
(...) Voltou a focalizar os anúncios do lado oposto da rua. Ti
nha as suas razões particulares para odiá-los. Mecanicamente, 
releu os slogans. 'Borgonha Kangaroo - o vinho para os britâ
nicos', 'A asma a estava sufocando!', 'O Molho Q.T conserva o 
sorriso do marido', 'Passe o dia inteiro com um tablete de Vita-

malt', 'Curve Cut - O cigarro dos esportistas'". 

O trecho do livro "Keep the Aspidistra Flying", do britânico Eric 
Arthur Blair* demonstra como a persuasão era trabalhada no marke
ting nos idos anos de 1936. A 
"sensualidade" expressa no 
terceiro slogan representa o 
papel da mulher numa socieda
de patriarcal e como os fatores 
sociais, culturais e antropoló
gicos impactaram a produção 
publicitária de um recorte his
tórico - sobretudo quando es
tamos falando de apelo 
sexual nos anúncios. 

"0 uso do sexo na propaganda não é recente. Isso porque a utilização 
de tal apelo pelos publicitários pode ser considerado como um reflexo, 
um espelho da vida na sociedade. Neste contexto, o corpo foi transfor
mado em um dos principais símbolos e objetos vendáveis e cultuáveis do 
mundo capitalista", afirma Martin Petroll, doutor e autor de pesquisas na 
área de Marketing e Propaganda. 

A publicitária Suzane Barros, sócia-diretora da Agência Dádiva, 
acredita que esse tipo de apelo é inevitável quando o serviço ofereci
do pelo cliente exige uma dose de erotismo, como é o caso de motéis. 
"Cabe aos órgãos responsáveis fiscalizar os meios de comunicação para 
que a propaganda não seja veiculada em horários impróprios", disse. 
Mesmo sem atender a empresas cujo serviço demande esse tipo de re

curso, ela explica que sempre é recomendável 
ao publicitário buscar soluções criativas, que 
evitem a utilização do sexo como ferramenta 
de marketing. 

Mas o que é suficiente para caracterizar o 
apelo sexual em uma determinada propaganda 
ou ação de marketing? Apenas a nudez, a mais 
singela insinuação de sedução, ou também a 

ideia de que o uso 
daquele produto ou 
serviço irá culmi
nar, cedo ou tarde, 
em uma relação 
sexual? Citando 
o estudioso Tom 
Reichert, autor da 
pesquisa "Sex in 
Advertising", Pe

troll afirma que a nudez é apenas uma das cinco 
formas de manifestação sexual nas propagan
das realizadas pelas empresas (veja o quadro). 

A REPRESENTAÇÃO 
DOS GÊNEROS 
Apesar de ter se modificado ao longo das dé
cadas, assumindo abordagens cada vez mais 
ousadas, a representação do homem e da mu
lher, em muitos aspectos, permaneceu quase 
inalterada por muito tempo. "As atitudes do 
consumidor ante a propaganda e a marca serão 
positivas quando for veiculado um modelo do 





sexo oposto ao seu, e vice-versa", diz Martin, 
acrescentando que a reação pode ser mais ou 
menos positiva conforme o nível de nudez do 
modelo, sempre do gênero oposto. "A única 
exceção ocorre quando a consumidora está 
exposta a um anúncio contendo nudez parcial 
masculina, sendo ela mais favorável a esse tipo 
do que ao nu total masculino", explica. 

Até hoje, em propagandas de determina
dos produtos, a mulher é mostrada por um viés 
de objeto, passivo, enquanto o homem é o sujei
to, ativo no ato da conquista e da consumação, 
tal qual nos anos 1950. Para Petroll, "as propa
gandas brasileiras não costumam mostrar o ho-

mem como objeto de desejo no jogo da sedução, 
mas sim como conquistador, concomitante ao 
que a sociedade considera como comportamen
to sexual apropriado do homem e da mulher". 

Porém, pode-se notar, cada vez mais, um 
papel ativo da mulher nas propagandas con
temporâneas - e não apenas em publicidade de 
produtos de limpeza ou para o uso no lar, como 
costumeiramente se apregoa. Isso se deve, prin
cipalmente, aos movimentos de emancipação 
do sexo feminino, que tiveram início no começo 
do século passado, mas que receberam ampla 
adesão e participação de outros segmentos da 
sociedade a partir dos anos 1970. 

"Nos últimos tempos, auxiliadas pela re
volução sexual, houve uma mudança conside
rável no comportamento das mulheres, que 
- de esposas, mães, românticas, sonhadoras, 
passivas, doces e sensíveis - passaram a ter um 
comportamento mais ativo na sociedade por 
meio, principalmente, da inserção de sua for
ça de trabalho no mercado. O homem também 
teve de mudar a sua postura, tanto em relação 
ao papel da mulher como em relação ao seu 
próprio papel dentro desse novo contexto", ex
plica o pesquisador. Apesar desses fatores, ele 
complementa que a sociedade ainda atribui as 
velhas representações ao homem e à mulher. 
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