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A publicidade tenta mostrar o homem num papel diferente do tradicional, mas cai no lugar-
comum 
 
No comercial de lançamento no Brasil do queijo cremoso Philadelphia, o modelo Paulo Zulu fez as 
vezes de um mordomo que serve o produto para a patroa. Ou melhor: como a propaganda é 
ambientada numa espécie de paraíso celeste, Zulu exerce a função de "anjo auxiliar", e a mulher 
é um querubim mais graduado. A campanha está identificada com a comunicação mundial da 
marca, criada no Canadá, que utiliza o conceito "um pedaço do paraíso". Como o produto é 
voltado, preferencialmente, para as mulheres das classes A e B, é compreensível que elas 
mereçam esse destaque. Até porque são elas, segundo estudos, que decidem as compras 
domésticas. No  Brasil, entretanto, o comercial vai além do céu e mostra não só uma mulher 
independente e de personalidade forte, como também enfatiza seu contraponto - um homem 
inferiorizado. 
 
Isso fica evidente tanto no papel interpretado por cada um dos personagens como na própria 
escolha dos atores - um homem que é tido como padrão de beleza e uma mulher cuja aparência 
não tem nada de extraordinário. "A idéia era justamente mostrar que as mulheres comuns podem 
ter um homem como Zulu a seus pés", afirma Flávio Waiteman, diretor de criação da agência 
Master, responsável pelo comercial. "Elas adoram ver o homem como um objeto." 
 
Mais vulneráveis 
Esse tipo de abordagem vem ganhando força e está sendo cada vez mais disseminado na 
publicidade brasileira. Para avaliar mais a fundo como a propaganda tem retratado o 
comportamento masculino nos últimos anos, o Ibope Solution foi a campo e realizou uma 
pesquisa qualitativa sobre o tema. Foram reunidas, entre homens e mulheres, cerca de 180 
pessoas, divididas em 18 grupos, que assistiram a 30 comerciais, veiculados entre 2000 e 2003.  
 
No material selecionado, o homem era abordado de diferentes formas, variando do profissional ao 
patético. As pessoas foram então questionadas se estavam de acordo com as imagens 
apresentadas, como se sentia m e o que tinham a dizer a respeito do assunto. 
 
A percepção geral foi a de que, muitas vezes, a propaganda retrata o homem pelo seu lado mais 
vulnerável. Na tentativa de representá-lo num papel diferente do convencional, como o de 
provedor ou de durão, os publicitários e seus clientes optam por exibir um homem ambíguo, 
frágil, em comparação com a crescente valorização da mulher. Está certo que a publicidade 
reflete, de alguma maneira, as transformações que vêm ocorrendo na sociedade. A emancipação 
feminina implicou reposicionamento da figura masculina. Mas, na avaliação de Lúcia Costa, 
diretora de pesquisa qualitativa do Ibope Solution e uma das coordenadoras do estudo, os 
comerciais acabam por resvalar no lugar-comum. 
 
"É verdade que alguns homens ainda podem estar desnorteados com a ascensão da mulher, 
porém a fase mais crítica já passou", afirma Lúcia. Tanto é assim que, durante a pesquisa, muitos 
homens se mostraram aliviados por estarem livres de carregar o peso da imagem de infalíveis.  
 
Um dos depoimentos colhidos durante a pesquisa é, nesse sentido, bastante esclarecedor: "Agora, 
o homem pode fazer tudo o que a mulher faz: chorar, levar o filho para o hospital, fazer compras, 
estar com a família não só na hora de pagar as contas, mas em todos os momentos", resumiu o 
entrevistado. 
 
A sintonia, portanto, entre o homem da vida real e aquele mostrado na propaganda não anda tão 
fina. Mas, se os homens não se sentem representados à altura, a avaliação das mulheres é ainda 
mais crítica. Elas rejeitam a veiculação de situações que associem o homem a um estereótipo de 



fragilidade, no lugar da sensibilidade. "A mulher quer o espaço dela profissionalmente, mas em 
casa ela precisa de um homem que a apoie, proteja e dê carinho, sabendo que, caso ela precise, 
tem a quem recorrer", diz uma entrevistada. 
 
Um detalhe, no entanto, faz com que essa abordagem do homem inferiorizado perante a mulher 
toda-poderosa não pareça tão corrosiva: o recurso do humor, característica reconhecidamente 
marcante da publicidade brasileira. "O humor funciona como uma cortina de fumaça e ajuda a não 
problematizar a questão", explica Lúcia. Tratada dessa maneira, a propaganda acaba por ser 
percebida, de fato, como piada, e o comercial se transforma em entretenimento. 
 
A publicidade não é, a rigor, obrigada a discutir problemas. Ela tem autonomia para exagerar a 
representação da vida real, pois seu principal objetivo é seduzir o consumidor. Por outro lado, 
esses mesmos anúncios refletem e influenciam ao mesmo tempo os valores de uma sociedade.  
 
Além disso, esquivar-se da função de questionar padrões vigentes pode significar, no fim das 
contas, falta de arrojo. Sem ousadia, uma propaganda pode até cumprir sua função, mas nunca 
será um marco. 
 
A conclusão da pesquisa feita pelo Ibope Solution é de que existe demanda por uma propaganda 
que consiga representar o homem e a mulher em condições de igualdade. "O espaço para a figura 
do machão clássico está cada vez menor", afirma o psicanalista Oscar Angel Cesarotto. "Mas as 
mulheres também não querem um idiota ao seu lado, nem mesmo as mais dominadoras." No 
lugar da fraqueza, a sensibilidade surge como o aspecto que melhor traduz esse novo homem. É 
provável que já existam comerciais que trilhem por esse caminho. Mas o espaço precisa ser 
ampliado. 
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