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RESUMO 

O presente artigo visa refletir sobre uma tendência que dialoga com as discussões atuais sobre 

a representatividade da mulher: a Femvertising. Fruto do crescimento do movimento 

feminista, do ciberativismo e do empoderamento feminino, a Femvertising está ganhando 

força e levando marcas a repensarem suas estratégias publicitárias. Não por acaso, os números 

de denúncias contra campanhas machistas cresce cada vez mais no CONAR. Assim, 

buscamos contextualizar o cenário no qual essa tendência surge e apontar caminhos para o 

diálogo entre marcas e suas consumidoras. Para demonstrar o empoderamento feminino, 

apresentamos duas campanhas denunciadas por consumidoras e julgadas pelo CONAR, 

acarretando na suspensão dos anúncios e mostramos dados que sinalizam para uma outra 

abordagem publicitárias em relação às mulheres. 
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Introdução 

A questão que nos trouxe a debater neste artigo resulta da convergência entre estudos 

que uma de nós vem realizando há algumas décadas sobre questões de gênero na publicidade 

(BARRETO JANUÁRIO, 2009; 2016) e a observação das tendências nas esferas midiáticas e 

publicitárias. O ponto de partida é a constatação que, desde a 2015 o tema das representações 

de gênero e das mulheres na publicidade vêm sendo debatido com maior frequência e com 

impacto devido o caráter prosumerista
4
 do público, especialmente no digital. Os anos de 2015 

e 2016 foram considerados os anos do “empoderamento
5
 feminino” na publicidade. A 

explosão do debate, especialmente, nas peças publicitárias comprovaram a afirmação e 
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reforçam a ideia de que “uma “Primavera Feminista” estava elevando as mulheres, mais uma 

vez, ao “status” de sujeito político”(BARRETO JANUÁRIO, VELOSO, 2017. p. 175). 

Somos bombardeados diariamente de  novas ideias, conceitos, imagens, discursos, que 

promovem produtos e serviços, estratégias de liderança, estilos de vida e comportamento, mas 

o que acontece quando são os valores sociais que estão em jogo? A publicidade utiliza 

conjuntos de valores simbólicos e representativos de cada cultura. Recodificando as 

mensagens para atingir grupos específicos, através de apelos persuasivos agregados às novas 

tendências comportamentais e a diversidade de personagens e personalidades sociais. 

Segundo Mota-Ribeiro (2003, p. 3), “a importância da publicidade enquanto discurso social 

advém do fato de ela não apenas refletir, espelhar, modelos socialmente aprovados, mas 

também contribuir para a incorporação de valores e tendências sociais. Com efeito, é sabida a 

extensa usabilidade que a publicidade faz do tema da sexualidade em suas peças e discursos. 

Para Mota-Ribeiro (2005) houve uma mudança em relação a estereótipos do passado em 

relação à mulher. A autora descreveu o desaparecimento da imagem única da “mulher 

doméstica, que cozinha e cuida da casa” (2005, p. 54) em detrimento da emergência do 

conceito de mulheres jovens e belas. Para Naomi Wolf (1992) a mulher ganhou maior 

destaque em termos estéticos e visuais, criando-se assim uma imagem redutora de mulher, 

com padrões de beleza único e inatingíveis para a mulher comum.  

O enorme poder de compra do segmento feminino, a preocupação com as  críticas 

sobre a representação feminina e o caráter participativo do público nos discursos midiáticos 

vêm abrindo os olhos da indústria do marketing para um olhar mais cuidadoso e a reflexão 

sobre a escolhas dos ditos “papéis sociais” sobre a imagem das mulheres que estão usando em 

suas campanhas. Historicamente, o pensamento feminista tem servido como uma ferramenta 

para determinar necessidades emergentes, conquistas e lutas travadas por mulheres na busca 

da equidade de gênero e igualdade de direitos. Compreender as mudanças de atitudes e 

comportamentos das consumidoras permitem que os anunciantes desenvolvam conteúdos 

mais assertivos e transmitam mensagens de forma mais eficaz. 

Com efeito, tomando como base Cruz (2016) observamos que a publicidade tem 

representado as mulheres a partir de uma visão androcêntrica de maneira que temos o público 

feminino como emotivo, passivo e sobretudo, sensual, e o público masculino como racional, 

provedor do lar e viril. Na percepção de Silva (2003, p.04), tais representações são aceitas por 

causa da “sua relação com os esquemas de percepção dominantes, tornando-os naturais para a 

grande maioria do público”. Desse modo, os anúncios publicitários têm mostrado a mulher 



 

ora como “rainha do lar”, dona-de-casa, mãe dedicada ao marido e filhos, ora como objeto de 

desejo e prêmio para os homens (CRUZ, 2016). No entanto, hoje, diante da ressignificação de 

valores, da pauta sobre igualdade de gênero e da discussão sobre a imagem da mulher na 

publicidade, a publicidade se depara com um contexto social que recrimina os estereótipos tão 

utilizados nas suas mensagens, especialmente pelas consumidoras.  

Tendo tudo isso em perspectiva, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre o 

Femvertising, uma nova tendência social que advém do crescimento do movimento feminista 

– e da assimilação de suas bandeiras de luta – e do desenvolvimento da internet e das redes 

sociais online. Com o engajamento das mulheres no ativismo digital, as empresas e marcas 

tiveram que prestar mais atenção num novo cenário de representações e principalmente em 

outras formas de representação. Ao conceber a ideia de representar a integração da 

publicidade com campanhas voltadas para as mulheres, o empoderamento feminino e suas 

causas, o Femvertising, nasce da soma de duas palavras inglesas: Feminino + Publicidade; ou 

seja, a Publicidade do feminino (ou feminismo, como preferimos nomear). O neologismo foi 

usado pela empresa She knows, que visa usar o empoderamento feminino como estratégia 

publicitária para dialogar com as mulheres na contemporaneidade.  

Sendo assim, em um primeiro momento, vamos abordar o ciberfeminismo e o 

empoderamento feminino. Logo em seguida, mostramos como o ativismo digital repercute no 

aumento de denúncias junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR) e como exemplo, mostramos duas campanhas – Editora Minuano e Prudence – que 

sofreram punição do Conselho por causa dos seus discursos opressores. Nessa perspectiva, 

apresentamos o que sinalizamos como tendência, a Femvertising, de maneira que as marcas 

dialoguem com suas consumidoras, deixando de lado o machismo e representando a mulher, 

corretamente. 

Do Feminismo ao Ciberfeminismo na ótica do empoderamento feminino  

A sociedade está testemunhando a consolidação de uma nova onda de Feminismo 

dominado pela nova geração de mulheres mais jovens e que tem se espalhado rapidamente 

através de redes sociais (MARTIN e VALENTI, 2012; BAINBRIDGE, 2014) e que têm 

como uma de suas principais preocupações a mudança da imagem da mulher na mídia, na 

publicidade e nas representações sociais de forma geral. Um movimento que surge na 

contramão do uso feito pela publicidade da imagem e representação feminina. 



 

Ao veicular repetidamente performances de gênero (BUTLER, 2008) a publicidade 

fornece aos espectadores e espectadoras modelos de comportamento e identificação 

associados ao masculino e feminino. Categorizando determinados produtos ligados 

especialmente ao que se chama de universo masculino e feminino, criando um habitus 

(BOURDIEU, 2005) de gênero. Esse habitus, uma vez interiorizado, fomenta a exploração e a 

mercantilização da mulher enquanto objeto, assim como a reiteração de estereótipos que 

reforçam o lugar submisso atribuído às mulheres nas sociedades modernas, como se fosse 

algo natural. De acordo com Baudrillard (2008), a mercantilização do corpo da mulher e a sua 

exploração comercial são formas de neutralizar a emancipação do corpo feminino, e da sua 

sexualidade também, uma estratégia usada para manter inalterada a hierarquia dos gêneros, 

quando a mulher é apresentada como objeto desejado e o homem o sujeito que a deseja. 

Ao fomentar a quebra desse ciclo vicioso do uso da mulher na publicidade o 

Femvertising surge como uma tardia, mas necessária, releitura das marcas, empresas e do 

mercado como um todo, de que continuar reiterando as velhas performances (BUTLER, 

2008) não irá funcionar com a nova geração de mulheres. Com o avanço nas formas de uso e 

interação da internet e suas ferramentas, o feminismo ganhou uma aliada no processo de 

informação, o Ciberativismo como vêm sendo chamado o ativismo nas plataformas digitais, 

revolucionou a forma de organização e militância dos movimentos sociais, tanto quanto à sua 

caracterização, como quanto ao alcance e desempenho do ativismo. Ao possibilitar esse 

redimensionamento de novos modos de organização em inúmeros movimentos sociais como é 

exemplo, o feminismo, foi possível construir novas subjetividades contemporâneas ligadas ao 

avanço das tecnologias da comunicação das últimas décadas. Com efeito, ao ser impactado o 

movimento feminista sofreu sua auto-organização e forma de militância, que precisou ter 

fôlego para estar nas ruas e nas redes virtuais, surgindo o que chamamos de Ciberfeminismo. 

O ciberfeminismo é compreendido como uma prática feminista em rede, que tem por 

intuito, tanto politicamente, quanto esteticamente, a construção de novas ordens e 

desmontagem de velhos mitos da sociedade através do uso da tecnologia (LEMOS, 2009). Ao 

compreendermos que a contemporaneidade é o lugar no qual questões como o 

empoderamento feminino, a emancipação da mulher rompe com valores e padrões sociais 

ultrapassados. Com base nesse novo cenário, o movimento começa a repensar suas formas de 

atuação, o debate e a publicitação de suas bandeiras e propostas e as próprias causas 

feministas, não somente ao vislumbrar o ciberativismo como nova estratégia de disseminação 

de sua ideologia, mas, especialmente por observar as redes virtuais como espaços de 



 

produção, divulgação e reflexão dos conteúdos com liberdade, facilidade e feedback 

(LANGNER & ZULIANE & MENDONÇA, 2015).   

O fomento dessas novas prerrogativas nas estratégias publicitárias se funda 

especialmente no conceito de “empoderamento”. O termo “empoderamento” vem do inglês 

empowerment, e significa, suscintamente, dar poder, e já é amplamente utilizado em 

diferentes campos de saber. É um conceito abrangente e está associado a uma série de 

significados, que correlacionados entre si, “estão ligados ao processo de criação e socialização 

do poder em sistemas participativos em diversos espaços de atuação social e política” 

(FONSECA et al, 2015, p.6).  

Fonseca (2015) advoga que o conceito ganhou notoriedade social, tendo em vista a 

efervescência pela luta por direitos das mulheres, LGBT e igualitários, evidenciados tanto no 

âmbito acadêmico, quanto na mídia e nas estratégias de marketing das marcas. O 

empoderamento feminino evidencia a libertação das mulheres das amarras da opressão de 

gênero e patriarcal (SARDENBERG, 2009). Dessa forma, é possível perceber no 

engajamento social e na prática do ciberfeminismo o clamor social por peças mais inclusivas, 

mais aderentes a lógica contemporânea de consumo e de representação das mulheres.  

Com efeito, o fenômeno de Femvertising, na publicidade, está associado a uma lógica 

mercantilista, isto é, não sejamos ingênuas ao ignorar o caráter do consumo e da incitação do 

mesmo por meio de discursos atuais e que seguem a tendência social.  Mas também faz 

emergir um novo cenário social em suas encenações publicitárias (VERÍSSIMO, 2008). Ao 

compreendermos que a mídia possui um caráter pedagógico (LOURO, 2008) é possível 

afirmar que o fenômeno é positivo na busca da promoção de um processo de empoderamento 

feminino e pode contribuir para uma nova cultura de pensar as relações de gênero. Entretanto, 

perpassa a lógica do consumo enquanto representação e novas modalidades de negócios ou de 

estrutura estratégica e discursiva. Nesse âmbito, ao investir em uma estratégia de 

comunicação que legitima a imagem feminina enquanto agente de sua própria emancipação 

social, dialoga e inspira consumidoras e pode, ainda, promover uma nova forma de 

visibilidade do feminino na sociedade. 

 

As campanhas machistas e as denúncias junto ao CONAR 

 O ciberfeminismo, de fato, enxerga nas redes sociais digitais um espaço de produção, 

divulgação, manifestação e luta pela bandeira feminista. Em relação à publicidade, entretanto, 



 

a problematização sobre campanhas que desrespeitam a mulher alcançaram também o 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).  

O CONAR, vale ressaltar, é o conselho que fiscaliza a ética dos anúncios publicitários 

no Brasil e se alicerça no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Sua atuação 

toma como base denúncias feitas por consumidores, marcas concorrentes, autoridades 

públicas e até o próprio conselho em relação ao anúncio veiculado. Tais denúncias iniciam 

um processo
6
 que determina o exame do anúncio denunciado, pelo Conselho de Ética 

(composto por representantes de agências de publicidade, dos veículos e dos consumidores), 

que decide se o anúncio deverá ser alterado ou suspenso
7
 (não pode ser veiculado novamente). 

A decisão ainda pode gerar uma advertência à marca anunciante e/ou à sua agência. Se o 

Conselho decidir que o anúncio está de acordo com o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, a denúncia é arquivada e o anúncio permanece sendo 

veiculado sem nenhuma alteração (CONAR, 2016).  

 O fato é que, conforme matéria publicada no portal de notícias UOL
8
, em 11 de abril 

de 2017, de 2006 até 2016, o número de processos relacionados a campanhas machistas, 

julgados pelo CONAR, cresceu 87,5% (BEZERRA, 2017). Em 2016, dos 15 julgamentos 

relacionados ao machismo nas campanhas publicitárias, 14 se originaram a partir de 

denúncias feitas por consumidoras (idem). Dentre os processos, sete resultaram em algum tipo 

de punição gerando sustação ou alteração e muitas vezes, acompanhadas de advertência, para 

as marcas anunciantes e/ou agências (ibidem). O restante dos processos foi arquivado. 

Embora possa parecer que sete é um número pequeno, é bastante significativo se observarmos 

os anos anteriores. Em 2006, dos oito processos sobre campanhas publicitárias machistas, 

nenhum foi acatado pelo CONAR, resultando no arquivamento de todos. Em 2011, dos oito 

processos também relacionados ao machismo na publicidade, quatro geraram algum tipo de 

punição para a marca anunciante e/ou agência (BEZERRA, 2017).  

 Para ilustrar o porquê das denúncias feitas pelas consumidoras junto ao CONAR, 

trazemos dois processos acatados pelo Conselho, que resultaram em sustação do anúncio e 
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sustação com advertência. O primeiro foi julgado em fevereiro de 2016 e diz respeito ao 

anúncio da Editora Minuano veiculado na fanpage da marca anunciante  e em revista, como 

podemos ver na imagem abaixo. 

 

Figura 1 - Anúncio Editora Minuano na sua fanpage em novembro de 2015. 

 

Fonte: UOL Notícias Cotidiano (2017): https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/04/11/conar-puniu-sete-publicidades-por-denuncias-de-machismo-em-

2016.htm?cmpid=copiaecola 

 

 Conforme o resumo do relato do processo, o CONAR informa que dezenas de 

consumidoras de Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), 

Santos e Campo Limpo Paulista (SP) queixaram-se que a peça publicitária é machista. A 

marca – a Editora Minuano – suspendeu a veiculação do anúncio ao ser notificada da abertura 

do processo pelo CONAR mediante as denúncias das consumidoras. Mesmo que a marca 

tivesse se justificado, o parecer do processo apontou para uma mensagem ofensiva, 

recomendando a sustação do anúncio (CONAR, 2016). A peça demarca as diferenças 

elencadas nas  esferas privada e pública traçam a linha divisória dos papéis sexuais resultando 

daí papéis socialmente delimitados ao que seria masculino e feminino, produtos da 

interiorização de resquícios de uma sociedade patriarcal (Lorenzi - Cioldi, 1994). 

 O segundo caso que trazemos foi julgado em outubro de 2016. O anúncio da marca de 

preservativos Prudence em homenagem ao dia do homem (15 de julho), veiculado na fanpage 

da marca é o seguinte: 



 

Figura 2 - Anúncio da marca Prudence em homenagem ao dia do homem. 

 

Fonte: UOL Notícias Cotidiano (2017): https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/04/11/conar-puniu-sete-publicidades-por-denuncias-de-machismo-em-

2016.htm?cmpid=copiaecola 

 

 De acordo com o CONAR, o Conselho recebeu um total de quatro reclamações de 

consumidoras de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e São Gonçalo (RJ). As consumidoras 

alegam que a peça publicitária é machista, misógina, desrespeitosa e faz apologia ao estupro. 

A DKT, fabricante da Prudence, em sua defesa, informou que o anúncio por ter sido 

veiculado na rede social online da empresa, dirige-se apenas a quem deseja visualizá-lo, de 

fato. Além disso, considera que a frase do anúncio – “Feliz dia do “Relaxa, vou pôr só a 

cabecinha”- faz parte do senso comum, comumente usada nas ruas, que poderia ser 

considerada, no máximo, algo de mau gosto. O CONAR não aceitou os argumentos da marca 

e concordou com as consumidoras que denunciaram a peça publicitária, recomendou a 

sustação do anúncio e deu uma advertência à fabricante (CONAR, 2016). 

  É interessante observar que as peças publicitárias apresentadas aqui reforçam o 

estereótipo da mulher dona de casa (na peça da Editora Minuano) e hipersexualizadas (peça 

da Prudence) de cunho machista. Todavia, no cenário digital de ciberativismo e 

ciberfeminismo, esses tipos de anúncios publicitários são facilmente rechaçados, o que em 

muitos casos, geram denúncias no CONAR. Para termos uma ideia, as denúncias feitas para o 

Conselho, em relação às três campanhas apresentadas aqui, começaram no ambiente online. A 

peças da Editora Minuano foi alvo de reclamações na fanpage da marca, como podemos 

observar na figura 4.  



 

Figura 3 - Comentários das mulheres na fanpage da Editora Minuano 

 

Fonte: XD (2016): http://xd.globo.com/pra-surtar/uma-editora-faz-um-post-daqueles-que-nos-faz-

perguntar-que-ano-hoje-a-internet-surta-mas-bom-senso-venceu-o-post-foi-apagado-18109586.html 

  

 A peça da Prudence também provocou indignação no público feminino na fanpage da 

marca e em outros espaços digitais como o Twitter e blogs. Inclusive, o anúncio apresentado 

aqui, gerou uma série de questionamentos à marca, cobrando uma mudança de postura. Para 

as mulheres, não foi a primeira vez que a Prudence teve um discurso machista. Em 2012, a 

marca foi acusada de incentivar a cultura do estupro com uma postagem intitulada “A dieta do 

sexo”. Nesta, eram mostradas quantas calorias eram perdidas em atividades como por 

exemplo, “tirando a roupa dela com o consentimento dela”, “sem o consentimento dela”, 

reforçando a cultura do estupro e tratando a violência contra a mulher como algo banal.  Na 

época, a marca afirmou que reforçava o compromisso em defesa saúde pública e do 

desenvolvimento social e que iria criar uma campanha contra a violência sexual. Com a 

postagem do dia do homem em 2016, vários blogs que abordam a imagem e a 

representatividade da mulher, recuperaram a afirmação da marca feita em 2012 e 

questionaram o discurso da Prudence. 

 O fato é que o número de denúncias junto ao CONAR, no que diz respeito a 

campanhas machistas, tem crescido e a tendência é que cresça cada vez mais. Diante disso, é 

preciso pensar em como falar com as consumidoras sem oprimi-las, deixando estereótipos de 

lado e sem tratá-las como objetos sexuais, práticas tão comuns na publicidade brasileira.  

 

Femvertising: tendência publicitária 

 O termo Femvertising foi cunhado oficialmente em um painel da AdWeek, 2014, 

moderado pela chefe de marketing da SheKnows Media, sendo definido como “a publicidade 



 

que emprega o talento pró-feminino, mensagens e imagens para empoderar mulheres e 

meninas” (BECKER-HERBY, 2016, p. 18). Desse modo, configura-se numa estratégia 

publicitária que elimina os estereótipos de gênero, descarta a objetificação e promove a 

mulher em contextos reais e portanto, entende a mulher como sujeito social, que desempenha 

distintos papeis, muito além da velha Amélia ou corpo escultural.  

 Vale destacar que a Femverstising não está relacionada apenas com a preocupação de 

ser politicamente correta, mas sobremaneira, em promover a comunicação eficaz com um 

mercado consumidor que, conforme o Data Popular, em 2014, ganhou R$ 1,1 trilhão e era 

responsável por 85% das decisões de compra. Sendo assim, mensagens publicitárias 

machistas e misóginas acarretam em crises de imagem para as marcas e contribuem para a 

disseminação de valores sociais equivocados, impactando um cenário já caracterizado por um 

enorme número de assédio, abuso, violência doméstica e estupro. Desse modo, o interesse da 

Femvertising, como pontuamos anteriormente, é comercial, mas ao mesmo tempo, busca uma 

publicidade que acompanha as mudanças do papel da mulher e refletem as discussões e pautas 

do movimento feminista. 

 Com isso, pensar na estratégia de dialogar e representar a consumidora como 

realmente deve ser é um caminho certeiro para as marcas. Tão somente porque, de acordo 

com a pesquisa realizada pela SheKnows, 2014, 94% das entrevistadas acreditam que retratar 

a mulher como símbolo sexual é prejudicial; 52% compraram um produto porque gostaram de 

como o anúncio publicitário retratou a mulher; 45% compartilharam um comercial com 

mensagem pró-feminino; e 71% acreditam que as marcas devem ser responsabilizadas pelo 

uso de propagandas para promover mensagens positivas para mulheres e meninas 

(SHEKNOWS LIVING EDITORS, 2014). 

 O fato é que o momento não poderia ser mais oportuno para a tendência da 

Femvertising. Como vimos, 2015 e 2016 foram os anos do empoderamento feminino na 

publicidade, por uma série de motivos, sobremaneira, a força do ciberfeminismo. Sendo 

assim, como cita a TrendWatching, em seu relatório de novembro de 2015 em relação à 

América Latina, está mais do que na hora de as marcas romperem com os estereótipos de 

gênero e de se comunicarem com mulheres, para que a mensagem seja cada vez mais real e 

promova o empoderamento das mulheres. Isso porque, o cenário atual é caracterizado por 

uma irmandade internacional já que, mulheres de todo o mundo compartilham a vontade de 

uma sociedade menos machista e têm aderido a movimentos para além das fronteiras 

geográficas. Como por exemplo, a campanha “Ni Una Menos”, que alcançou 110 cidades, na 



 

Argentina, no Chile, no Uruguai e no México. No dia internacional da mulher de 2017, 

organizações de 46 países se mobilizaram contra a violência de gênero e pela igualdade, sob o 

lema #grevedemulheres #womenstrike (SAHUQUILLO, 2017). E por fim, em janeiro de 

2015, o documentário da campanha “Chega de Fiu Fiu”, contra o assédio às mulheres na rua, 

obteve sucesso na plataforma de crodwfunding para a realização do projeto 

(TRENDWATCHING, 2015). 

 Somado a isso, estamos diante de uma impotência institucional, já que as tradições e 

regras sociais estão cada vez mais sendo questionadas, de acordo com a TrendWatching 

(2015). Isso acontece porque as pessoas, de maneira geral, estão formando os seus valores e 

decidindo o que buscam e como vivem suas vidas, estando menos abertos para os discursos 

midiáticos e publicitários que tentam impor um padrão de comportamento seja na esfera 

privada, seja na esfera pública (idem). Nesse sentido, as pessoas, especialmente, as mulheres 

esperam que as marcas também rompam padrões e se posicionem refletindo as mudanças 

sociais, numa comunicação que reflita a sociedade atual e promova o empoderamento 

feminino. 

 Com efeito, para que as marcas empreguem a Femvertising, elas precisam se adequar 

ao contexto atual e segundo Becker-Herby (2016), atuar considerando cinco pilares: 1. 

diversidade feminina: mulheres e meninas são mais propensas a se identificarem com 

anúncios publicitários que tragam mulheres e meninas “reais” e não só supermodelos; 2. 

mensagens inerentemente pró-feminina: mensagens poderosas, inspiradoras e 

predominantemente inclusivas. Normalmente, a publicidade lança mão de um discurso que 

quase sempre parte da perspectiva de que a mulher é imperfeita e o produto é a chave para 

corrigir as imperfeições. Na Femvertising, a mensagem deve reforçar que a mulher pode ser 

como ela é e como ela quiser; 3.desafiar as percepções do que uma mulher/menina deveria 

ser: excluir totalmente os estereótipos associados ao gênero feminino, como a dona de casa 

que só cuida do marido e dos filhos, e também a mulher com corpo escultural que é objeto de 

desejo dos homens; 4.desprezar a sexualidade como argumento publicitário: o corpo deve ser 

utilizado de forma correta, sem associá-lo à questão do desejo do homem. Se vai expor o 

corpo da mulher que seja de uma forma relevante e apropriada; 5.retratar a mulher de forma 

autêntica: relacionado a todos os aspectos da comunicação da marca. Não só em relação ao 

anúncio publicitário mostrando mulheres reais como também na causa pró-feminino como um 

todo. Não adianta promover uma campanha Femvertising, se as mulheres que trabalham na 

empresa anunciante sofrem assédio (idem).  



 

 Diante de tudo isso, sabemos que o público consumidor feminino movimenta milhões 

por ano e isso é quase um lugar comum para o mercado publicitário como um todo. Todavia, 

nos parece que o marcas e agências precisam caminhar bastante para lançar mão de 

estratégias que, de forma correta, atinjam a consumidora. Tão somente porque a imagem 

representada da mulher ainda é bastante estereotipada, embora estejamos em um cenário 

digital, no qual o ciberfeminismo ultrapassa os limites geográficos. Nesse sentido, 

entendemos que a Femvertising é uma tendência não só para as marcas cujo o público-alvo 

corresponde às mulheres, mas para qualquer marca que vise conquistar ou dialogar com o 

público feminino.   

 

Considerações finais 

 No cenário contemporâneo no qual a comunicação e as novas tecnologias midiáticas 

de grande efervescência é possível identificar importantes mudanças nas formas de relações 

entre os atores sociais e em conceitos em dinâmicas mudanças como é exemplo as 

representações e compreensões de gênero. Com efeito, esta pesquisa objetivou compreender 

os laços entre o gênero, representação feminina e a publicidade na contemporaneidade, na 

tentativa de traçar um breve panorama sobre as mudanças na comunicação publicitária no que 

diz respeito às representações da mulher e do seu papel na sociedade.  

É pertinente ressaltar que o estudo da imagem feminina que vem sendo reproduzida 

pelos meios de comunicação tem sido, ao longo dos anos, alvo de intensos debates pelo 

movimento feminista e do ciberfeminismo, mais recentemente, analisado pelo mercado 

voltado às mulheres. Entretanto, faz-se necessário olhar para o tema com algum cuidado, já 

que estamos observando que tal reconhecimento tem sido protagonizado por publicações 

comerciais que visam lucro e reconhecimento de imagem de marca através de temas em 

efervescência no debate social.  

O debate ganhou força junto ao órgão de autorregulamentação publicitária, o CONAR, 

que não só puniu como denunciou diversas representações que já não condizem com a 

realidade social e que já não são aceites com naturalidade pelas mulheres. Existe um novo 

cenário social que dialoga com um público muito mais ativo na esfera comunicacional e que 

adotou a lógica prosumerista em seu diálogo com marcas e produtos. O que se pode perceber 

é que essa nova lógica social delimita, ao mesmo tempo, um novo nicho de mercado e se 

identifica com os valores voltados às mudanças sociais conquistadas nas últimas décadas. 

Obviamente que a publicidade dialoga com o seu público-alvo que são fruto de um novo 



 

cenário social e, portanto, precisam acompanhar tais avanços.  

Com efeito, percebemos a existência de um novo comportamento social e um novo 

olhar sobre a importância das formas de representação de gênero e das mulheres. Se, por um 

lado, as mulheres continuam sendo objetificadas, hipersexualizadas e em espaços 

naturalizados, por outro lado, nos deparamos com a emergência de um público crítico, 

militante na cobrança por outros debates e retratações. Por isso, acreditamos se tratar de uma 

nova tendência social que a publicidade e a comunicação precisa – e  deve – acompanhar se 

quer se fazer relevante  e presente na mente das pessoas e, nesse caso, das mulheres. 
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