
 

 

FEMINISMO COMO MARCA DE SUCESSO NA PUBLICIDADE: 

EMPOWERTISING NAS CAMPANHAS DA AVON BR
1
 

 

Jéssica de Souza CARNEIRO
2
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE 

 

 

RESUMO 

O feminismo tem traçado uma trajetória cada vez mais próxima aos movimentos 

contraculturais, estreitando sua relação com a publicidade e transformando sua agenda 

política em estilos de vida desejáveis por mulheres, a fim de tornar-se mais palatável, 

permitindo uma apropriação das pautas do movimento para transformá-las em demandas de 

mercado. Nessa perspectiva, nota-se de forma crescente a presença do discurso de 

empoderamento nas campanhas publicitárias voltadas ao público feminino, culminando no 

aqui chamamos de empowertising, e cooptando mais adeptos à causa feminista por meio de 

sua visibilidade midiática. A partir disto, interessa discutir neste trabalho como tem sido 

articulado e quais são os efeitos da apropriação do discurso de empoderamento feminino na 

publicidade, tendo como recorte a campanha “O que te define” da Avon BR. 
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Introdução 

A publicidade, enquanto não apenas área de atuação, mas campo interdisciplinar, está 

sempre atenta às mais diversas transformações sociais, apropriando-se e recontextualizando as 

múltiplas realidades que se apresentam. Não é de hoje que a publicidade se utiliza de 

bandeiras e pautas de movimentos sociais para construir uma narrativa publicitária e 

segmentar mercados. 

 As décadas de 60 e 70 foram um momento de explosão dos movimentos de 

contracultura no ocidente, dentre os quais o feminismo despontou como agenda política, que 

perduraria até os dias atuais. A publicidade, desde então, atenta às reivindicações do 

movimento de liberação feminina, traduzia suas pautas em demandas mercadológicas, 

iniciando uma estreita relação com o feminismo. Os anos 90 foram marcados pela forte 

presença de reivindicações femininas que se transformaram em slogans e taglines 

publicitários, o que consolidou o chamado commodity feminism – um feminismo reificado. 
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Não existe um consenso nem na academia nem fora dela sobre o posicionamento a 

respeito deste tipo de apropriação da publicidade. Alguns autores sustentam a ideia de que a 

veiculação deste tipo de campanha favorece o debate sobre as opressões de gênero, 

apresentando-se como uma resposta positiva às reivindicações femininas, além de 

introduzirem o feminismo e possibilitarem uma adesão massiva à causa (SCOTT, 2000; 

HAINS, 2014; CONDON, 2015). Outros, entretanto, apontam que este tipo de publicidade 

serve uma limitada ideia de feminismo, produzida especificamente para atender às demandas 

mercadológicas, e que desmobilizam e despolitizam o debate sobre o feminismo (GILLIS; 

HOWIE; MUNFORD, 2007; JALAKAS, 2016; DE LARA et al, 2016; ZEISLER, 2016). 

Conduzidos pela segunda onda feminista – a qual centrava suas discussões n a 

desnaturalização do papel feminino, e que acreditava que questões como a sexualidade 

feminina, o aborto e a violência doméstica não pertenciam ao debate político, mas sim ao 

âmbito privado (DE LARA et al, 2016) –, conceitos como o empoderamento, o poder de 

escolha e a autonomia passaram a habitar as mais diferentes produções publicitárias 

direcionadas ao público feminino, sobretudo após os anos 90.  

Longe de deter a análise no que possa vir a ser pensado como benéfico ou maléfico 

(afastando as visões apologéticas e apocalípticas), interessa discutir como tem sido articulado 

e quais são os efeitos do(s) uso(s) do discurso de empoderamento, principalmente o feminino, 

na produção publicitária, sob uma perspectiva crítica feminista. A partir disso, tem-se 

enquanto objeto de análise para delinear as discussões a campanha "O que te define" da Avon 

BR, protagonizada por três rappers brasileiras, lançada no Youtube em 2016 e veiculada 

também na TV.  

Neste trabalho, parte-se de uma perspectiva crítica, ou seja, operam-se as categorias de 

análise discutidas sob luz de uma bibliografia crítica a fim de não apenas diagnosticar o 

fenômeno aqui analisado, mas também de historicizá-lo e refletir sobre seus efeitos na 

sociedade.  

 

Empoderamento no movimento feminista: uma retrospectiva histórica 

A publicidade não foi a primeira a apropriar-se do discurso do empoderamento. 

Conceito polissêmico e amplamente utilizado em outros campos de conhecimento, o 

empoderamento não é um termo recente e, mesmo tendo sua origem na Reforma Protestante, 

liderada por Lutero no séc. XVI, num movimento de protagonismo na luta por justiça social, 

remete ao marco histórico da eclosão dos  movimentos sociais contra o sistema de opressão 



 

em movimentos de libertação e de contracultura – movimento dos negros, das mulheres, dos 

homossexuais, movimentos pelos direitos da pessoa deficiente –, na década de 1960, nos 

Estados Unidos (BAQUERO, 2012). Desta forma, ainda sobre suas origens e apropriações, 

Baquero (2012) acrescenta que o empoderamento: 

Contemporaneamente, se expressa nas lutas pelos direitos civis, no movimento 

feminista e na ideologia da "ação social", presentes nas sociedades dos países 

desenvolvidos, na segunda metade do século XX. Nos anos 70, esse conceito é 

influenciado pelos movimentos de auto-ajuda, e, nos 80, pela psicologia 

comunitária. Na década de 1990, recebe o influxo de movimentos que buscam 

afirmar o direito da cidadania sobre distintas esferas da vida social, entre as quais a 

prática médica, a educação em saúde, a política, a justiça, a ação comunitária 

(BAQUERO, 2012, p. 175-176). 

 

Estes movimentos sociais contra opressão (de raça, gênero ou orientação sexual) e até 

mesmo campanhas de saúde para prevenção de grupos de “risco” tomam o empoderamento 

como um forte aliado, depositando-lhe uma grande confiança enquanto instrumento de 

emancipação e de (auto)reconhecimento (DE LARA et al, 2016; ZAGO; DOS SANTOS, 

2013). 

Dentro deste contexto, o empoderamento aos poucos foi despontando tomando espaço 

nas pautas feministas, constituindo-se posteriormente como uma de suas principais linhas de 

frente. Historicamente, foi a partir dos anos 90 que o discurso do empoderamento vem a 

ganhar esta força, construindo assim novos usos e efeitos sobre a agenda feminista (DE 

LARA et al, 2016). 

Freire (1979) sinaliza a via do “empoderamento individual” como uma 

autoemancipação, fortemente baseada numa compreensão individualista de empoderamento. 

Desenvolvida nos Estados Unidos, cuja estrutura sócio-cultural tem sido cooptada pelo 

individualismo e pelas noções individuais de progresso, guiada para o self made man 

(TAYLOR, 2011) – o homem que se faz pelo seu próprio esforço pessoal – , o enfoque se dá 

no aumento do poder do indivíduo, medido em termos do aumento no nível de autoestima, de 

autoafirmação e de autoconfiança das pessoas. 

O termo, que para Freire (1979) se constituía como uma saída para a emancipação por 

meio de uma relação dialética entre sujeito e sociedade, também pode incorrer no risco de 

tratar, pura e simplesmente, da integração dos excluídos. Perkins (1995) acrescenta à 

discussão ao entender o empoderamento como fortalecimento da esfera privada, discorrendo 

assim da necessidade das associações e comunidades resolverem, por si próprias, seus 

problemas. Dito de outra forma, a passagem das reivindicações das primeiras ondas 



 

feministas – que concentravam suas críticas no papel do sistema em manter a opressão – para 

o empoderamento da mulher – que não demanda uma militância política, necessariamente – 

reflete os processos de interiorização e psicologização de questões relacionadas à opressão, 

efetivamente sociais e históricas, por que passamos na contemporaneidade 

(autorresponsabilização, autovigilância, autoempoderamento), demarcados sobretudo pelo 

processo de subjetivação neoliberal alçado no ocidente. 

Alinhadas a uma lógica individualista neoliberal, crescente a partir da década de 90, 

autoras feministas americanas como Gloria Steinem, Naomi Wolf e Natasha Walter 

encontraram no empoderamento a chave para sua emancipação das mulheres. Alguns autores, 

em contrapartida, entendem esta passagem do feminismo da primeira para a segunda onda 

como pós-feminismo e delineiam que a mudança de perspectiva epistemológica feminista 

marcada pelo empoderamento e pela individualidade seja uma resposta negativa ao 

feminismo, no sentido de despolitizar a agenda do movimento ao tentar construir a questão do 

ativismo em torno da atuação individual do sujeito, focando em escolhas e determinações 

pessoais (BUDGEON, 2001; GILL, 2007; SHOWDEN, 2009). Esta transição histórica é de 

fundamental importância para a história do feminismo, uma vez que dá relevo aos marcos que 

o transformaram no(s) movimento(s) como o(s) conhecemos.  

Todavia, foi a partir dos anos 2000 que o empoderamento foi cooptado e muito bem 

articulado nas campanhas publicitárias segmentadas ao público feminino, criando um novo e 

promissor mercado de mulheres empoderadas e independentes, graças a seu crescente poder 

aquisitivo (ZEISLER, 2008). A intensa segmentação mercadológica por gênero, entendida 

desde a década de 70 como uma forte estratégia de marketing, aliou-se à crescente 

representação feminina na cultura pop e na publicidade à medida que as mulheres se 

consolidavam no mercado de trabalho e passavam a assumir um papel ativo o circuito 

comercial, fortalecendo-se cada vez mais pelo poder de compra. 

É a partir desta compreensão histórica protagonizada pelo feminismo e por suas 

representações midiáticas que se busca entender de que forma o discurso de empoderamento, 

enquanto categoria de análise, vem sendo articulado e tematizado nas produções publicitárias, 

bem como entender os efeitos desta apropriação; é sobre esta análise a que se detêm as 

discussões a seguir. 

 

 

 



 

Empowertising: o feminismo como case de sucesso na publicidade 

Originalmente, o termo cunhado por Andi Zeisler surgiu da junção das palavras 

empowerment e advertising para designar tipos específicos de publicidade cuja mensagem é o 

empoderamento (WEISSER, 2015). Femvertising também é outro termo muito comumente 

usado para tratar deste tipo publicidade, neste caso voltada especificamente para mulheres. 

Muitas campanhas e comerciais segmentadas ao público feminino, direcionadas pelo 

empowertising, tematizam as diferenças de gênero no sentido de desmistificar alguns lugares 

comuns acerca do “ser mulher”, com um forte discurso de empoderamento. 

Depois das famosas campanhas estrangeiras (“Inspire a mente dela”, da Verizon; 

“Como uma garota”, da Always; “Real Beleza”, da Dove), foi a vez das agências brasileiras 

apostarem no empowertising como estratégia criativa. A campanha “O que te define”
3
 da 

Avon, estrelada pelas artistas LAY, Karol Conka, Mc Carol, apresenta três mulheres negras 

que esbanjam atitude e que veem em si o caminho para a autoconfiança, além de, claro, 

delineados coloridos e cílios definidos. A campanha foi lançada em agosto de 2016 e 

veiculada no formato de VT de 49s, e já alcançou a marca de 1.429.509 visualizações no 

Youtube
4
. 

 

 

Figura 1: LAY na campanha “O que te define”, 

da Avon. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 2: Karol Conka na campanha “O que te 

define”, da Avon. Fonte: elaborada pela 

autora. 
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Figura 3: Mc Carol na campanha “O que te define”, da Avon. Fonte: elaborada pela autora. 

 

A locução on das três cantoras versam, respectivamente: 1) “Quando olho pra dentro e 

sinto que posso mudar o meu mundo, olho para fora e vejo que devo mudar os olhares do 

mundo”; 2) “enxergando muito além do que a vista alcança, qualidade, quantidade, bota na 

balança. Resultado de quem tem um olhar que define. Autoestima e confiança servindo de 

vitrine”; 3) Um olhar confiante. Na voz, a atitude. Vou mostrar que ser negra e gorda é 

virtude. Levanta a sua cabeça, você não pode parar. O que te define é o seu olhar”. Além 

desta campanha, a Avon BR veiculou mais duas campanhas, entre 2016 e 2017, com a tagline 

“é o poder!”
5
, também com a participação de Karol Conka, além de outras campanhas que 

viralizaram nos sites de redes sociais protagonizadas por pessoas trans, gays, gordas e negras. 

Em todas as três falas, existe um narrativa de empoderamento que se centra na figura 

do próprio sujeito como agente empoderado e empoderador. Em outras palavras, o conteúdo 

trazido nos versos das três rappers discursa sobre uma autopercepção enquanto sujeito 

possibilitador de mudança – “olho para fora e vejo que devo mudar os olhares do mundo” – 

atrelada a uma autoestima e autoconfiança inabaláveis – “Autoestima e confiança servindo de 

vitrine” –, elementos os quais se mostram imprescindíveis para a efetivação do “empoderar-

se”, mote da campanha. Essa perspectiva de empoderamento agenciada pelo próprio sujeito 

através de suas ações e, principalmente, de sua conscientização enquanto agenciador de 

mudança – operada principalmente pelo fortalecimento da autoestima – merece algumas 

reflexões. 

O empoderamento enquanto recurso discursivo, utilizado no movimento feminista e 

posteriormente reapropriado pela publicidade, precisa ser analisado dentro de suas 

contingências históricas a fim de desvelar-se a reificação do movimento e a reiteração das 

condições de opressão. Ainda que nos níveis individual, organizacional ou comunitário, o 

empoderamento sobre o qual trata o feminismo pós-90 aponta para um combate à opressão de 
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gênero que passa por um “ativismo de si”, a partir do instante em que mudando suas ideias e 

suas ações, remodelam-se também as relações de poder.  

Ao dissertar especificamente sobre a mulher negra, a qual foi sujeita historicamente a 

uma dupla opressão, de gênero e de raça e que também integra um “grupo minoritário”, 

Collins (2002) propõe que tanto uma resistência individual quanto uma solidariedade de 

grupo são as duas vias pelas quais se pode alcançar o empoderamento. Este empoderamento é 

alcançado, segundo Collins, quando dos dois lados, quer seja no nível da resistência 

individual da mulher negra, quer seja na solidariedade baseada na comunidade negra, há uma 

consciência “subjetiva” e uma consciência “coletiva”. Em outras palavras, a autoconsciência 

dos processos de opressão, aliada a uma consciência coletiva que se opõe à esta opressão, são 

as ferramentas de luta para viabilizar a resistência, nos diz a autora.  

A definição da teórica feminista americana deixa claro, por sua vez, que a resistência à 

opressão contra a mulher negra parte (e encerra-se) no próprio movimento de tomada de 

consciência da opressão, sugerindo que, uma vez empoderada, a mulher negra seja capaz de 

lutar e resistir. Em outras palavras, a noção de empoderamento vinculada à autoaceitação dá a 

ideia de que, para ser empoderada, a mulher negra precisaria aceitar em si aquilo que 

historicamente lhe foi oprimido: sua cor e seu gênero. Ao tratar desta maneira, temos 

dimensão de que forma a ideologia neoliberal de empoderamento empossa o sujeito de uma a 

autorresponsabilização – ou seja, a mulher, para combater a opressão, necessita aceitar-se. 

O que embasa o pensamento neoliberal é uma responsabilização do sujeito de todas as 

contingências que atravessam sua vida, tornando-o o único capaz de “libertar” a si próprio, 

como também o único responsável pelo próprio sucesso. Desta forma, segundo de Lara et al 

(2016, online), “o sucesso, então, passa a ser a capacidade de fazer-se a si mesmo, 

construindo a narrativa de um passado que se produziu sozinho, ou seja, que estaria livre de 

heranças econômicas e sociais, de tradições e de filiações”. De maneira sintética, o 

individualismo e o autogoverno revelam saídas de autonomia do sujeito por ele mesmo. 

Entretanto, tomar o combate à opressão contra a mulher pelo empoderamento, nestes 

termos, o qual se efetiva à medida que se valoriza que e se aumenta a autoestima, pode 

produzir outros efeitos aquém da pretendida emancipação quando, ao afirmar-se e reconhecer-

se (logo, empoderar-se), seu reconhecimento passe necessariamente pelo agenciamento do eu 

no mundo e, em última instância, direcionado ao consumo. Mas o que isto repercute na 

relação do feminismo com os usos do empoderamento? Nas palavras de Leal (2015), 



 

Esses discursos tiram o foco sobre o sofrimento causado por pressões externas – 

sejam outros indivíduos ou a própria sociedade –, valorizando os benefícios 

decorrentes da construção de uma autoimagem positiva. Este trabalho individual 

seria capaz de provocar emoções capazes de suplantar quaisquer efeitos causados 

por outrem. A promoção de subjetividades conformadas segundo esse ideal é 

perfeitamente harmônica com a racionalidade política neoliberal e com as 

expressões culturais do individualismo contemporâneo. Não o contexto social e o 

Estado, mas o próprio indivíduo é responsabilizado por seu sucesso (LEAL, 2015, 

p. 47). 

Em uma perspectiva histórica, a mulher sofreu ao longo da construção do gênero, um 

processo de opressão e não-reconhecimento. Os feminismos da década de 80, ligados à 

segunda onda feminista, projetaram seus esforços na articulação de “identidades” com uma 

consciência coletiva que as fortalecesse (VELASCO, 2012) – atravessadas por um 

empoderamento. Todavia, estas “identidades” de mulher que se reconheciam umas nas outras 

em sua exclusão e opressão perdem sua potência política ao abrir portas a “experiências 

subjetivas autênticas”. Em outras palavras, a “liberdade” mirada pelos movimentos feministas 

pós-90 cada vez mais tinha a ver com “poder ser você mesma”, e para isso, era necessário 

estar empoderada. 

As identidades, por sua vez, à medida que se reconhecem pela opressão, corroboram 

para uma hierarquização das opressões, enfatizando uma acumulação de identidades 

oprimidas (VESLASCO, 2012). Assim, parece mais que justificável que, negada a 

redistribuição político-econômica do mulher na divisão sexual do trabalho e do seu 

reconhecimento enquanto agente político – desvinculada da ideia do “doméstico-privado” –, o 

empoderamento emerja como uma saída para a causa feminista, e amplamente veiculado em 

campanhas publicitárias. A premissa, segundo a concepção de empoderamento adotado pelos 

recentes movimentos feministas, é de que se todas as mulheres se empoderarem e se 

aceitarem, as relações de poder serão remodeladas. 

  Esta é a razão pela qual Fraser (2006; 2009) acredita que as releituras do feminismo, 

ligadas aos ideais neoliberais e individualistas, transformaram o movimento numa variante de 

política de identidade, ao estender uma crítica à cultura, enquanto subsestimavam as lutas 

sócio-econômicas. Nas palavras da autora, “a tendência era subordinar as lutas sócio-

econômicas a lutas para o reconhecimento, enquanto na academia, a teoria cultural feminista 

começou a obscurecer a teoria social feminista” (FRASER, 2009, p.23). A virada para o 

reconhecimento no movimento feminista, por sua vez, também encaixou-se na lógica 

neoliberal em ascensão e objetivava coibir toda a memória de igualitarismo social.  



 

 Todavia, esta mudança de perspectiva a qual Fraser se refere – uma passagem da luta 

pela redistribuição, de ordem estrutural, para a luta do reconhecimento, de ordem 

contracultural –, acoplada a uma produção de subjetividade nos marcos neoliberais, 

possibilitou a luta por um reconhecimento dentro da lógica mercadológica, ou seja, através do 

consumo. Ao serem reconhecidas e empoderaradas, as mulheres poderiam vencer as barreiras 

remanescentes do ponto de vista material, o que as colocariam na condição de igualdade. De 

acordo com de Lara et al (2016), 

Há uma pressão para retormar o foco nas desigualdades materiais, sem, no entanto, 

questionar o sistema. Enxergando o feminismo como um caminho individual, e não 

uma luta coletiva, Wolf defende uma feminilidade que encare o poder como algo sexy 

e um feminismo que se traduza no máximo empenho individual para a superação de 

barreiras. Seria preciso promover uma revolução interior, que teria como base a 

autoestima, para mudar a si mesma e, assim, mudar o mundo – embora essa não seja 

mais uma prioridade. A emancipação feminina se reduziria, por fim, à liberdade do 

consumo (DE LARA et al, 2016, online). 

 

Uma forma muito comum de manifestar o (auto)empoderamento se dá por uma recusa 

ao imperativo de estética caucasiana através de uma afirmativa de que os traços africanos – 

fios encrespados, dreads, pele escura, nariz largo etc – não apenas são belos, mas 

eminentemente compõem a “real identidade” dessa mulher, que deve ser valorizada 

(BATISTA, 2016), como apresentado pelas três rappers que se afirmam como belas e 

autoconfiantes na aparência que possuem, recusando-se a encaixar em padrões. 

 Não se pretende negar, todavia, que a recusa ao parâmetro de beleza 

caucasiano/europeu, o qual ao longo da colonização ocidental tratou de pejorar quaisquer 

traços físicos que se aproximassem à estética negra, não se constitua como um ato político. 

De fato, essas resistências vão de encontro aos dispositivos normatizadores e prescritivos de 

que lançam mão a hegemonia, desnaturalizando os regimes de verdade sobre a beleza. Neste 

sentido, ao posicionarem-se contra essa normatização, delineiam mecanismos de resistência 

tanto ao racismo quanto à opressão de gênero. 

Todavia, o ativismo feminino dado pela via do consumo – tratado por alguns autores 

como commodity activism, commodity feminism ou até mesmo pós-feminismo (ZEILSER, 

2008; GOLDMAN, 1992; JALAKAS, 2016) – legitima uma forma de combate à opressão 

que se dá pela lógica da mercadoria, em que até para se posicionar politicamente, o consumo 

se faz presente. Um exemplo disso é o fato de as mulheres negras sentirem-se representadas 

quando se veem em comerciais de marcas, como da Avon BR, que tematizam esta mulher 

bela e empoderada. A “representatividade” por que reivindicam reside em produtos que não 



 

mais tentam adequá-las aos padrões eurocêntricos de beleza, como por longo tempo na 

indústria cosmética foi feito (JOHNSON, 2016), mas produtos que se realçam e fortalecem 

sua “real” beleza. 

 

Conclusões 

Enquanto não se efetiva pela via política, problematizando as organizações e 

distribuições históricas de gênero e raça, o empoderamento – amplamente tematizado nas 

campanhas publicitárias segmentadas às mulheres – investe o sujeito da responsabilidade de 

mudar a cena da opressão à medida que se aceita enquanto diferente e se valoriza, e esta 

aceitação e valorização, nestes contextos, são reafirmados pela publicidade e pelo progressivo 

poder aquisitivo feminino. O reconhecimento atravessado pelo consumo (travestido de 

“representatividade”) se constitui como uma tentativa de inclusão no próprio consumo, 

condição esta que foi negada historicamente ao gênero feminino, porquanto não foi 

reconhecido por muitos séculos como mão de obra e como sujeito político. A disputa 

identitária do movimento feminista, retratada na publicidade, ensaia antes uma tentativa de 

reposição tardia de um grupo excluído graças a uma condição que lhe é “intrínseca”: ser 

mulher. Busca-se, assim, um “igualitarismo” pelo consumo.  

 O percurso do consumo, portanto, não é qualquer coisa. Ele parece revelar, nestas 

condições, a aceitabilidade de si em sua própria condição de oprimido. Desacoplado a uma 

concepção de identidade política, cujos modelos de opressão são questionados em sua própria 

estruturação econômica e política, o feminismo estampado na publicidade aponta para um 

movimento de reconhecimento que não passe necessariamente pelo político, mas que se 

contenha em seu caráter privado, interior, individual. Ensaia-se uma relação em que se revoga 

o reconhecimento das singularidades dos sujeitos em perfis e percursos de consumo, nos 

quais, por meio da relação com o produto e o processo de consumo, possa-se reconhecer.  

Movimentos sociais cujo dorso reivindicativo atém-se à crítica cultural, afastando o 

debate político-econômico, e que centram sua bandeira em políticas de identidade, são 

marcados por esta relação de consumo, em que é preciso reconhecê-los em sua diferença (seja 

por etnia, orientação sexual ou gênero), não em termos de transformação social ou de 

diminuição da opressão; pelo contrário, a busca efetiva-se em reconhecer-se naquilo que a 

sociedade contemporânea tem como mola propulsora: as relações de consumo. 
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