avon 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 61 

 
 

Se tratando de maquiagem, o que chama a atenção na personagem é a cor do batom na 

cor laranja. Segundo Farina (2011), quanto aos efeitos seus efeitos psicodinâmicos, o laranja é 

a cor associada à transformação e, neste sentido, simboliza força, alegria e energia. A 

definição desta cor para a maquiagem da protagonista se encaixa no contexto do audiovisual, 

principalmente no quesito força, pois Wallace, mesmo entre as dificuldades enfrentadas por 

ser mulher transgênera, teve força o suficiente para assumir sua personalidade e encarar a 

identidade que lhe representa. 

Pela categoria Identidade de gênero versus sexo biológico pretendeu-se identificar a 

desconstrução de estereótipos de gênero feminino nos audiovisuais analisados. Juntamente 

com o audiovisual da L'Óreal Paris – Toda mulher vale muito, a anunciante Avon apresenta 

uma mulher transgênera para tratar do mesmo assunto: o Dia Internacional da Mulher.  

 Esta série de audiovisuais da Avon apresentou mais outros personagens – personagens 

no sentido de protagonizarem as narrativas publicitárias, pois de tratam de pessoas reais e 

histórias de vida reais: Jéssica Ipólito62 narra sobre os preconceitos enfrentados pela 

gordofobia63; Patricia Gonçalvez64 descreve as dificuldades de ser mulher e negra em uma 

sociedade racista; Julia Bicudo65 questiona o problema da amamentação em locais públicos; e, 

                                                
61 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=ayjcODC115c>. Acesso em 17 de setembro de 2016. 
62 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=i8H1myFGEpc>. Acesso em 18 de setembro de 2016. 
63 "A origem do termo ainda é desconhecida. Alguns afirmam que a expressão vem do inglês fatphobia e 
significa: aquele que teme ou tem uma percepção negativa de pessoas gordas e/ou da obesidade." Disponível em 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2014/08/gordofobia-quando-o-sobrepeso-e-alvo-de-intolerancia-
e-preconceito-4568939.html>.  Acesso em 18 de setembro de 2016. 
64 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-Zjtn2MISVg>. Acesso em 18 de setembro de 2016. 
65 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=HfCUgSoAECI>. Acesso em 18 de setembro de 2016. 
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por fim, Wallace, que dá o depoimento das vivências de uma mulher transgênero em uma 

sociedade machista.  

 A Avon conseguiu trazer ao mainstream uma reflexão de como é ser mulher e o que 

significa ser mulher na sociedade ainda tão repleta de desigualdades sociais e culturais entre 

os gêneros feminino e masculino, indagando às consumidoras a respeito do que estas já 

deixaram de fazer por serem mulheres.  

 O audiovisual se passa em um estúdio com pano de fundo preto (FIGURA 20) e 

concentra sua história do depoimento da personagem que, através da pergunta norteadora "O 

que você já deixou de fazer por ser mulher?", depõe para a Avon suas experiências como 

mulher.  

Sobre a categoria Cenografia, não foi possível observá-la no audiovisual, pois o plano 

de câmera fechado revela apenas um fundo preto atrás da personagem depoente. Já quanto à 

categoria Ações desenvolvidas pela personagem, a narrativa que retrata a história de Wallace 

Ruy é narrada pela própria e contém 16" de duração.  

 
Figura 20: Expressões faciais da personagem no audiovisual O que você já deixou de fazer por ser mulher? de 
Avon 
 

  
 
Fonte: Youtube (2016) 66 

 
 Apesar de ser um audiovisual simples em termos de complexidade de produção, pois 

não apresenta nenhuma troca de cenário ou ações encenadas pela personagem, ele apresenta 

uma veracidade através das reações de Wallace que narra dificuldades reais do que já deixou 

de fazer por ser mulher. É possível perceber que o olhar de Wallace não é diretamente para a 

câmera, suas expressões faciais são sérias e contidas. Algumas vezes, ela relata suas 

experiências com um tom de ironia. Como se trata de uma história real, acredita-se que não 

                                                
66Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=ayjcODC115c>. Acesso em 17 de setembro de 2016. 
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tenha sido estabelecido um roteiro prévio, fechado, para ser lido ou encenado, o que deixa a 

trama mais emocionante, original e pessoal. 

 Quanto à categoria Locução e trilha sonora, neste audiovisual a locução é um dos 

elementos mais importantes a serem analisados, por se tratar de um mini-documentário que 

narra a história de personagens reais. A locução é em primeira pessoa e Wallace narra o que já 

deixou de fazer por ser mulher: “Já deixei de frequentar escola, passei aperto com vontade de 

ir no banheiro e não fui ao banheiro. Já deixei de fato de ser mulher para eu não morrer”.  

 Wallace descreve três situações nas quais sofreu por se assumir socialmente como 

mulher. A primeira diz respeito a ter deixado de ir a aula – “já deixei de frequentar a escola", 

devido ao bullying sofrido por não se encaixar no padrão de gênero mulher/feminina e 

homem/masculino. Crianças transgêneras ou gender non-conforming67, segundo Rosostolato 

(2016) são crianças que apresentam preferências e comportamentos do gênero oposto ao seu 

sexo biológico e não correspondendo ao comportamento esperado conforme sua anatomia, 

geralmente apresentam as primeiras evidências de transgenia ainda na primeira infância. 

Nestes casos, é necessário o apoio e compreensão principalmente dos pais, pois a criança 

inevitavelmente sofrerá preconceito e, na maioria das vezes, é a escola que se constitui como 

o primeiro ambiente de convívio social fora de casa. 

 Na segunda situação, Wallace afirma que já passou dificuldades por ter vontade de ir 

no banheiro e não poder, devido ao constrangimento do banheiro feminino ser socialmente 

destinado apenas à mulheres biológicas. O médico e escritor Drauzio Varella (2016)68 chama 

atenção para esta questão do uso de banheiros públicos por indivíduos transgêneros, 

salientando que 

 
A questão dos banheiros vai além dos direitos civis, porque afeta a saúde. Por 
interferir com funções fisiológicas essenciais, dificultar o acesso a eles aumenta o 
risco de infecções urinárias, renais, obstipação crônica, hemorroidas e impede a 
hidratação adequada de quem evita beber água para conter a necessidade de urinar. 
(VARELLA, 2016). 
 

 Pode-se perceber, então, que Wallace testemunha sua dificuldade em encontrar 

banheiros públicos, sendo impossibilitada de satisfazer suas necessidades fisiológicas, numa 

clara situação de incompatibilidade com os parâmetros sociais de gênero fortemente 

instituídos. 
                                                
67 Indivíduo que não se encaixa em um estereótipo claro de gênero. Disponível em 
<http://www.vilamulher.com.br/familia/filhos/crianca-transgenero-9152.html>. Acesso em 18 de setembro de 
2016. 
68 Disponível em < http://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/banheiros-transgeneros/>. Acesos em 18 de 
setembro de 2016. 
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 A última situação é "Já deixei de ser de fato mulher para não morrer". Este fato é sobre 

a violência que as mulheres sofrem na sociedade. De acordo com uma pesquisa desenvolvida 

pelo Instituto YouGov publicada no portal online Agência Brasil69, 86% das mulheres 

brasileiras já sofreram assédio sexual – como mencionado na narração de Wallace Ruy, que 

afirma que até já deixou de ser mulher – disfarçar seu gênero – para não morrer. 

 A categoria Tom da comunicação pode ser entendida pela observação de todos os 

elementos que compõem o tom da narrativa. O foco deste audiovisual é no depoimento de 

Wallace e no seu visual. A ênfase na fala da personagem é o elemento que mais indica o tom 

da comunicação desta peça, juntamente com os enquadramentos e ângulos de câmera que se 

aproximam do rosto da personagem (close-up) nos momentos clímax da narrativa.  

 Por meio da pergunta que norteia o vídeo "O que você já deixou de fazer por ser 

mulher?", Wallace conta suas experiências como mulher. O audiovisual pode ser considerado 

de tom dramático, pois a história é de dificuldades e sobrevivência. A partir destes elementos 

e com a ausência da trilha sonora, a narrativa alcança tom de suspense,  indicando que o tom 

de comunicação do audiovisual seja o drama70. 

 Na categoria Imposição do modelo de beleza, a Avon é uma marca que vem investindo 

na representatividade e diversidade de gênero. Assim, para comemorar o Dia Internacional da 

Mulher deu voz às mulheres, biológicas ou não, exporem e compartilharem seus medos e suas 

lutas, orientadas pela temática de campanha "O que você já deixou de fazer por ser mulher?". 

A campanha trouxe pessoas reais para darem seus depoimentos, estratégia que conferiu ainda 

mais realidade ao audiovisual publicitário que corresponde ao posicionamento de marca 

"Beleza que faz sentido", pelo qual a Avon vem inovando em termos de representação da 

mulher e também do gênero feminino. 

 No audiovisual analisado de Wallace Ruy não é percebido a imposição de um modelo 

de beleza. A Avon apresentou às suas consumidoras a história de uma mulher transgênera, 

desfazendo-se assim do estereótipo de gênero frequentemente divulgado/explorado pelos 

anunciantes no Dia Internacional da Mulher.  

 

 

                                                
69 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/pesquisa-mostra-que-86-
das-mulheres-brasileiras-sofreram-assedio-em>. Acesso em 18 de setembro de 2016. 
70 "É um gênero que é utilizado para criar a maior tensão possível entre os espectadores, já que o público fica 
“preso” ao que acontece entre os personagens, e tenta sempre desvendar o que ainda vai acontecer, idealizando 
os seus próprios finais para cada personagem. O enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais 
humanos, muitas vezes com um tema geral triste. É entendido também como uma forma acentuada de tragédia". 
Disponível em < http://virusdaarte.net/os-generos-do-cinema/>. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
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6.3 O que faz uma mulher bonita? – Neutrogena 
 
 O audiovisual intitulado de O que faz uma mulher bonita da anunciante Neutrogena, 

seguirá as categorias de analise já definidas: figurino, identidade de gênero versus sexo 

biológico, cenografia, ações desenvolvidas pela personagem, locução/texto verbal e trilha 

sonora, tom da comunicação e imposição de modelo de beleza. Este audiovisual foi veiculado 

em homenagem ao Dia Internacional da Mulher de 2016. A narrativa foi composta por nove 

personagens diferentes e, por este motivo, a análise será focada em cada personagem e as 

ações de cada uma delas. 

  Os Figurinos das personagens neste audiovisual é um fator importante, pois estes 

sugerem as profissões delas, seus hobbies ou a ação que elas estão desenvolvendo. A primeira 

cena do audiovisual mostra uma surfista (FIGURA 21), segurando sua prancha de surfe.  

 
Figura 21: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma surfista no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita? de Neutrogena  
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 71  

 
 A segunda personagem é uma lutadora (FIGURA 22), apesar de que no audiovisual 

não é possível se identificar com precisão que esporte ela luta. A personagem veste uma 

regata na cor azul, está com os cabelos presos e usando uma faixa para colocar nas mãos. 

Estas bandagens são típicas de pessoas que praticam boxe ou muay thay e servem para 

aumentar o poder dos golpes e prevenir lesões. 

 

 

 
 

                                                
71 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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Figura 22: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma lutadora no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita? de Neutrogena 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 72 

 
 A terceira personagem é uma mulher executiva e negra (FIGURA 23) e está vestindo 

uma saia preta social, uma blusa branca e um terninho preto. Usa sandália de salto, acessórios 

como brincos e carrega consigo duas pastas nas mãos. A personagem transparece confiança e 

seriedade por meio do seu olhar e figurino formal.   

 
Figura 23: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma executiva no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita? de Neutrogena  
 

 
Fonte: Youtube (2016) 73 

 
 A quarta personagem é uma estudante (FIGURA 24), pois carrega cadernos nos braços 

e está olhando para o relógio como se estivesse atrasada para a aula. A personagem veste uma 

blusa branca com um lenço florido no pescoço na cor predominante rosa, usa também como 

acessórios uma bolsa e um relógio no braço direito. 
 

 

                                                
72 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
73 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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Figura 24: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma estudante no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita? de Neutrogena  
  

 
 
Fonte: Sit Youtube (2016) 74 
 
 A quinta personagem é uma mulher asiática e está desenvolvendo atividades de uma 

bailarina (FIGURA 25), vestindo uma saia de tutu75 de cor branca, colar como acessório, 

apresentando maquiagem leve. 

 
Figura 25: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma bailarina no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita? de Neutrogena 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 76 

 
 A sexta personagem está tocando violoncelo (FIGURA 26). Acredita-se que é uma 

musicista ou simpatizante da música clássica. Esta personagem está vestida de forma bastante 

despojada e informa, trajando calça jeans, blusa branca e tênis preto. Seu estilo esportivo foge 

                                                
74 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
75 Tutu é o nome dado a roupa de ballet, trata-se de um corpete apertado e uma saia de várias camadas, que se 
alonga quase até o tornozelo, também chamado Tutu Romântico, e quando é curto chama-se Tutu Italiano. 
Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Tutu_(bal%C3%A9)>. Acesso em 4 de outubro de 2016. 
76 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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ao estereótipo visual/estético de apreciadores de música clássica ou de orquestras, os quais em 

geral trajam roupas formais. 

 
Figura 26: Personagem caracterizada como musicista no audiovisual O que faz uma mulher bonita? de 
Neutrogena  
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 77 
 
 A sétima personagem é uma motociclista (FIGURA 27) e acredita-se que participa de 

circuitos de motocross78, pelo seu vestuário. A personagem usa roupas específicas para 

corrida de motos, como capacete, equipamentos para proteção e uniforme de competição. O 

uniforme está nas cores azul, branco e rosa e os equipamentos de proteção na cor preta que 

está sujo de barro o e então, pode-se perceber que ela estava praticando o esporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
77 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
78 O Motocross é uma modalidade esportiva que consiste, basicamente, na motovelocidade sobre veículos do tipo 
off-road. As competições são realizadas em espaços abertos. Os objetos usados, além do meio de transporte, são 
equipamentos que garantam a proteção e a seguranças dos competidores, bem como luvas e capacetes. 
Disponível em < http://regrasdoesporte.com.br/motocross-equipamento-regras-e-cor-das-bandeiras.html>. 
Acesso em 4 de outubro de 2016. 
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Figura 27: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma motociclista no audiovisual O que faz uma 
mulher bonita? de Neutrogena  
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 79 

 
 A oitava personagem é uma mulher negra (FIGURA 28) e acredita-se que ela está em 

frente a um espelho. A personagem demonstra um olhar confiante como se estivesse gostando 

do que ela está vendo em frente ao espelho. O figurino da personagem não é visível na cena, 

apenas sugere uma regata preta, presença de colar e brinco como acessórios. 

 
Figura 28: Personagem em frente ao espelho O que faz uma mulher bonita? de Neutrogena   
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 80 
 
 A nona personagem é uma esportista (FIGURA 29), ela veste uma camiseta na cor 

azul e um moletom na cor cinza. A personagem está exibindo suas medalhas com orgulho, as 

quais ajudam a compor seu vestuário, indicando ser  uma esportista campeã.  
 
 
 

                                                
79 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
80 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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Figura 29: Personagem utilizando figurino que caracteriza uma esportista no audiovisual O que faz uma mulher 
bonita?, de Neutrogena 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 81 
 
 A respeito da categoria Figurino, esta é atrelada a de Espaço e tempo, a primeira 

personagem, a surfista (FIGURA 30), protagoniza uma cena que se passa na areia de uma 

praia. A cena protagonizada pela segunda personagem, a lutadora (FIGURA 30), ocorre em 

uma academia e seu figurino é adequado a prática de exercício – cabelo preso, roupas 

confortáveis e elásticas, atadura nas mãos. A terceira personagem, a executiva (FIGURA 30), 

encena a situação dentro de uma empresa. O figurino é moderno e característico de uma 

empresária, então, acredita-se que é durante os dias atuais. 

 A quarta personagem, a estudante (FIGURA 30), protagoniza sua cena com figurino 

casual – blusa na cor branca, lenço colorido em tons rosas cobrindo o pescoço, bolsa sob os 

ombros. A cena da quinta personagem, é interpretada por uma bailarina (FIGURA 30). A 

sexta personagem, a musicista (FIGURA 30). Quanto ao figurino da atriz, chama atenção a 

marca do tênis, Converse All Star, uma empresa que está no mercado há muito tempo e 

continua sendo um ícone da moda jovem. A sétima personagem, a motociclista (FIGURA 29), 

protagoniza a cena em um ambiente externo. Sua roupa é  um uniforme típico de corridas. A 

oitava personagem está em frente a um espelho (FIGURA 30), seu vestuário não está evidente 

na cena. A nona e última personagem é uma medalhista (FIGURA 30), percebe-se através da 

composição de cena e seu vestuário, uma roupa esportiva. 

 

 

 

 

                                                
81 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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Figura 30: Montagem de todas as personagens inseridas no audiovisual e seus figurinos, no audiovisual O que 
faz mulher bonita?, de Neutrogena 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 82 

 
 Quanto à categoria de Identidade de gênero versus sexo biológico não cabe a este 

audiovisual, diferente do audiovisual da L'oréal Paris "Toda mulher vale muito" e da Avon "O 

que você já deixou de fazer de fazer por ser mulher?", ambos os quais apresentam 

personagens transgêneros. O audiovisual da Neutrogena "O que faz uma mulher bonita" 

apresenta nove mulheres cisgêneras e em nenhum momento do audiovisual se discute este 

fator de identidade de gênero e, por este motivo, esta categoria não poderá ser analisada.  

                                                
82 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 4 de outubro de 2016. 
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 As categorias de Cenografia e de Figurino serão analisadas a respeito de cada uma das 

nove personagens, em separado. O intuito destas categorias é perceber em quais ambientes as 

mulheres estão inseridas e a partir de então, identificar se o audiovisual corroborou para a 

propagação de estereótipos ou adaptou o contexto fugindo de modelos já estabelecidos.  

 A primeira personagem, surfista, é apresentada em uma praia (FIGURA 31). O cenário 

é em um ambiente externo e a composição da cena é apenas os elementos da natureza: mar, 

céu e areia. A segunda personagem (FIGURA 31), identificada como a lutadora, está inserida 

em um ambiente interno de uma academia. Pode-se perceber que há um armário atrás da 

personagem e acredita-se que ela esteja dentro do vestiário se preparando para o treino. 

 A terceira personagem (FIGURA 31), a executiva, é representada em uma empresa, 

caminhando por um corredor com as laterais de vidro. Ao fundo, é o ambiente de trabalho, há 

com computadores, mesas, lousas para anotações, entre outros elementos de escritório. A 

iluminação da cena é fria, em tons azulados e cinzas, o que pode mostrar a seriedade do 

ambiente de trabalho.   

  A quarta personagem (FIGURA 31), a estudante, está caminhando por um cenário 

externo, acredita-se que dentro de uma universidade pelos cadernos que carrega e a pressa em 

que caminha ao mesmo tempo que olha o relógio de pulso. O ambiente não tem composição 

com elementos cenográficos, apenas a construção física do ambiente que é composta por uma 

estrutura de três colunas e um arco. 

 A quinta personagem (FIGURA 31), bailarina, está em um ambiente interno fazendo 

uma aula de ballet. A partir dessa definição, acredita-se que ela está em um estúdio de dança, 

porém o enquadramento de câmera foca apenas na atriz e, portanto, não mostra o cenário em 

um todo, em plano aberto.  

 A sexta personagem (FIGURA 31), musicista, está tocando violoncelo em um 

ambiente interno. O cenário é composto por uma cadeira, um violoncelo, um estante para 

partitura e as janelas do local. A sétima personagem (FIGURA 31), motociclista, apresenta-se 

em um ambiente externo, com um fundo verde desfocado, provavelmente árvores. A oitava 

personagem (FIGURA 31) está em frente à um espelho. Compõem seu cenário apenas uma 

cortina ao fundo, percebe-se que a maioria das cenas foca na personagem com planos de 

enquadramento fechados. A última personagem (FIGURA 31), medalhista, está em um 

ambiente interno, possivelmente sua casa. A cena apresenta vários elementos cenográficos. 

Atrás da personagem há uma estante com livros, porta-retratos, objetos de decoração e 

especialmente troféus, o que corrobora com a afirmação que ela é uma campeã de várias 

competições. A cena é gravada em um plano aberto, para mostrar a estante com troféus. 
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Figura 31: Montagem do cenário onde as personagens estão inseridas no audiovisual O que faz mulher bonita?, 
de Neutrogena 
 

 
 
Fonte: Youtube (2016) 83 
 

 Na categoria Ações desenvolvidas pela personagem, a  personagem surfista está em 

uma praia com sua prancha de surfe, no centro da tela, a câmera grava a atriz de costas em um 

plano aberto. No segundo momento em que aparece, a câmera se aproxima da personagem e a 

atriz olha para a câmera com uma expressão séria. No terceiro momento, exatamente no 

tempo de 16”, ela está no mar surfando – primeiramente ela está em baixo da água e depois 

está em pé na prancha. No quarto momento, a personagem está em um chuveiro tomando 

                                                
83 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=K5QZkJzkkpE>. Acesso em 4 de outubro de 2016. 
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banho em ambiente externo e quando a câmera foca no rosto da atriz e ela passa as mãos no 

rosto e sorri para a câmera. 

 A segunda personagem aparece três vezes no audiovisual. No primeiro momento, está 

no vestiário da academia enfaixando as mãos e se preparando para o treino ou a luta. A 

personagem olha para a câmera com uma expressão séria e confiante. Na segunda aparição, 

aos 14”, já está treinando, dando socos no ar. Na terceira vez, na cena aos 25”, está parada em 

frente a câmera e suspira com um ar de exaustão pós treino. 

 A terceira personagem, a executiva, está em seu ambiente de trabalho e caminha em 

direção a câmera. No primeiro momento aparece apenas ela em cena e, após um corte rápido, 

ressurge caminhando a frente de vários homens, com um sorriso confiante – acredita-se que 

pela realização profissional, seu papel de liderança e a representatividade de ser uma mulher 

negra a frente de uma empresa, numa sociedade contemporânea ainda tão machista e racista. 

 A quarta personagem está em um ambiente externo e caminha apressada para seu 

compromisso. A atriz olha para o relógio e segue caminhando em direção a câmera. A quinta 

personagem, a bailarina, está em um estúdio de dança e faz passos de ballet. A sexta 

personagem está em uma sala de ambiente interno, tocando violoncelo. Ela faz a última nota 

da música, olha para a câmera e sorri. A sétima personagem, motociclista, está em um 

ambiente externo com uniforme de competições e proteção para corrida do tipo motocross. 

Ela tira o capacete da cabeça e coloca em baixo de seus braços. 

 A oitava personagem está em um ambiente interno olhando para um espelho a sua 

frente. Ela faz movimentos com a cabeça e sorri confiante, a câmera grava a atriz de perfil. A 

nova personagem, medalhista, está em um ambiente interno com troféus atrás de si, ela 

levanta as medalhas que tem no peito, levanta a cabeça e sorri com confiança. 

 Na categoria intitulada de Locução/texto verbal e trilha sonora, a locução deste 

audiovisual é narrado em terceira pessoa, um fator determinante para se compreender o 

contexto da mensagem. A narração acompanha e contextualiza as imagens que estão na tela, 

enfatizando que a beleza está acima de capacidades físicas ou determinações biológicas. A 

locução, na íntegra: 

  
O que faz uma mulher bonita? Ser bonita é ter a coragem de reinventar o seu futuro 
e paixão para ir atrás de seus sonhos. Em Neutrogena o nosso objetivo é ajudar a 
você a mostrar o seu melhor. Porque beleza é se olhar no espelho e acreditar que 
tudo é possível. Neutrogena, descubra que tudo é possível. (Audiovisual O que faz 
uma mulher bonita?, Neutrogena, 2016). 
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 A primeira frase da narração, a mesma que dá título ao audiovisual, é “O que faz uma 

mulher bonita?” – uma interrogação retórica às consumidoras, visto que a questão levantada é 

respondida pela própria marca anunciante no decorrer do audiovisual.  

 Respondendo à pergunta a locução segue: “Ser bonita é ter a coragem de reinventar o 

seu futuro e a paixão para ir atrás de seus sonhos”. Esta afirmação parece quebrar com a 

expectativa de resposta: geralmente quando se fala em beleza, o senso comum tende a pensar 

em beleza física, atributos corporais e estéticos. Mas a resposta da anunciante fala a respeito 

da beleza interior, sugerindo que o importante é ser livre e ir atrás do que se deseja, da 

satisfação pessoal, do amor próprio, do auto-reconhecimento e do reconhecimento social. 

 Após a primeira resposta, o audiovisual já revela o anunciante através da locução “Em 

Neutrogena o nosso objetivo é ajudar a você a mostrar o seu melhor”. Neste caso, a revelação 

da anunciante é antecipada para a metade do audiovisual, apresentando-a como um caminho 

para a autoestima das mulheres.  

 A locução segue com a seguinte frase: “Porque beleza é se olhar no espelho e acreditar 

que tudo é possível”. Esta afirmação finaliza a narrativa publicitária com uma mensagem 

positiva, otimista, sugerindo às consumidoras que beleza não é só apenas algo físico, mas sim 

um atributo emocional, de autoestima, um estado de espírito. Por fim, com a assinatura 

“Neutrogena – Descubra que tudo é possível”, a anunciante declara-se apoiadora de todas as 

manifestações de beleza e destaca que o mais importante é de fato acreditar no impossível, 

acreditar que “um dia as coisas vão mudar”, “acontecer” – fim do preconceito de gênero 

contra as mulheres. 

 Sobre o Tom da comunicação presente no audiovisual, este é identificado por meio de 

vários aspectos. Os principais são a locução e a trilha sonora. Primeiramente, a trilha sonora é 

instrumental, ela acompanha a narração e confere emoção à trama. A locução permanece a 

mesma do começo ao fim do audiovisual, não é perceptível nenhuma mudança na sua melodia 

quando mostra uma ou outra personagem em cena. Este fato deve-se talvez à ideia de que 

todas as mulheres são iguais, que as diferenças quanto à aspectos físicos, estéticos, profissão, 

ocupações só devem servir para empoderar as mulheres quanto à “beleza de sua diversidade”. 

 A locução desta peça, feita por uma voz feminina, atribui ainda mais significado ao 

produto audiovisual, apontando, de certa forma, o tom da comunicação – mulheres por elas 

mesmas. Outro fator determinante para esta categoria são as ações desenvolvidas pelas 

personagens, ações estas que, mais uma vez, empoderam a mulher e fazem-na perceber seu 

valor. Uma das cenas nas quais é mais perceptível esta noção é a em que uma executiva está a 

frente dos homens da sua empresa, liderando os negócios, apontando a representatividade e a 
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superação da mulher negra na sociedade. Por todos os elementos analisados, acredita-se que o 

audiovisual tem um tom de comunicação dramático, porém otimista, ressaltando elementos de 

superação e empoderamento da mulher – por meio de personagens com expressões de 

felicidade, orgulho, seriedade, cansaço, entre outros. 

 Na próxima categoria, intitulada de Imposição do modelo de beleza, pode ser 

identificada pelo viés da variedade tipos de mulheres presentes na trama (negras, brancas, 

orientais, ruivas, etc.). Por esta óptica, o audiovisual promoveu a diversidade e até quebrou 

tabu, como no caso da mulher negra, dirigente de uma empresa. Vale ressaltar que é uma 

inovação pelo histórico da representação da mulher negra principalmente na teledramaturgia 

brasileira, protagonizando na maioria das vezes papéis secundários ou socialmente pouco 

prestigiados – tal como empregada doméstica84.  

 Por outro lado, pode-se analisar pela pouca variedade de formas físicas das mulheres. 

Todas as personagens presentes no audiovisual são mulheres dentro do padrão de corpo e 

rosto aceitos pela sociedade, esteticamente harmônicas segundo os padrões estéticos 

ocidentais. Então, pode-se dizer que o audiovisual adere a um único padrão estético de beleza 

feminina, de consenso social, embora traga aspectos relevantes quanto à representação da 

mulher contemporânea em termos de atuação profissional, liberdade para se vestir, para 

escolher suas modalidades esportivas, etc. Dos três audiovisuais analisados pela pesquisa, 

entretanto, definitivamente este último foi o que menos ousou ou arriscou em termos de 

inovação das representações de gênero feminino na ocasião do Dia Internacional da Mulher – 

principalmente porque seguiu a lógica social dominante – o senso comum – de que o gênero 

feminino é representado somente por indivíduos nascidos biologicamente mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
84 Um dado que ilustra esta tese é que em pela primeira vez, em 21 anos, a serie televisiva Malhação tem uma 
protagonista negra. Disponível em <http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/nova-temporada-de-malhacao-
tera-primeira-protagonista-negra-19818278>. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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6.4 Sínteses analíticas  
 
 A fim de resgatar e salientar os pontos em comum entre os audiovisuais e também 

apontar as particularidades de cada audiovisual. O Quadro 1, a seguir, apresenta uma 

esquematização que sintetiza os principais dados obtidos nas análises. 
 

Quadro 1 - Síntese analítica  
 
Audiovisuais Figurino Identidade de gênero 

versus sexo biológico 
Cenários Ações desenvolvidas 

pela(s) personagem(ns) 
Toda mulher 
vale muito - 
L'Oréal Paris 

1º: Pijama de cetim, 
duas peças, blusa e 
short, na cor bege 
2º: Blusa na cor 
coral/salmão 

Mulher transgênera 
interpretando a 
protagonista. 

1º: Casa da 
personagem 
2º: Estúdio de 
fotografia 

A protagonista 
desenvolve ações que 
contribuem para sua 
autoestima e aceitação. 

O que você já 
deixou de fazer 
por ser mulher? 
- Avon 

Blusa de botão na cor 
azul em um tom escuro, 
trajada fechada até o 
penúltimo botão. 

Mulher transgênera 
interpretando a 
protagonista. 

Não há 
cenário a 
analisar. 

Personagem está sentada, 
plano de câmera fechado 
(busto para cima). 

O que faz uma 
mulher bonita - 
Neutrogena 

Cada personagem 
apresenta um figurino 
diferente, de acordo 
com a atividade que 
desenvolve.. Ex.: Atriz 
com uniforme referente 
a de uma motociclista. 

Protagonistas 
cisgêneras 

Cenários 
variados, de 
acordo com a 
construção de 
cada 
personagem. 
Ex.: 

Cada atriz desenvolve 
ação referente ao 
personagem. Ex.: 
Personagem treinando em 
uma academia. 

  
Fonte: a autora. 
 
 Dando continuidade a síntese das análises, o quadro a baixo (QUADRO 2) indica os 

principais pontos das categorias restantes, Locução/texto verbal e trilha sonora, Tom da 

Comunicação e Modelo de beleza feminina proposto. 
 
Quadro 2: Sínteses analíticas 2 
 
Audiovisuais Locução/texto verbal e trilha 

sonora 
Tom da 
comunicação 

Modelo de beleza feminina proposto 

Toda mulher vale 
muito - L'Oréal Paris 

Locução é considerada uma das 
categorias mais importantes. 

Drama Inovou na representação de gênero 
feminino – mulher transexual.  

O que você já deixou 
de fazer por ser 
mulher? - Avon 

A locução também é uma das 
categorias mais importantes. 

Drama - 
documentário 

Inovou na representação de gênero 
feminino – mulher transexual.  

O que faz uma 
mulher bonita - 
Neutrogena 

A locução confere 
empoderamento às mulheres 
personagens, ao afirmar  que 
beleza é algo que vem de dentro. 

Drama Inovou na representação de gênero 
feminino – mulheres cisgêneras 
empoderadas (profissão e outras 
atividades), apesar de manter a 
representação dominante em termos de 
padrão estético. 

 
Fonte: a autora. 
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 O quadro 1 apresenta os aspectos mais relevantes da análise do corpus por cada 

categoria. Figurino, por exemplo, é uma categoria importante na construção dos personagens. 

Nos audiovisuais das marcas L'Oréal e Avon, por meio do figurino é percebida a preocupação 

com a feminilidade das atrizes transgêneras e o quanto isso implica na sua representação da 

personalidade. No audiovisual da marca L'Oréal principalmente, o registro da evolução da 

trama e da personagem em função da sua mudança de nome na carteira de identidade. No 

audiovisual da Neutrogena, percebe-se por meio do figurino quem são essas atrizes e o quais 

os papéis desenvolvidos por cada uma no enredo.   

 Na categoria Sexo biológico versus identidade de gênero é observado que há dois 

audiovisuais parecidos neste quesito. Nos audiovisuais da L'Oréal e da Avon são atrizes 

transgêneras que desenvolvem o papel de protagonista. Já no audiovisual da Neutrogena, 

todas as personagens são atrizes cisgêneras.  

 Pela categoria de Cenários, no audiovisual da L'Oréal e da Neutrogena, os ambientes 

cenográficos são importantes na construção da história e no desenvolvimento das tramas. No 

primeiro, o cenário mostra a ascensão da personagem, marca a mudança de identidade dela, 

desde o momento que está se preparando em casa até ir ao estúdio tirar a nova foto do seu 

documento de RG. No segundo, da Neutrogena, o cenário compõe a história de cada 

personagem, dando indícios da profissão que exercem ou da ação que estão desenvolvendo. O 

audiovisual da Avon, por fim,  não apresenta cenário significativo, portanto, não é uma 

categoria de destaque para tal. 

 Na categoria Ações desenvolvidas pela personagem, nos audiovisuais da L'Oréal e da 

Neutrogena as ações auxiliam o espectador a entender a trama e compreender o contexto. Já 

no audiovisual da Avon a personagem encontra-se sentada durante todo o audiovisual, então 

as ações são mais naturais e orgânicas, através de gesticulações e expressões faciais.  

 A categoria Locução/texto verbal e trilha sonora, por sua vez, é crucial para todos os 

audiovisuais, principalmente o da L'Oréal e da Avon que trazem a história de mulheres 

transgêneras. O da Avon é o depoimento de uma delas. Por meio de sua voz é construída toda 

a narrativa do comercial. No audiovisual da Neutrogena, a narração é um discurso de 

empoderamento às mulheres, uma mensagem institucional e não apenas comercial.  

 Na categoria Tom da comunicação, todos os audiovisuais apresentam o mesmo tom, o 

de drama, a única diferença é no audiovisual da Avon que traz uma comunicação mais 

documental e história real, biográfica.  

 A categoria sobre o Modelo de beleza feminina proposto as anunciantes L'Oréal e 

Avon conseguiram quebrar tabus e fugir de estereótipos ao trazer mulheres transgêneras para 
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estampar e protagonizar suas campanhas. A Neutrogena, apesar de apresentar diferentes 

atores sociais (negras, ruivas, brancas, orientais) compôs seu casting com atrizes que 

apresentam aparência estética de acordo com o padrão de beleza socialmente 

convencionalizado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A publicidade vem se moldando dia-a-dia às novas tendências culturais e sociais de  e 

as marcas acompanham essa transição reposicionando-se a frente ao mercado consumidor. 

Existem outras marcas, no entanto, que não acompanham estas mudanças e permanecem 

replicando estereótipos – tais como o de gênero, por exemplo.  

 As marcas L'Oréal Paris, Avon e Neutrogena são exemplos de anunciantes que estão 

acompanhando estas tendências e percebendo a necessidade de transmitir mais do que  uma 

mensagem puramente comercial, mas, sim, uma mensagem que apesar do caráter comercial, 

se preocupa em apontar novos direcionamentos culturais e estar atenta à superação de 

estigmas sociais, tais como os preconceitos negativos acerca das mulheres e do gênero 

feminino. A mulher, vista como a principal consumidora de produtos de beleza, deseja 

enxergar-se nas narrativas publicitárias representada de forma condizente à realidade 

contemporânea, na qual os papéis sociais e culturais das mulheres estão sendo repensados. 

 O objetivo desta investigação buscou identificar como diferentes marcas do segmento 

de cosméticos representaram o gênero feminino em audiovisuais veiculados no Dia 

Internacional da Mulher. Para a realização da pesquisa foram analisados três filmes 

publicitários de diferentes marcas: Toda mulher vale muito, da L'Oréal Paris; O que você já 

deixou de fazer por ser mulher?, da Avon e O que faz uma mulher bonita?, da Neutrogena. 

Todos estes foram veiculados no ano de 2016 em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher.  

 Para a realização da análise dos audiovisuais foi necessária a criação de categorias 

específicas, com a finalidade de encontrar elementos que se percebesse a replicação ou a 

revisão de estereótipos de gênero feminino. As categorias de análise definidas foram criadas 

pela própria autora com base em diferentes autores pesquisados no referencial teórico. Foram 

definidas como categorias: figurino, identidade de gênero versus sexo biológico, cenografia, 

ações desenvolvidas pela personagem, locução/texto verbal e trilha sonora, tom da 

comunicação e de modelo de beleza. 

 Perante aos objetivos específicos, o primeiro deles era investigar a função e a 

importância dos estereótipos na argumentação da narrativa publicitária. Como foi estudado, os 

estereótipos muitas vezes são úteis – e mesmo indispensáveis – para que o consumidor 

compreenda a mensagem publicitária transmitida de forma rápida e o mais precisa possível, 
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por meio da conexão imediata do tema de campanha ou peça com o produto ou serviço que se 

pretende comercializar. Afinal, é mais rápido narrar uma estória – publicitária, neste caso – 

quando a partir de elementos visuais ou verbais socialmente convencionados, os 

consumidores conseguem interpretar com clareza o conteúdo desenvolvido pelo anunciante. 

Mesmo porque, na maioria das vezes, as peças publicitárias apresentam-se sobre formatos 

bastante reduzidos, sucintos, rápidos: em 15, 30 ou 60 segundos a narrativa publicitária deve 

conseguir contar uma estória chamativa, impactante, convincente. Assim, neste caso, os 

estereótipos são escolhidos com a função de abreviar e facilitar a conversa entre anunciante e 

consumidores. 

 Por outro lado, no entanto, o estereótipo mal utilizado corrobora para manutenção de 

valores superficiais e muitas vezes preconceituosos. Um estereótipo frequentemente mal 

empregado na narrativa publicitária é o de gênero, quando em muitas campanhas a mulher é 

representada como um objeto sexual ou submissa ao homem, fato que contribui para o reforço 

de pensamentos machistas e inclusive  com a manutenção da cultura do estupro, por exemplo 

– a pior consequência do preconceito de gênero para as mulheres.       

 O segundo objetivo específico era identificar as principais características da evolução 

do estereótipo da mulher - e gênero feminino - via representações publicitárias. A mulher, por 

muito tempo ao longo da história da sociedade e produção midiática, foi representada na 

publicidade como um produto para consumo masculino. Ainda no ano de 2016 podem ser 

observadas peças, como no segmento brasileiro de cerveja, empregando representações do 

feminino como atração para a venda, quase sempre explorando a fotografia de  mulheres 

sensuais e ou com a exposição do corpo de uma extremamente sexualizada. Porém, marcas 

como estas estudadas nesta pesquisa (L'Oréal, Avon e Neutrogena), estão apresentando um 

novo conceito ao mercado publicitário, colocando a mulher como protagonista e empoderada, 

ciente dos seus direitos, da sua liberdade de escolha para viver com o melhor lhe convier.    

 O terceiro objetivo específico era compreender como diferentes anunciantes do 

segmento de cosméticos representaram a mulher (gênero feminino) em audiovisuais 

veiculados no Dia Internacional da Mulher de 2016 e se estas representações fugiram ao 

estereótipo publicitário da mulher/gênero feminino mais convencionado. Por meio das 

análises empreendidas, o estudo constatou que estes três audiovisuais contribuíram para a 

quebra destes estereótipos comuns negativos sobre as mulheres. Nestes audiovisuais, as 

mulheres não estavam recebendo flores e chocolates dos seus filhos, namorados ou maridos, 

não estavam comprando perfume para seduzir o sexo oposto e o mais interessante, não 

aparecem homens nos audiovisuais. Estes audiovisuais apresentaram as mulheres como 
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autossuficientes em suas histórias de vida,  orgulhosas de se reconhecerem mulheres e cientes 

do seu empoderamento de gênero. Ou seja, são exemplos de anunciantes que conseguiram 

fugir do estereótipo publicitário convencionado da mulher submissa ou superficial, por 

exemplo, e trouxeram uma nova abordagem ao representar o gênero feminino. 

 Conclui-se, então, também, que ao apresentar mulheres transgêneras para falar do 

assunto e protagonizar um comercial para o Dia Internacional da Mulher as três referidas 

marcas de cosméticos estão contribuindo a uma revolução no mercado publicitário. Essas 

marcas inovaram ao apresentarem  novas abordagens que permitem discussões acerca do tema 

e problematizações sobre outras marcas sempre replicarem o mesmo padrão e os mesmos 

estereótipos relativo ao universo feminino. São fundamentais as peças publicitárias que 

ajudem no processo de empoderamento social das meninas e mulheres, especialmente aquelas 

que circulam nos espaços das mídias de massa, pois estas também podem ser responsáveis por 

pautar discussões relevantes e transformadoras sobre aspectos sociais, a revisão de 

estereótipos,  a evolução de paradigmas e a transformação do papel das mulheres na 

sociedade.  

 É emergencial que o mercado publicitários e os consumidores reflitam sobre a 

publicidade e inibam a produção de  campanhas que subestimem as mulheres e as tratem 

como objeto. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, como 

órgão máximo de fiscalização da propaganda, deve acatar as denúncias, julgar com muita 

seriedade e punir  marcas que continuam replicando esses estereótipos negativos a respeito 

das mulheres e do gênero feminino. Assim, a importância deste estudo e de outros similares é 

exatamente problematizar essas questões e despertar o mercado publicitário a uma 

consciência coletiva sobre a grande responsabilidade social da publicidade, além de 

apresentar marcas que estão mudando, ainda que aos poucos, esses estereótipos já tão 

amplamente consagrados. O estudo, então, foi de grande importância na construção e da 

identidade pessoal da autora e também para seu conhecimento e evolução como profissional 

da área de comunicação midiática. As análises serviram para afirmar algumas hipóteses do 

estudo e também para enxergar questões que antes não seriam percebidas, como a importância 

do vestuário na construção da identidade de um personagem na narrativa publicitária. Para 

futuros estudos, seria interessante investigar, por exemplo, como as marcas ainda poderão 

evoluir no campo das representações sociais por meio da criação dos seus comerciais criando 

e adaptando suas personagens de acordo com as novas perspectivas de sexo e gênero.  
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