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Resumo 

Neste estudo busca-se compreender como as consumidoras de Avon percebem as 
ações de comunicação sobre o empoderamento feminino veiculadas na fanpage do 
Facebook da marca, desde 2016, intitulada “de todas as mulheres”. Para isso, 
emprega-se a pesquisa qualitativa de natureza exploratória. Como evidências deste 
estudo destaca-se que as consumidoras estão atentas à comunicação da Avon e 
certificam-se da coerência entre os conteúdos das suas mensagens sobre 
empoderamento feminino e a essência da marca.  
Palavras-chave: Comunicação, Marca Avon, Redes Sociais, Empoderamento, Mulher.  

 

Introdução 

A comunicação3  torna-se uma ferramenta, através de sinais e meios, 

para transmissão de conteúdos que podem sofrer constantes interferências 

(PIGNATARI, 2013; PEREZ; BAIRON, 2002). Na perspectiva de organizações há outros 

fatores que podem alterar a mensagem, além do emissor e receptor, como 

potenciais clientes, fornecedores, governo, investidores e o público em geral 

(PEREZ; BAIRON,2002).  

  

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Publicidade e Propaganda da ESPM-Sul. E-mail: 
bianca.silveira@acad.espm.br. 
2 Professor do curso de graduação em Administração da ESPM-Sul. E-mail: isilva@espm.br.  
3 A palavra comunicação vem do latim communis que significa comunhão, participar em comum, 
compartilhar. Para Clotilde Perez e Sergio Bairon (2002) comunicação tem o sentido de tornar 
comum, estabelecer comunhão por meio do intercâmbio de informações. 
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Nesse sentido, compreende-se que entre os pilares que sustentam a 

marca4 está a comunicação que gera significados aos produtos/serviços (SEMPRINI, 

2006) através das mensagens e conteúdos. Contudo, além das funcionalidades do 

produto, a marca fornece recursos míticos para forjar o senso do “eu” e a 

identificação com grupos sociais. A construção da personalidade do indivíduo 

acontece através dos signos encontrados no consumo de determinado bem 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

Por esse ângulo percebe-se que a comunicação de marca divulga a 

extensão dos benefícios, valores, formas e mensagens para os clientes, que 

analisam a relevância dos significados para a associação da sua imagem à 

determinada organização. Além dos fatores que conferem credibilidade no 

mercado, todos os elementos da marca e o mix de marketing devem integrar a 

comunicação (SCHULTZ; BARNES, 2001). 

Concomitantemente, parte-se do príncipio que a comunicação de marca 

mostra-se essencial a qualquer setor pela necessidade de envolver o meio social e 

os símbolos propagados pelas empresas (PEREZ, 2004). Transpondo-se essa 

abordagem para o segmento de beleza, entende-se que a sua aplicação pode 

despertar o desejo de perfeição inalcançável. Culturamente, atribui-se o 

significado de belo ao gênero feminino, através de poesias e moda. Por isso, exige-

se que a mulher, mais do que o homem, se enquadre em determinados padrões de 

beleza e comportamento (LIPOVETSKY, 2000; LE BRETON, 2010). 

A comunicação, no setor da beleza, tradicionalmente destitui o corpo da 

mulher de personalidade, tornando-o objeto de desejo masculino ou objetivo 

feminino (DA SILVA, 2008). Essa identidade feminina construída midiaticamente 

contribui para a insatisfação das mulheres com a sua aparência (LIPOVETSKY, 

2000), o que estimula um consumo exarcebado de produtos de beleza e 

procedimentos estéticos e cirúrgicos (DA SILVA, 2008). 

Por outro lado, algumas marcas, entre as quais a Avon, parecem 

promover o empoderamento 5  feminino. A Avon construiu a base histórica da 

                                         
4 Clotilde Perez (2004) classifica marca como uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre 
uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se 
destina. 
5  O empoderamento se define como um construto que liga forças e competências individuais, 
sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais (PERKINS; 
ZIMMERMAN, 1995). 
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empresa como emancipadora financeira feminina através de funcionárias 

autônomas, na mesma época em que o direito ao voto feminino era negado às 

mulheres (AVON, 2016). A comunicação da marca está diretamente relacionada aos 

valores e práticas organizacionais. O Instituto Avon dispõe de políticas voltadas à 

mobilização financeira e estrutural no combate à violência contra a mulher 

(campanha “Fale sem medo”) e de combate ao câncer de mama (campanha “Avon 

Contra o Câncer de Mama”). Nos sites de redes sociais da marca se destacam as 

campanhas “O que te define”, “Sinta na pele” e “Mãe sem culpa”, que abordam a 

diversidade das mulheres, seus direitos sociais e representatividade. Além do 

discurso comunicacional, 86% das posições gerenciais da Avon são ocupadas por 

mulheres (PRINGLE; THOMPSON, 2000). 

A partir do histórico das representações de mulheres na comunicação e 

da relevância da propaganda na sociedade busca-se analisar as percepções das 

consumidoras frente a uma marca que descute o empoderamento feminino. Neste 

sentido, este artigo propõe-se a responder a seguinte questão de pesquisa: Como 

as consumidoras de Avon percebem as ações de comunicação, referentes ao 

empoderamento feminino, veiculadas nos sites de redes sociais da marca desde 

2016? 

 

Comunicação e marca 

Entende-se a comunicação como um processo de transmissão de 

informações, em que o êxito depende da construção da mensagem antes, durante e 

depois de ser recebida pelo receptor. Assim, há a necessidade de compreensão das 

formas e meios que esta se estabelece, através de fluxos de discursos dinâmicos , 

que se desenvolvem (PEREZ; BAIRON, 2002). A comunicação de marca agrega 

significados aos produtos e constrói a sua imagem que, consequentemente, 

impacta as decisões individuais de consumo dos individuos (SEMPRINI, 2006). 

Perez (2004) complementa essa visão ao afirmar que por intermédio da 

imagem e dos meios de apresentação – valores e conceitos – há a aproximação da 

marca com fatores emocionais e afetivos dos consumidores. A narrativa de 

identidade através do consumo envolve os bens que proporcionam experiências, as 

quais compõem a personalidade (ARNOULD; THOMPSON, 2005). As escolhas são 
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realizadas segundo um interesse instrínseco do individuo de ser aceito em 

determinado grupo social (PEREZ, 2004). 

Mulher e  consumo 

Partindo-se do pressuposto de que o gênero feminino é socialmente 

subordinado, percebe-se a incoerência no debate sobre sua capacidade biológica 

ou intelectual (SCOTT, 1989). Por  outro lado, considera-se que a perspectiva 

política, as referências existenciais, econômicas e morais definem a fragilidade da 

mulher na sociedade, estruturalmente instituída pelo patriarcado 6  (BEAUVOIR, 

2008). 

Sob esse prisma compreende-se que o processo de identidade de gênero 

torna-se um reflexo na identificação do indivíduo perante o outro. A partir desse 

conceito considera-se a mulher como o estranho e diferente, se opondo ao homem 

– sujeiro central na história/sociedade – sendo o outro, secundário (BEAUVOIR, 

2008). Como a comunicação consiste na retratação da cultura e do ambiente social 

– construída pelo indíviduo – (ARNOULD; THOMPSON, 2005), a representação 

feminina nessa ferramenta compõe-se dos mesmos desequilíbrios sociais referentes 

aos gêneros. 

Em relação ao consumo aplica-se o “emblema de gênero” que determina as 

categorias de produtos adequados para homens e mulheres (MACINNIS et. al, 2012 

p. 387). Os bens associados aos conceitos de resistência e potência dirigem-se aos 

homens, enquanto os de delicadeza e de beleza, às mulheres. No entanto, a 

mulher contemporânea está assumindo a posição de chefe de família no Brasil 

(ONU, 2016), sendo a principal tomadora de decisão na compra, mas a maioria 

consome sem estar satisfeita com os produtos e mercados ofertados (PETTERLE; 

MALETTA, 2010, p.34). 

Através da indução da mídia ao consumo há o desejo e a necessidade 

intrínsecos de a mulher manter-se bela e magra. Porém, a sobrecarga de funções – 

responsabilidades com a família e trabalho - origina uma consumidora preocupada 

com o que ela representa socialmente e com a aparência (FELERICO, 2013). Para se 

adequarem aos padrões exigidos às mulheres recorrem a produtos de beleza e 

                                         
6 “Tipo de organização social em que a autoridade é exercida por homens.” (FERREIRA, 2016) 
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procedimentos estéticos que as aproximam da idealização de junvetude e corpos 

magros enaltecidos na mídia (DA SILVA, 2008). 

Consumo de beleza 

A beleza associa-se ao momento histórico e à valorização do indíviduo, a 

qual vai além dos corpos e do comportamento (LE BRETON, 2010). Culturalmente 

imposta, a beleza se reflete diretamente na identidade feminina, sendo a mulher 

norteadora e sinônimo do que é belo – atributo que lhe é auferido em poemas e na 

moda -  (ECO, 2004; LIPOVETSKY, 2000). 

A idealização da aparência feminina se contrapõe à natureza do 

envelhecimento e da mutação (maternidade), com corpos direcionados ao desejo 

do outro. Nesse sentido, percebe-se a insatisfação das mulheres com seus corpos e 

formas, as quais tentam enquadrar-se em padrões distantes, principalmente na 

perspectiva das brasileiras, pela tropicalidade da região. Para tanto, na 

contemporaniedade há a popularização dos procedimentos cirúrgicos e a facilidade 

de acesso aos produtos de beleza (LIPOVETSKY, 2000). 

Considera-se também as diversas abordagens sobre o corpo da mulher ao 

longo da história da comunicação, subdivididas nos extremos do sagrado e do 

pecaminoso. A condição da mulher é associada à natureza, e a do homem, à 

cultura. Assim, havendo a dependência da humanidade à natureza e aos recursos 

que ela promove, cria-se a relação entre a mulher e a maternidade (DA 

SILVA,2008). Em concomitância, a associação do homem à cultura o leva a condição 

de dominador da natureza, ou seja, da mulher. Nesse aspecto, o corpo feminino 

destina-se ao confinamento para a geração da vida e para prover a alimentação do 

recém-nascido (SENNA, 2006). Nas propagandas da década de 1950 é possível 

encontrar essas características, as quais retratam mães zelosas, esposas dedicadas 

e donas de casa eficientes. 

Nos últimos vinte anos constata-se uma mudança nesta abordagem, 

considerando-se a inclusão da mulher nos cenários profissionais, de lazer ou 

sexuais. Porém, o corpo feminino continua objetificado e suas características 

físicas são utilizadas para efetuar comparações entre objetos e produtos (SENNA, 

2006). Considera-se também o emprego da linguagem cômico-erótica sobre o corpo 

feminino - mulheres “frutas” (DA SILVA, 2008). Assim, através da representação da 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

6 

mulher na comunicação, percebe-se a necessidade de compreender a percepção de 

consumidoras de uma marca que aborda a mulher de forma diversa à da 

propaganda tradicional. 

 

Metodologia de pesquisa 

Esta pesquisa tem caráter exploratório, pois se buscou alcançar a 

subjetividade das consumidoras Avon em relação à comunicação da marca  (GIL, 

2008). Para tanto, empregou-se uma pesquisa qualitativa que permitiu captar as 

percepções e os sentimentos das consumidoras frente a essa questão. Afinal, essa 

vertente de pesquisa adepta-se às situações em que se almeja captar aspectos da 

vida social (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Na primeira fase da pesquisa adotou-se a Netnografia para compreender as 

interações e os principais assuntos que se destacavam para as seguidoras da Avon 

no Facebook 7 (KOZINETS, 2014). Nessa fase adotou-se a técnica da observação 

participante no sentido de explorar os comentários das consumidoras nos posts e 

entender as suas percepções acerca dos conteúdos produzidos pela marca Avon.     

Para isso analisaram-se 163 posts no Facebook, publicados pela marca no período 

de março de 2016 a março de 2017. Para interpretar os dados coletados empregou-

se a técnica da análise de conteúdo.  

No segundo momento, ainda na vertente qualitativa, realizaram-se dez 

entrevistas em profundidade com consumidoras de Avon e duas com especialistas 

que administram a comunicação da marca. Essas entrevistas foram agendadas por 

telefone e e-mail, ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 2017, em 

locais previamente agendados com os entrevistados e duraram cerca de 40 

minutos. O conteúdo dessas entrevistas foi gravado e, posteriormente, transcrito 

para que não se perdesse nenhuma fala. A seguir apresenta-se um quadro contendo 

as características das entrevistadas.  

Consumidora Idade Profissão Rede Social Preferida 

1 20 anos Estagiária Facebook 

                                         
7 Nome de um site onde você pode mostrar informações sobre si mesmo e se comunicar com grupos 
de amigos (DICTIONARY CAMBRIDGE, 2018). 
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2 23 anos Publicitária Instagram8 

3 35 anos  Auxiliar Administrativo Facebook 

4 22 anos  Estudante Moda Instagram 

5 45 anos  Secretária Executiva Facebook 

6 25 anos Estudante Arquitetura Facebook 

7 26 anos Publicitária Facebook 

8 23 anos Estudante Publicidade Facebook 

9 19 anos  Estagiária Instagram 

10 32 anos Auxiliar Executivo Facebook 
     Quadro 1 – Categorização do perfil das consumidoras entrevistadas. 
 

 Com o objetivo de aprofundar as análises consultaram-se especialistas 

responsáveis pela definição das estratégias e táticas de comunicação da marca 

Avon.  No quadro a seguir apresenta-se o perfil desses especialistas.   

Especialista Idade Cargo 

1 
26 

anos 
Planejamento Consultoria de Comunicação  

2 
30 

anos 
Atendimento estratégico – Consultoria de 

Comunicação  
     Quadro 2 – Categorização do perfil dos especialistas entrevistados 

 

Interações entre as Consumidoras e a Marca Avon  

A análise dessas interações ocorreu mediante a identificação de padrões de 

comunicação nas mensagens produzidas pelas consumidoras da marca para abstrair 

informações, comparando as semelhanças/lógica entre os conteúdos (KOZINETS, 

2014).  Em relação às campanhas e aos temas que se destacaram entre as 

seguidoras, dos 55 temas abordados no Facebook da Avon, no período de março de 

2016 a março de 2017, a campanha “O que te define” teve 25% de interação; 

“Sinta na pele” 18%; “Eu me atraio” 9%. E esses dados revelam que as pautas 

relacionadas ao empoderamento feminino, autoaceitação e rompimento dos 

padrões de beleza da mulher são conteúdos que mais engajam no Facebook da 

marca Avon. 

                                         
8 Aplicativo fotográfico, criado com a intenção de resgatar as fotos feitas com câmeras automáticas 
como a Polaroid, que captavam e registravam o cotidiano das pessoas (PIZZA, 2012). 
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Nos sites de redes sociais da empresa compreende-se a importância da 

representatividade para as seguidoras. Ao perceberem que a Avon não fala 

somente para mulheres jovens, magras, e que são consideradas belas na sociedade 

contemporânea, as consumidoras respondem aos comentários com depoimentos e 

imagens (DA SILVA, 2008). Observa-se que as consumidoras têm interesse de 

participar da comunidade da fanpage da Avon pelo fato de se reconhecerem na 

comunicação da marca, através dos depoimentos de personalidades públicas com 

as quais se identificam (PEREZ, 2004), conforme Figura 1. 

Figura 1 - Vídeo sobre a Tássia Reis, enfatizando sua participação na capa da revista Avon, e 

comentário de seguidora da Avon. 

 

Fonte: Facebook Avon 

Por meio dessa aproximação que a comunicação da marca parece 

proporcionar, as consumidoras transformam-na em uma persona. No momento em 

que a seguidora se identifica com abordagens da Avon, ela responde aos apelos da 

marca de forma amigável e informal, em uma linguagem típica do ambiente on-line 

(KOZINETS, 2014), conforme Figura 2. 

Figura 2 – Comentário na publicação da Avon. 

 

Fonte: Facebook Avon 
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Percebe-se que a marca mantinha-se neutra em relação à desigualdade 

de gêneros, mas tinha como foco o seu público-alvo através do conceito “somos 

todas mulheres”. A Avon levantava debates entre mulheres no canal/site on-line 

sem se posicionar como uma marca que defendia algum movimento/causa social. 

Na campanha “Mãe sem culpa”, a Avon traz mães - com experiências de 

maternidade diversificadas - para compartilharem, no Facebook, suas perspectivas 

de como é ser mulher em determinadas situações e ambientes sociais.  

No segundo momento da comunicação da marca há o reconhecimento de 

conceitos nítidos de desconstrução de gêneros, através de campanhas publicitárias 

disruptivas – “Para todes” – que questionam o feminino e o masculino. Mediante a 

desconstrução da masculinidade, com homens maquiados e dançando em uma 

propaganda de cosméticos, a marca tenta estimular o debate sobre capacitação e 

inclusão. Ao aproximar o homem das características femininas há uma ruptura nos 

conceitos sociais sobre fragilidade e oposição de gêneros, o que possibilita uma 

futura equidade social (SCOTT, 1989). 

Já no último momento da pesquisa netnográfica percebe-se que a marca 

comunica a autoaceitação das mulheres, na tentativa de empoderamento através 

de personalidades – bem sucedidas e com poder – com aparência semelhantes à das 

seguidoras (PEREZ, 2004). Os corpos expostos na comunicação da Avon parecem 

não seguir os estereótipos de padrão de beleza, incluindo mulheres negras, gordas, 

que viveram a maternidade ou focadas nas carreiras. Ou seja, a Avon tenta 

explorar todas as experiências das consumidoras, incluindo, principalmente, 

aquelas que costumam não ser retratadas na propaganda.  

 

Comunicação da Marca Avon e Empoderamento Feminino 

Através das entrevistas com consumidoras e seguidoras da Avon, e com 

dois especialistas que assessoram a comunicação da marca, identifica-se que as 

consumidoras têm comportamentos variados segundo a faixa etária. As 

consumidoras entre 19 e 25 anos mostram maior interesse pelo Instagram, mas 

dizem perceber as campanhas da Avon no Facebook. Reconhecem que os assuntos 

explorados pela marca, e o conteúdo produzido pela Avon sobre empoderamento 

feminino são um estímulo para seguirem a marca. 

Facebook da própria Avon compartilho com meus grupos de interesse. (C5) 
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Eu sigo a Avon no Facebook né, então eu vejo o que eles postam ali e 
tal.(C7) 

Tenho seguido [...]acho legal a comunicação da Avon.  Antigamente eram 
as revistinhas [...] Instagram agora. Instagram, por causa dos stories (C2) 

Além das fotografias, identifica-se a relevância das stories - recurso de 

vídeo de 15 segundos do Instagram - que transmitem proximidade às consumidoras. 

Com mensagens divertidas e descontraídas dos bastidores e campanhas, essa 

ferramenta se torna uma forma de a Avon conectar-se e angariar a simpatia da 

consumidora no Instagram, pois a marca utiliza os principais canais de 

comunicação, com a intenção de gerar debates sobre assuntos considerados 

polêmicos na sociedade, e essas interações impulsionam os sites de redes sociais da 

Avon. 

O objetivo dos posts é gerar debate, uma campanha promocional não vai 
proporcionar o mesmo engajamento. A estratégia de comunicação é 
abordar assuntos polêmicos que as pessoas vão se identificar e participar. 
Os consumidores vão deixar seu testemulho, a marca vai responder e vai 
ser uma comunicação orgânica, sem precisarem investir em mídia ou 
faceads. Mesmo investindo muito nisso, eles constroem uma base de 
clientes fiéis.(E2)  
 

Na visão do especialista E2,  a comunicação da Avon efetiva-se à medida 

que a marca emite uma mensagem que é interpretada e respondida pela 

consumidora. A troca de informações, acerca de um tema em comum, traduz a 

essência da comunicação que é o diálogo (PEREZ; BAIRON, 2002). Por outro lado, 

há consumidoras que ainda não percebem a presença da marca nos sites de redes 

sociais. Nesse sentido, a comunicação é realizada em outras plataformas - TV ou as 

revistas das revendedoras. Acredita-se que apesar de as entrevistadas maduras – 26 

e 45 anos – enquadrarem-se no filtro de seguidoras da marca no Facebook, elas 

utilizam a rede para relações interpessoais. 

A revendedora manda para a gente, e às vezes quando não tem um 
produto no folheto eu olho no site. [...] Nâo vejo muita divulgação no 
Facebook. Não me recordo de nada recente, acho que eles têm pouca 
divulgação. (C10) 

Pela revista mesmo, até pela propaganda na TV. Porque eu to sempre 
vendo as revistas. Eu vejo algum lançamento ou alguma coisa que me 
atraia. Mas eu confesso que nunca vi nada da Avon no Face. (C3) 

A Avon parece estar ciente desse comportamento de suas consumidoras 

ao investir em diversos canais, tanto em mídias tradicionais quanto em sites de 

redes sociais.  Para tanto, não há somente a preocupação referente às ações de 

comunicação, mas a relevância dos discursos conforme as ações da marca (PEREZ; 
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BAIRON, 2002). As consumidoras se mostram atentas aos processos organizacionais 

e à veracidade dos valores empresariais expostos nas comunicações da Avon.  

 Estou tentando reduzir meu consumo e comprar de uma forma mais 
consciente. Agora estou começando a observar mais as marcas e o que elas 
fazem (C 2). 
 

Essa entrevistada reafirma o conceito de transmitir a personalidade 

através do consumo, e a sua preocupação sobre as ações das marcas não está na 

superficialidade da comunicação. Os indivíduos pesquisam e se informam para 

realizar a decisão de compra, com o sentido de associar a sua identidade aos 

conceitos expressos pela marca (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

Eu diria que eles têm um posicionamento [...] acho que é verdadeiro! 
Várias amigas minhas se identificariam, se eu chegasse em uma amiga 
minha e dissesse: Isso é mais parecido com a gente, é mais próximo da 
gente que outras coisas que a gente vê. Acho que verdadeiro seria a 
palavra. (C 4) 
 

A veracidade da mensagem torna-se relevante para as consumidoras, 

principalmente se a marca aborda assuntos como empoderamento feminino. 

Identifica-se que as entrevistadas percebem a intenção da Avon de associar a 

marca a uma temática feminista, mas há o questionamento de o quanto a pauta 

não é apenas uma “onda” midiática.  

Foram eles que começaram. Mas eles estão na onda de empoderamento 
feminino e têm outros padrões. Pablo Vittar, não era normal ter em outras 
propagandas e eles estão fazendo. Por isso, chama mais atenção. (C 2) 
 
A propaganda com a Karol Conka que tinha funk e com uma outra MC, e 
era sobre a questão do empoderamento feminino. (C 4) 
 

Percebe-se que as personalidades utilizadas pela Avon sempre estão 

presentes na mente das consumidoras, associadas ao tema empoderamento 

feminino. A marca baseia-se nos discursos de endossantes para conferir 

credibilidade  as suas comunicações em prol do feminismo e da igualdade social. 

Por outro lado, os especialistas reconhecem que a marca se fortificou com a pauta 

midiática sobre o empoderamento. Ressaltam que essa estratégia integra a 

essência da marca pelo fato de a defesa dos interesses femininos ser uma 

constante na história da marca, diferentemente das concorrentes que usam 

argumentos similares em momentos específicos da sua comunicação .  

A Avon é a marca que está despontando em conteúdo e modernidade. A 
Boticário é uma marca mais conservadora [...] E depois a Natura, em uma 
vibe um pouco mais natural [...] uma coisa mais sustentável, do bem. [...] 
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a Avon foi a que conseguiu fazer com que o seu posicionamento tenha 
destaque hoje, por abraçar a diversidade que eles vivem. (E 1) 

Talvez a estratégia é surfar a onda do momento, mas é questão de valores 
também. [...] Vem desde quando a mulher que sofria e era menosprezada 
pelo homem, vem da questão da Maria da Penha, vem se apropriando de 
toda essa parte que era deixada de lado na sociedade e está voltando a 
pauta ultimamente. A Avon continua tomando cuidado no mesmo sentido 
com a mulher que da todo este sentido de poder. (E 2) 

O sentido de cuidado da mulher, citado pelo especialista, torna-se 

relevante para as consumidoras. Elas dizem que se sentem acolhidas pelas 

mensagens da marca, pois retratam a feminilidade com respeito e diversidade. Os 

padrões de beleza têm destaque entre as entrevistadas, as quais reconhecem nas 

personalidades protagonistas das campanhas da Avon os seus corpos e as suas 

experiências (PEREZ, 2004). 

O seu perfil de corpo, seu rosto, seu tom de pele e que possa usar 
maquiagem normalmente. Ser mulher acima de tudo, não ser um padrão 
esperado pelas pessoas. (C 4) 
 
Eles estão buscando por uma representatividade. Mostrar mais tipos de 
mulheres. (C 2) 

 
Através da representatividade, a marca propõe um debate sobre beleza 

que, historicamente, associa-se à proporcionalidade e à harmonia física (ECO, 

2006). Além de expor seus produtos e valores com mulheres fora dos padrões 

sociais considerados belos, a Avon traz assuntos que norteiam o tema minorias e 

gênero - homossexualidade e raças. As entrevistadas indicam a diversidade da 

marca ao citar propagandas que tratam da homossexualidade, que coloca o homem 

próximo aos conceitos de identidade feminina através de maquiagem e movimentos 

corporais. Compreende-se que dar espaço às causas LGBTs também proporciona o 

empoderamento feminino com a desconstrução de gênero, abandodando o conceito 

simplista da mulher como o Outro – o diferente (BEAUVOIR, 2008). 

Enfim, questão de gênero, não existe a questão do gênero. Se não me 
engano eles fizeram uma campanha que era com pessoas de gêneros 
diferentes. (C4) 

Tem a questão da homossexualidade, e aí não importa se eu sou contra ou 
a favor, que não é essa a causa. Mas ali tá mostrando que elas também 
estão aí, pra viver e tem que ter o espaço delas e coisas para elas 
também. (C3) 

Apesar do pouco conhecimento ou possível constrangimento das 

entrevistadas de entrar no assunto – sobre a comunidade LGBT - percebe-se que há 

o respeito sobre as escolhas do outro. Através da linguagem, a C3 referencia as 

transexuais como “elas”, ou seja, as reconhece como identidade feminina, 
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partindo do pressuposto de que mulher é aquela que se identifica como tal 

(BEAUVOIR, 2008). 

Concomitantemente, as entrevistadas salientaram a experiência de 

mulheres negras no universo da beleza. Nesse contexto, percebe-se que a mulher 

negra teve uma luta diferente das feministas brancas – contra a fragilidade que o 

patriarcado impôs às mulheres - pois essas sempre trabalharam e tiveram de lutar 

contra a escravidão e subsidiar o alimento do lar (CARNEIRO,2011). As negras 

também têm uma relação diferente com a beleza que as sexualiza, mas as coloca 

como “antimusas da sociedade brasileira” (CARNEIRO, 2011, p.2). Portanto, o fato 

de a mulher negra ser protagonista das campanhas da Avon, que as coloca como 

exemplos do belo, gera um reconhecimento social na mensagem para as 

consumidoras. 

Não pode mais tipo vamos fazer um perfil para a propaganda, se não for 
loira e alta, não vai vender. [...] mas quantos por cento da população são 
assim, 54% da população brasileira é negra e não tem quase maquiagem 
[...] E maquiagens que sejam boas, que se adequem para a pele negra. Isso 
é um absurdo, chegar em uma loja e não ter um produto que se adeque a 
sua pele. Imagina! Isso já é classificar você não faz parte da 
sociedade.(C4) 

 
A identificação de diferentes belezas pela Avon significa inclusão social 

para as entrevistadas, através de maquiagens e cosméticos que podem se adaptar a 

qualquer tom de pele ou estilo. Para as consumidoras, ao serem questionadas pela 

autora sobre a imagem de poder feminino, as mulheres negras são a referência de 

força e empoderamento. O exemplo de sucesso feminino está diretamente 

associado à independência, confiança e conquistas de espaços que não são 

socialmente normativos às mulheres. 

Mas mulheres negras de cabelo crespo, tem bastante influência. A Vanessa 
da Mata, de maquiagem e música. Ela coloca várias fotos no Instagram que 
parece que está nos chamando: Vamos lá gente, também fazemos parte da 
sociedade e a gente tem que se valorizar. (C 10) 

Beyoncé. Ela passa essa imagem de uma mulher forte, independente. E 
conquistou muitas coisas, e passou por muitas coisas pelo fato de ser 
mulher, negra. O fato dela ser tão grande agora, e para  mim ela 
representa uma mulher empoderada. (C 2) 

Acho que a própria Karol Conka representa o poder feminino. (C 7) 

A Beyoncé sempre teve uma questão de ser ela mesma. E a beleza dela 
não ser tudo, ser uma parte dela e entender os gostos dela. E a Karol 
Conka porque é uma pessoa que trouxe outro tipo de música e nas letras 
ela traz empoderamento e não ter relacionamento abusivo. Várias coisas 
que eu acredito que são verdades. (C 4) 
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Observa-se que as consumidoras percebem as intenções nas mensagens 

da Avon, e estão atentas à coerência dos temas das campanhas com  as ações 

internas empresariais. Entre a atenção das estrevistadas está a relevância da 

pluralidade, a singularidade da beleza feminina, o consumo de valores e os vínculos 

da marca acerca de classe e gênero. As campanhas da marca atendem aos anseios 

do mundo moderno, através do consumo que torna bens um meio de expressão, 

transformação e mesmo inovação das ideias culturais existentes (ARNOULD; 

THOMPSON, 2005). Portanto, o empoderamento feminino que a Avon explora torna-

se perceptível e aceito por suas consumidoras, ao considerá-lo verídico. 

 

Considerações finais 

Neste estudo investigou-se como as consumidoras de Avon percebem as 

ações de comunicação, referentes ao empoderamento feminino, veiculadas no 

Facebook da marca desde 2016. Iniciou-se a pesquisa através da Netnografia, para 

compreender como as consumidoras interagiam com a marca e as opiniões sobre os 

temas abordados pela Avon. Posteriormente, realizaram-se entrevistas em 

profundidade para captar as percepções e os sentimentos das consumidoras da 

Avon acerca da comunicação da marca. 

No que tange às relações entre a Avon e as consumidoras nos sites de redes 

sociais, percebe-se que os conteúdos foram graduais, através de abordagens 

didáticas até chegar ao conceito de empoderamento feminino. No período de um 

ano – março de 2016 a março de 2017 - a Avon, na sua fanpage, enfoca diversos 

temas atinentes ao universo feminino (maternidade, igualdade de gêneros, beleza, 

entre outros).  Apesar desses esforços de comunicação da marca, através do 

Facebook, algumas consumidoras não acompanharam essa construção. Para tanto 

encontra-se comentários, participações, e interações com as publicações da Avon 

direcionadas aos produtos, sem o engajamento com as temáticas exploradas nas 

campanhas de comunicação da marca.  

Nas entrevistas em profundidade – segunda etapa da pesquisa - identifica-se 

uma situação similiar. As consumidoras mais maduras sequer reconhecem a 

presença da marca no Facebook. A comunicação da marca com essas clientes 

restringe-se aos materiais impressos – revistas, folders sobre os produtos/ofertas da 

Avon e as visitas das consultoras que efetivam as vendas desses produtos. Por outro 
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lado, as consumidoras jovens acompanham e são fiéis à marca, compreendem as 

suas mensagens, identificam-se e reconhecem o conteúdo como empoderador para 

as mulheres. 

Em relação às percepções das consumidoras sobre os temas das campanhas 

veiculadas pela Avon e ao empoderamento feminino, nota-se que as entrevistadas 

captam a intenção da marca e identificam sua relevância para a sociedade 

contemporânea, em particular para as mulheres. Nos sites de redes sociais a Avon 

recebe depoimentos e textos engajados, que reforçam as mensagens sociais e dos 

seus produtos. Deve-se salientar que as entrevistadas reconhecem a importância 

desse trabalho da marca, em particular pelo protagonismo de mulheres negras 

e/ou fora dos padrões de beleza estabelecidos pela moda e/ou sociedade. 

Assim, o uso de personalidades do movimento feminista e/ou celebridades 

afinadas com as questões relativas ao empoderamento feminino também é 

considerado positivo pelas entrevistadas. As consumidoras se veem representadas 

pelas celebridades, que têm fisionomias e experiências semelhantes, pois se 

reconhecem na personagem e valorizam o próprio corpo. Contudo, os gestores de 

comunicação da Avon devem estar atentos às ações de comunicação da marca para 

que sejam condizentes com os seus discursos. Dessa forma, será conferida 

legitimidade ao posicionamento da Avon, o que repercutirá nas clientes  que 

acompanham a sua comunicação  e favorecerá o consumo dos seus produtos.  
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