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RESUMO

Além de cumprir o seu papel de publicizar, fornecer novas experiências, entreter, comover e conscientizar, a Publicidade também perpassa 
questões sociais como a da representação das mulheres, que há muito foram objetificadas. Contudo, atualmente, há um emergente fenômeno 
de emprego do discurso feminista para o empoderamento feminino nas campanhas comerciais, o chamado femvertising (OLIVEIRA-CRUZ, 2018; 
RAIOL; SOUSA; GOMES, 2016; BELMIRO et al, 2015; BOARINI, 2016; HECK; NUNES, 2016). Seria esta uma tendência de mercado e uma solução 
adotada por marcas que outrora causaram polêmica ao representar negativamente a mulher?Principalmente agora com as mídias sociais digitais, 
que estão à disposição da comunicação publicitária e também servem à crítica popular, através de moções de repúdio, boicotes, mensagens de 
apoio e identificação ou não com estas campanhas. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo compreender como a representação das 
mulheres e o discurso do empoderamento feminino foram trabalhados por marcas que têm as mulheres como seu público-alvo e que 
destacaram-se, anteriormente, no quesito femvertising ou por polêmicas em decorrência do uso equivocado da imagem das mulheres em suas 
comunicações. Esta pesquisa teve um caráter qualitativo e exploratório, caracterizado como um estudo de caso (LAKATOS; MARCONI, 2010). 
Foram analisadas a Avon e O Boticário em campanhas atreladas à datas comemorativas com foco nas mulheres, como o Natal e o Dia 
Internacional da Mulher em 2019 e 2014 para efeito de comparação. Os filmes comerciais foram veiculados tanto na mídia massiva, quanto nas 
digitais, principalmente, no Facebook. Também observou-se as interações do público nas redes sociais com esses conteúdos e discursos para se 
entender a recepção das diferentes estratégias. Foram coletados e analisados os 50 primeiros comentários do Facebook em cada peça estudada. 
Para as análises das peças e dos comentários, usou-se duas categorias e suas subdivisões: representação (biotipo, comportamento e composição 
da cena) e discurso (textos da peça e falas da personagem). Como exemplo, temos o caso da Avon que, no passado, foi criticada por suas 
consumidoras por falta de diversidade humana e racial na campanha de 2014 e, em resposta, a marca se reposicionou diversificando a escolha de 
suas “garotas propagandas”, que também passavam a ideia de atitude de empoderamento (BRANDÃO, 2016). Na peça comercial de Natal de 
2014, são mostradas famílias tradicionais na troca de presentes do jantar de natalino em ambientes emotivos e familiares, as mulheres 
representadas usam maquiagens sóbrias, roupas elegantes; há diversidade de raça com a presença de um casal negro e de idade. As personagens 
falam das personalidades das suas presentadas, dando ênfase ao cuidado e dedicação delas à família. Em 2018, em uma colagem de outras 
campanhas, o foco está nas personagens que dançam, riem, interagem, usam maquiagens fortes e coloridas, tatuagens e pierecings. No geral, as 
marcas estudadas demonstraram comprometimento em incluir diversidade na representação das mulheres, exibindo também mulheres negras, 
crespas, gordas, adultas, idosas e tatuadas em suas peças. As marcas também apostaram na valorização das personalidades, da união e do 
empoderamento das mulheres. A repercussão do público demonstrou boa aceitação das peças e das mulheres representadas e muitas
consumidoras se sentiram bem representadas. Concluímos que tais marcas, diferente do passado, assumiram a causa de melhor representar as 
mulheres e, inclusive, têm se utilizado, por vezes, do discurso de empoderamento em suas publicidades não apenas para evitar polêmicas mas 
também para melhor engajar seus públicos, gerar viralização e conversação nas redes sociais.
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