
este mês, anunciantes, veículos e agências dedicam parte de 
suas ações para homenagear as mulheres em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher. Mas qual o papel delas 
na propaganda? De acordo com Selma Felerico, professora 

e pesquisadora da ESPM, cada vez mais se acentua a presença de mu-
lheres bonitas, jovens e magras em anúncios publicitários, sozinhas ou 
acompanhadas por seus filhos, sendo que a figura masculina, represen-
tando o marido, não é encontrada com freqüência. Assim, mesmo as 
modelos que representam mães na mídia têm a aparência mais jovial e 
bem-cuidada, confundindo os consumidores desavisados. 
Para a estudiosa, esse fenômeno não mudou nos últimos 10 anos. "Ainda 
temos no corpo, na beleza e na juventude, o ideal de perfeição para que 
muitas marcas associem sua imagem e ativem o consumo no mercado, 
que vão além do segmento de beleza, higiene e moda, como produtos 

alimentícios, sucos e bebidas em geral", diz. Um 
exemplo da conseqüência dessa eternização 
da juventude e do culto ao corpo, é que o Brasil 
desponta como terceiro maior mercado mun-
dial de produtos de higiene pessoal, perfuma-
ria e beleza, com R$ 27,5 bilhões em 2010, atrás 
somente dos Estados Unidos e Japão, segundo 
o Euromonitor. 
Um ponto positivo que vale a pena destacar na 
propaganda, é que ela tem se preocupado em 
salientar as qualidades femininas e contemplar 
os diversos tipos de mulheres. "Nas empresas 
como Avon, Natura, Dove, Nestlé, Ades, Sadia, 
entre outras, pode-se notar essa preocupação. 
Com todas as várias etnias, camadas socais e 
faixas etárias contempladas." 
Hoje, a parcela significativa das mulheres no 
mercado de trabalho e o fato delas se casarem 
formadas e com a carreira profissional defini-
da, faz com que os fabricantes de bens duráveis 
e produtos de consumo mais caros, como ban-
cos, planos de saúde, previdência, seguros de 
automóveis, construtoras e imobiliárias, falem 
diretamente com a mulher. 
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a ideia do comercial partiu do quesito gentile-

za. E ninguém melhor para falar disso senão as 

mulheres, apesar do trânsito ainda ser um am-

biente completamente machista, agressivo e 

caótico. Nossa preocupação nesse momento foi 

justamente agregar delicadeza" diz Tanyse. Ela 

conta que outro grande resultado que tiveram 

com a escolha da personagem, foi que o público 

direto da Porto, que são os corretores de seguros 

no canal de venda, foram muito receptivos com 

a campanha protagonizada pela atriz. 

Hoje, não é mais o marido quem decide essa compra. "Não podemos 

esquecer que elas se responsabilizam pelo bem-estar e a segurança de 

toda a família. E valorizam a prevenção." A gerente de marketing da Porto 

explica que as mulheres já respondem por 50% dos clientes da empresa. 

Para a professora da ESPM, assim como no exemplo da Porto, as empre-

sas deixam de utilizar a imagem da mulher apenas como objeto, mas 

passam a serem vistas como consumidoras. "E também comercialmente 

falando, com fins mercadológicos de abrir novos públicos de consumo, 

um bom exemplo, são as cervejas que passaram a integrar a mulher não 

somente como objeto acompanhando o produto, mas sim como consu-

midoras" afirma Selma. 

Quando a ideia é trabalhar a imagem corpora-

tiva da marca ou mesmo anunciar campanhas 

comemorativas, como aniversários da empre-

sa, as mulheres são mais chamadas para enca-

beçar essas campanhas publicitárias, segundo 

a estudiosa. "A mulher passa de coadjuvante à 

personagem principal, decisora no processo de 

compra. Já não é mais tratada como um objeto 

de consumo ou mesmo um ser que serve para 

alegrar e enfeitar o ambiente. Mesmo com os 

excessos cometidos em nome da beleza, o he-

donismo contemporâneo acarreta a reeducação 

nos modos de viver, com prevenção da saúde e o 

bem-estar social." 

Pensando nisso, foi que a Porto Seguro decidiu 

utilizar a imagem da mulher em quase todos 

os seus comerciais, para garantir a filosofia da 

empresa que é, segundo Tanyse Marconato, 

gerente de marketing da Porto, ter a figura da 

mulher como essência dos cuidados à família. 

Foi em 2007 que a empresa utilizou a imagem 

feminina como protagonista, quando Giovan-

na Antonelli passou a comunicar a campanha 

"Trânsito mais gentil" da Porto Seguro. "Além 

da credibilidade da atriz e de ser reconhecida, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Apesar dos avanços, Selma explica que a exploração do corpo e da be-
leza, transformando o discurso midiático em ditadura da beleza, juven-
tude e magreza, ainda pressiona muitas vezes a sociedade a novos pa-
drões, poucos saudáveis e difíceis de serem atingidos. "Além de objeto 
sexual em muitos casos, o humor não é algo bem explorado. Muitas ve-
zes a mulher é ridicularizada e tratada como inferior ao homem." 
Neste caso, a última campanha que causou polêmica envolvendo 
mulheres, e que mobilizou a opinião pública e os órgãos competen-
tes para julgar o caso, foi a Hope, em campanha criada pela agência 
Giovanni+Draftfcb. Na peça publicitária, Gisele Bündchen aparecia 
usando roupas normais para falar, por exemplo, que bateu o carro. A es-
tratégia é classificada como "errada" e, em seguida, a forma "correta" é 
mostrada: a modelo repetia a notícia, usando apenas lingerie. "Você é 
brasileira, use seu charme" concluía a peça. 

A propaganda incomodou até a Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres, chefiada pela ministra Irany Lopes, que acionou o Conar para 
pedir a suspensão do comercial, por considerá-la ofensiva à imagem 
da mulher. Mas para Juliana Nascimento, diretora de atendimento da 
Giovanni+Draftfcb, a campanha quis apenas mostrar um pouco do 
lado da mulher atual que, muitas vezes, é imponderada nos seus atos. A 
executiva afirma que a agência trabalha com muitas mulheres em suas 
campanhas. 
Um exemplo é a série de campanhas criadas para a Sky, conta que está 
na agência há sete anos, sendo que há três é protagonizada pela modelo 
Gisele Bündchen. "Esse é um bom exemplo, neste caso o consumidor 
médio do produto são homens. Mas nos utilizamos do encantamento 
dos homens pela modelo para trazer contemporaneidade à peça, sem 
apelos" diz Juliana. 

Para Juliana, o apelo sexual nos comerciais de TV e campanhas em geral 
utilizando a imagem da mulher, têm diminuído com o passar do tempo. 
"Ano a ano, visões novas e modernas no mercado publicitário ganham 
espaço. Com o tempo, versões machistas tendem a se diluir. O setor au-
tomotivo é um bom exemplo disso, não se via mulher fazendo comercial 
de carros. Hoje ela participa tanto da campanha como é a decisora de 
compra desse bem dentro da família" diz. 

Para exemplificar isso, a diretora de atendimento da Giovanni+Draftfcb 

lembra da campanha produzida pela agência 
para a Fiat em 2008, com a participação do 
cantor Fábio Júnior. "Esse é um bom exemplo, 
onde a figura de um homem atraía olhares 
das mulheres para um segmento dominado 
pelo público masculino. Acredito que daqui 
para frente, quando a mulher objeto aparecer, 
vai ser satirizada. Vamos nos distanciar disso" 
conclui. 

Juliana conta também que, para este mês, 
dedicado à celebração das mulheres, a agên-
cia preparou um campanha para a fabricante 
alemã de cosméticos Nívea, com homenagem 
a cantora Elis Regina. "O projeto começa este 
mês, será uma série de shows da Maria Rita, 
onde a cantora homenageará sua mãe, Elis. A 
idéia é que não existe melhor jeito de refletir 
beleza do que na relação entre mãe e filha. 0 
mais legal é que será uma campanha institu-
cional totalmente brasileira." 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 732, p. 44-46, mar. 2012.




