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Resumo 

 

Profundas transformações têm afetado diversos grupos sociais. Muitos destes encontraram na 

democratização da comunicação a oportunidade de expor suas opiniões, crenças, críticas e lutas. 

Importante exemplo disso são as mulheres que veem lutando contra a sociedade patriarcal, pela 

igualdade e pela liberdade de agir da forma que lhe convém sem ser estereotipada, 

principalmente pela mídia e pela publicidade e agora, têm visto suas lutas alcançarem 

resultados. Nesse contexto, a presente pesquisa realizada por meio do estudo de caso, 

exploratória, bibliográfica e qualitativa, teve o objetivo de analisar uma campanha da Avon 

intitulada Eu Me Sinto Confortável, voltada ao empoderamento e liberdade feminina, tema 

central do feminismo.  
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1. Introdução 
 

 As mudanças sociais recorrentes exigem que as formas de se comunicar mudem e não 

é diferente na publicidade que vem se tornando mais humana, buscando alcançar e representar 

aqueles que não eram considerados dentro dos padrões da mídia. Resultado dessa preocupação 

foi a criação do femvertising, anúncios voltados para o público feminino dando evidência ao 

empoderamento feminino, termo que surgiu com os movimentos feministas que lutam pela 

equidade de gêneros e liberdade de escolha e expressão no meio social.   

 Um caso de femvertising no Brasil foi a campanha chamada #EuMeSintoConfortável da 

Avon que tinha como intuito lançar uma linha de batons ultramatte e reforçar o empoderamento 

feminino através de mensagens de apoio à diversidade e à liberdade de escolha da mulher. A 

campanha foi veiculada em mídias tradicionais, como a TV e principalmente nas mídias 

digitais, causando grande repercussão e engajamento do seu público alvo.  

O objetivo deste artigo é apresentar uma análise da campanha #EuMeSintoConfortável 

da Avon, verificando os tipos de anúncios usados na campanha digital, mostrando quais redes 

sociais foram escolhidas e identificando também a repercussão gerada nelas, além de analisar 

o uso de hashtag da campanha e as discussões levantadas, através de um estudo de caso da 

campanha citada acima. No decorrer do artigo, são apresentados temas explorando o contexto 

histórico do feminismo, a mulher e o estereótipos na publicidade, e a definição de femvertising. 

 

 

2. Pressuposto Teórico 

 
2.1Feminismo no Brasil: Considerações históricas e lutas atuais 
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Desde os primórdios das relações humanas, há estabelecida uma hierarquia entre os 

sexos. De acordo com Beauvoir (1949), foi desde os tempos primitivos que a relação de poder 

entres homens e mulheres foi imposta, mesmo elas auxiliando em atividades braçais, eram no 

fim figuras genitoras. A partir disso, surgiu a submissão e a sociedade patriarcal que vivemos 

até hoje. 

Ao longo do tempo e da evolução histórica da sociedade, essa relação de opressão foi 

se acentuando. Cada vez mais a sociedade dava poder ao homem e, por consequência, 

invisibilizava a mulher, que, cansadas de carregar tal fardo, começaram a lutar contra o sistema 

em que eram impostas. Segundo Pinto (2010), foi na Europa no século XIX que as lutas 

iniciaram. 

Para continuarmos falando sobre conquistas históricas do feminismo, é preciso primeiro 

entender sua conceituação. Segundo Alves e Alves (2013, apud Soares, 1994) o feminismo é 

entendido como uma ação política onde as mulheres são chamadas a transformarem a si mesmas 

e ao mundo. Para Pinto (2010), o feminismo é um movimento social originado na classe média, 

liderado por mulheres que almejavam a igualdade de direito entre os gêneros em todos os 

aspectos. 

Ainda para Pinto (2010), o feminismo passou por três ondas. No Brasil, o primeiro dado 

histórico de mulheres lutando por ideais foi em 1910, onde elas lutavam pelo direito ao voto e 

foram lideradas por Bertha Luz. A autora continua afirmando que nessa primeira onda, ocorreu 

também a luta das operárias que reclamavam as condições da mulher nas fábricas e oficinas. 

De acordo com Alves e Alves (2013), a luta da primeira fase era ainda rodeada por moral e que 

não era questionada a opressão contra a mulher.  

Para Alves e Alves (2013), a segunda tendência era mais rebelde e reunia mulheres 

intelectuais, líderes operárias e anarquistas que abordavam temas como: dominação masculina, 

sexualidade e o divórcio. Pinto (2010) confirma que foi na década de 1970, em meio a um 

regime militar, que surgiu no Brasil a segunda onda, o movimento ganhou tanta força que em 

1975 foi declarada pela ONU o Ano Internacional da Mulher. 

 

 
O regime militar via com grande desconfiança qualquer manifestação de feministas, por 

entendê-las como política e moralmente perigosas. Em 1975, na I Conferência 

Internacional da Mulher, no México, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 

os próximos dez anos como a década da mulher. No Brasil, aconteceu, naquele ano, 

uma semana de debates sob o título “O papel e o comportamento da mulher na realidade 

brasileira”, com o patrocínio do Centro de Informações da ONU. No mesmo ano, 

Terezinha Zerbini lançou o Movimento Feminino pela Anistia, que terá papel muito 

relevante na luta pela anistia, que ocorreu em 1979. (PINTO, 2010, p. 16/17) 

 

 Com a reconstituição da democracia na década de 1980, o feminismo no Brasil entra 

numa fase de proliferação. Para Pinto (2010), começou a surgir vários coletivos e grupos em 

várias regiões que tratavam de temas como: violência, igualdade no casamento, sexualidade, 

direito ao trabalho, etc. Houve também uma aproximação com outros grupos e coletivos de 

movimentos sociais diferentes, que estavam em sua maioria concentradas nos bairros pobres e 
favelas, essa reunião provocou novos ideais e discursos em ambas partes.  

 Um marco para a luta naquela época foi a criação do Conselho Nacional da Condição 

da Mulher – CNCM que, segundo Pinto (2010), surgiu em 1984. Desse conselho nasceu uma 



 
 

3 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

23 e 24 de Outubro de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

união com o Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA que reuniu esforços para a 

criação de uma nova constituição que incluísse direitos às mulheres. A partir desse engajamento 

foi criada a Constituição de 1988, que ainda de acordo com Pinto (2010) “É uma das que mais 

garante direito para as mulheres no mundo.” (PINTO, 2010, p. 17) 

 A terceira onda para Pinto (2010), é a fase mais atual e caracteriza-se pela luta da 

liberdade e igualdade das mulheres e propõe a desconstrução de conceitos pré-estabelecidos 

pela sociedade, inclusive sobre relações entre homem e mulher, sua sexualidade e sua 

representação na mídia e na publicidade.  

 

 2.2 A mulher, os estereótipos e a publicidade 
 

O universo publicitário utiliza de vários estereótipos estabelecidos pela sociedade, como 

ferramenta de comunicação, mas para entender a função dos estereótipos, é preciso 

compreender primeiramente o seu conceito. 

Lippmann (1992) define estereótipos como imagens mentais, derivados da cultura no 

qual o indivíduo está inserido, essas imagens servem para auxiliar o sujeito a processar as 

informações que lhe são destinadas e a fazer o julgamento necessário a ele.  

 
Um padrão de estereótipos não é neutro. Não é meramente um jeito de substituir 

ordem por uma exuberante, ruidosa confusão da realidade. Não é meramente um 

curto-circuito. São todas estas coisas e algo a mais. É a garantia de nosso auto-

respeito, é a projeção sobre o mundo de nosso sentido, do nosso próprio valor, nossa 

própria posição e nossos próprios direitos. Os estereótipos estão, portanto, altamente 

carregados com os sentimentos que estão preso a eles. São as fortalezas de nossa 

tradição e outras de nossas defesas podemos continuar a sentir-nos seguros na posição 

que ocupamos. (LIPPMANN, 1992, p. 97) 

 
Então, tudo aquilo que é representado na forma de imagem na mente, é fruto do que se 

absorve da sociedade, do que se vê na mídia de massa, do que se aprende no berço familiar, e 

até mesmo do que se observa e aprende em outros círculos sociais como escola, igreja, trabalho, 

etc. Segundo Lourenço, Artemenko e Bragaglia (2014), os meios de comunicação vêm 

contribuindo para promover estereótipos do passado, como por exemplo a imagem da mulher 

usada constantemente como submissa e objeto do homem. 

Para entender a utilização da imagem da mulher na publicidade ao longo do tempo, 

Schaun e Schwartz (2008) criam uma espécie de linha do tempo, mostrando esse processo de 

objetificação. Segundo essas autoras, na década de 20, com a necessidade de convencer o 

consumidor houve uma profissionalização da publicidade, que por sua vez, usava a mulher 

como figura erótica e de liberdade, principalmente em campanhas de cerveja, onde era comum 

usar as dançarinas francesas de Cancan como personagens.  

Ainda de acordo com Schaun e Schwartz (2008), na década de 30, com a demanda de 

construir uma identidade nacional mantedora de ordem e disciplina, a mulher tornou-se figura 

discreta e sensual, associada a mãe, dona do lar e criadora dos filhos que seriam “o futuro da 

nação”. Schaun e Schwartz (2008) continuam afirmando que nos anos 40 e 50, a imagem da 

mulher continuava sendo a da mantedora do lar, a diferença é que com a II Guerra Mundial, 

houve uma grande evolução tecnológica da época, consequentemente essas mulheres eram 
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convidadas a utilizarem liquidificadores, aspiradores, entre outros produtos surgidos no 

momento, as tornando então como empregadas.  

Seguindo a linha do tempo criada por Schaun e Schwartz (2008), na década de 60 a 

mulher como “dona de casa” perdia a força por conta de mulheres que discutiam abertamente 

sobre aborto, sexo, divórcio e buscando por liberdade, foi então que sua imagem voltou a ser 

fortemente vinculada ao erotismo. Por fim, as autoras afirmam que da década de 70 até alguns 

anos atrás, a figura da mulher erótica perpetuou e dois estereótipos foram estabelecidos e usados 

pela publicidade desde então. A primeira é a da mulher jovem, solteira e esbelta, utilizada como 

símbolo sexual e padrão de beleza principalmente nas propagandas destinadas ao público 

masculino. E a segunda é a da mulher casada, dona do lar e recatada, associada a passividade e 

submissão.  

  Cansadas de serem estereotipadas e padronizadas, as mulheres começaram a discutir e 

lutar sobre tal assunto. Segundo Raiol, Sousa e Gomes (2016), surgiu do movimento feminista 

o termo empoderamento feminino, que convida as mulheres a batalharem pela equidade e 

principalmente contra os padrões estabelecidos ao longo do tempo. 

 A publicidade atual, vendo a evolução e a dimensão das lutas sociais e percebendo 

também que seu público em geral não é mais passivo a informação, sentiu a necessidade de se 

transformar, comunicando de forma mais “humana”, exemplo disso é o nascimento do 

femvertising.  

 

2.3 Femvertising: o foco na mulher 

 

Durante muito tempo, a publicidade foi conhecida por contribuir com a perpetuação de 

estereótipos negativos relacionados ao gênero feminino, vinculadas às imagens sexualizadas e 

subjugadas, impregnadas culturalmente por valores patriarcais. No entanto torna-se perceptível 

que, nos últimos anos, a mulher não aceita mais as condições de “sexo frágil” antes imposta. 

Ao longo da história acontecimentos desencadearam mudanças socioculturais que foram 

determinantes para o reposicionamento do gênero feminino e seus valores na sociedade, e 

consequentemente na publicidade. É importante entender que tais movimentos e 

acontecimentos históricos são de extrema importância para o surgimento do conceito 

denominado femvertising. 

Segundo Silva e Campos (2014), a publicidade não é isolada da sociedade, ela soma 

valores ideias e valores trazidos pela mesma, mas de nenhuma forma a publicidade se isenta da 

responsabilidade sobre aquilo que propaga, pois, a publicidade é um mecanismo de repetição 

social. 

Segundo a agência especializada no assunto, Think Eva, femvertising é uma junção de 

feminism e advertising, sendo que feminism remete ao movimento feminista e os conceitos 

defendidos nele, e advertising à publicidade. Na prática, são trabalhos publicitários que tratam 

do empoderamento da mulher, e que remetem a realidade e diversidade do gênero feminino, 

fazendo quebra de paradigmas e estereótipos (THINK EVA, 2015).  

O termo femvertising foi discutido no ano de 2014 na décima primeira edição da 

Advertising Week 1 em um painel mediado por Samantha Skey, diretora executiva e de 
 

1  A Advertising Week é o principal evento para profissionais de marketing, marca, publicidade e 

tecnologia. Agora, em cinco grandes cidades diferentes em todo o mundo - Nova York, Londres, Tóquio, 
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marketing da plataforma SheKnows 2 . A discussão foi pautada no papel da indústria de 

comunicação com a disseminação de estereótipos negativos relacionados ao gênero feminino, 

e como propagandas que trazem mensagens de empoderamento impacta consumidoras ao redor 

do globo. A conclusão do painel identificou o aumento nos investimentos das marcas em novas 

abordagens com a finalidade de que o público volte a se identificar com as peças publicitárias. 

Segundo Randazzo (1997) “O movimento feminista fez um grande trabalho ao 

transformar o sexismo num dos assuntos mais quentes da atualidade. Ninguém quer ser 

chamado de preconceituoso.” (RANDAZZO, 1997, p. 120). 

No Brasil, a marca Dove foi pioneira ao lançar em 2005 a “Campanha pela Real Beleza” 

que enaltecia a beleza da consumidora e maior aceitação consigo mesma. Com isso outras 

marcas trilharam o mesmo caminho. A primeiras marcas a se consolidarem foram no segmento 

de cosméticos e beleza. A Avon, por exemplo, lançou em 2015 uma peça onde se declarava 

apoiadora e incentivadora da independência financeira, objetivando promover o 

empoderamento feminino, a campanha faz parte do manifesto “Beleza que faz sentido”. 

 
Figura 1 – Peça da Campanha “Beleza que faz sentido” mostrando a diversidade das mulheres  

 
Fonte: Página Oficial da Avon < https://goo.gl/w21S53> 

 

Outras marcas também se tornaram destaque. A Intimus, marca de absorvente, criou 

uma web serie contando histórias onde ocorrem situações nas quais a marca consegue quebrar 

alguns tabus sobre intimidade sexual, estereótipos de beleza e assédio. A Natura trouxe uma 

campanha denominada “Velha pra isso”, criada para divulgar o produto antirrugas “Chronos”, 

onde aborda a necessidade de falar sobre a idade, condição das mulheres e o julgamento da 

sociedade. Além dessas marcas, outras de segmentos diferentes também adotaram o 

femvertising em suas campanhas, por exemplo: Skol, Budweiser, Heineken, Apple e Caixa 

Econômica Federal. 

No entanto, é necessário esclarecer a existência de tentativas de empregar o conceito de 

femvertising sem sucesso, pois não chegaram ao real sentido de sua aplicação. Exemplo da 

marca Duloren, que tentou defender a legalidade do aborto. A campanha utilizou um mote 

 

Cidade do México e Sidney - cada edição da Advertising Week apresenta infinitas oportunidades para 

aprender, fazer contatos e manter contato com os melhores da indústria. 
2 Plataforma de mídia americana que gera conteúdo ao público feminino (www.sheknows.com). 
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ofensivo o que divergia de ideologia, na qual não houve o sentimento de representatividade e 

empoderamento por parte do público, que busca autenticidade na marca ao defender os ideais 

e interesses ligados a igualdade. Este exemplo mostra que “marcas que não contemplam o real 

significado da causa estão sujeitas a rejeições ainda maiores por parte do público” 

(NASCIMENTO; DANTAS, 2015, p.4). 

 
Figura 2 - Anúncio Duloren sobre aborto 

 
https://goo.gl/tjPy8t 

 

3. Metodologia 
 

A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, através de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. A pesquisa exploratória, segundo Prodanov e Freitas (2013), se caracteriza pela 

finalidade de proporcionar mais informações sobre o assunto investigado. O estudo de caso, 

segundo os mesmos autores, é a coleta e análise de informações sobre determinando indivíduo, 

uma família, um grupo ou uma comunidade, com a finalidade de estudar aspectos relacionados 

ao assunto da pesquisa.  

 Com abordagem qualitativa, o estudo teve como objeto de investigação uma campanha 

da marca Avon com o título “Eu me sinto confortável”. A campanha foi veiculada no mês de 

fevereiro do ano de 2016 e para estudo, foi realizado um recorte entre os dias 8 e 12 de fevereiro 

de 2016 (período inicial da campanha). Nesse recorte de tempo, foram analisadas as estratégias 

usadas pela campanha, algumas peças veiculadas e suas respectivas repercussões, quais redes 

sociais utilizadas e se houve discussões levantadas no uso da hashtag da campanha. 

 
 

4. Resultados 

 

A campanha Eu Me Sinto Confortável da Avon, foi apresentada ao público no mês de 

fevereiro do ano de 2016. Tal campanha lançava sua nova linha de batons ultra matte e tinha 
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como base o conceito de “Eu me sinto confortável” trazendo consigo discussões com tons 

femininistas, na busca pelo encorajamento da mulher a se sentir livre e confortável para fazer 

tudo aquilo que tem vontade de fazer.  

Além de lançar seu novo produto, a campanha teve como objetivo atingir mais pessoas 

e falar sobre o empoderamento através de temas centrados na atualidade social, suas peças 

apresentaram frases encorajadoras e que geravam debate entre seu público, além de gerar 

visibilidade a sua marca associando a luta social.  

Durante a campanha, foram apresentados posts sobre o produto e sobre questões que 

remetem à liberdade da mulher: 
 

               Figura 3 – Campanha Eu Me Sinto Confortável da Avon 

 
https://goo.gl/Y7Kw3C 

 

  

Na peça apresentada acima, é possível ver que do lado direito são apresentados alguns 

batons e suas respectivas cores na textura matte, com o texto na parte superior escrito: “Novo 

Batom UltraMatte, o primeiro 100% Matte com conforto.” E na parte inferior a frase destaque 

da campanha “Beleza que faz sentido” e a assinatura da peça com o logotipo da empresa. Do 

outro lado da imagem, é possível visualizar duas bocas semelhantes expostas de forma 

assimétrica, dando ar de imagem espelhada, as bocas usam batom da linha UltraMatte nas cores 

lilás e vermelha, a peça vem com um texto na parte inferior que diz “Eu me sinto confortável 

para beijar quem eu quiser.” A imagem e a frase trazem um contexto de liberdade sexual, 

transmitindo a mensagem que a mulher tem liberdade de se relacionar com quem ela quiser. 

A luta feminista atual ampliou-se devido ao contexto social que vivemos. Segundo 

Santos (2011), “a teoria feminista moderna não é exclusivamente, associada a teóricas e teóricas 
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acadêmicas de classe média, no ocidente.” Sendo assim, o autor afirma que, o feminismo está 

cada vez mais enraizado na sociedade e que ele se estende por questões como classe, localidade 

e/ou raça, se aproximando de aspectos culturais e discutindo sobre a posição da mulher na 

sociedade em que se encontra. Remetendo a liberdade de orientação sexual, que segundo Pinto 

(2010), é abordada desde a década de 80 pós redemocratização.  

 
 

    Figura 4 – Campanha Eu Me Sinto Confortável da Avon 

 
https://goo.gl/Y7Kw3C 

 

 

Na peça exposta pela figura 4, são apresentados, do lado direito, os batons e suas cores, 

no lado esquerdo nota-se uma imagem onde é apresentado um nariz contendo um piercing, uma 

boca com duas cores de batom e unhas com cor vibrante de uma mulher, o texto na parte inferior 

diz: “Eu me sinto confortável para fazer o que eu quiser com meu corpo.” 

Visto os elementos visuais da peça e fazendo uma análise junto ao debate feminista, ela 

remete ao princípio da liberdade de escolha e do direito da mulher sobre o próprio corpo. 

Segundo Pinto (2010), é desde a década de 60 que a liberdade sobre o corpo e a vida da mulher 

é discutida, grande exemplo atual sobre esse assunto para Vaz, Mendes e Carvalho (2015), é a 

existência da Marcha das Vadias que luta fielmente pela autonomia da mulher sobre seu próprio 

corpo. 
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          Figura 5 – Campanha Eu Me Sinto Confortável da Avon 

 
https://goo.gl/Y7Kw3C 

 

 Seguindo o mesmo padrão das peças apresentadas na figura 5, a peça em questão 

apresenta de um lado os batons na textura matte, do lado oposto percebe-se duas bocas, uma 

feminina usando batom da linha e outra masculina, na parte inferior da imagem a seguinte frase: 

“Eu me sinto confortável para amar as diferenças.” Trazendo em si um contexto de respeito as 

diferenças não só femininas, como também as sociais.  

 Pinto (2010) explica, que na década de 80 o feminismo começou a se aproximar de 

outros grupos militantes que lutavam por diversos motivos, como por exemplo, luta contra 

violência, pelo direito ao trabalho, pela liberdade sexual, contra o racismo, etc. Essa 

aproximação entre grupos com causas diferentes, foi benéfico para os dois lados pois trouxe 

novas percepções, discursos e ideias, isso vemos claramente nos dias atuais, o feminismo não 

só aborda relação entre homem e mulher, mas também aborda a posição da mulher negra dentro 

da sociedade, da liberdade de relações, entre outras discussões.  

Além de outros posts nas redes sociais que levantaram temas cujo teve participações nos 

comentários: 
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          Figura 6 – Post da campanha na fanpage da Avon 

 
https://goo.gl/K7Ft7P7 

 

 Na figura 6, é possível perceber uma mulher curtindo uma festa de carnaval, na imagem 

contém a frase “Ei você aí...”, na legenda do post está escrito “Não é porque estamos sentadas 

em um bar, apenas com amigas, que estamos procurando companhia. Não é porque é Carnaval 

que podem nos beijar sem permissão. Não é porque somos mulheres que as nossas vozes não 

te alcançarão. Parabéns Júlia e Isa, nenhum assédio deve ser silenciado! 

#EuMeSintoConfortável no Carnaval. Juntas somos muitas.” A publicação tem um total de 15 

mil reações (likes), 147 comentários e 540 compartilhamentos. 

 Na publicação há comentários mostrando o livre-arbítrio da mulher, outros apoiando as 

mulheres e/ou a campanha. 
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Figura 7 – Recorte de comentários do post apresentado acima 

 
https://goo.gl/K7Ft7P 

 

 O feminismo além de lutar pela igualdade entre gêneros, também luta pela liberdade de 

escolha da mulher, segundo Pinto (2010) a partir da década de 60 o movimento feminista 

aparece como movimento libertário, trazendo à tona a relação de poder entre o homem e a 

mulher, sendo assim, batalhando para que a mulher tenha controle total de seu corpo e de sua 

vida. Hoje podemos ver que com o levantamento dessas questões no passado têm trazendo 

resultados, prova disso são os comentários acima, mas ainda é preciso trabalhar mais, pois de 

acordo com Mendes, Vaz e Carvalho (2015) há grandes caminhos a serem percorridos, os 

números de violência contra a mulher e assédio sexual/moral ainda são alarmantes, a falta de 

representatividade da figura feminina na política acarreta em invisibilidade social partindo do 

princípio de que a voz da mulher deixará de ser ouvida nos momentos decisivos – a  exemplo 

disso, temos a descriminalização e legalização do aborto – além de outros assuntos tidos como 

“insignificantes” pela sociedade patriarcal. 
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Figura 8 – Post da campanha na fanpage da Avon 

 
 https://goo.gl/RQDWf1 

 

 No post acima, nota-se duas mulheres também curtindo uma festa de carnaval, elas estão 

fantasiadas, uma de Frida Kahlo, figura importante na luta feminista e outra usando roupas 

remetendo os traços negros e afrodescendentes, na imagem contém a frase “Ei você aí...”, na 

legenda da publicação está escrito “Não é porque estou sorrindo e cantando que estou te dando 

bola. #EuMeSintoConfortável de Vermelho e Framboesa no Carnaval.” A publicação tem um 

total de 38 mil reações (likes), 207 comentários e 395 compartilhamentos. 

 Na publicação é possível ver comentários como esses a seguir: 
    

Figura 9 – Recorte dos comentários do post apresentado acima  

 
 

 Embora as empresas estejam atentas com as indagações sociais surgidas nos últimos 

tempos, a publicidade ainda carrega uma função essencial para o capitalismo, o poder de 

convencimento através do sentimento, de acordo com Maranho e Ribeiro (2008), a publicidade 

pós II Guerra Mundial criou o “mundo ideal” instituindo novos hábitos e seduzindo o público 

alvo por meio dos estereótipos, ou seja, no segmento de cosméticos o grande estereótipo é o da 

mulher impecável, sem nenhum defeito. A publicidade de causas sociais ainda é muito recente 

no mercado e questionamentos como esse da imagem acima ainda será muito recorrente em 

detrimento a imagem que a publicidade em si transmite. 
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Figura 10 – Recorte dos comentários do post apresentado acima 

 
 

 

 O feminismo prega a liberdade de escolha e expressão da mulher, além de pregar a 

igualdade e a sororidade entre as mesmas, mas ainda há a necessidade de falar abertamente 

sobre esses temas em lugares com mais visibilidade, ou seja, nas mídias e inclusive na 

publicidade. Para Mendes, Vaz e Carvalho (2015), são inúmeros os desafios que as mulheres 

têm a enfrentar, porém a luta feminina é necessária.  

De acordo com a matéria do Meio e Mensagem, as hashtags têm a função de organizar 

informações, facilitando o acesso a determinado assunto. Elas surgiram no Internet Relay 

Chats (IRC) e se popularizaram no twitter, hoje é um grande mecanismo para a publicidade, 

podendo ter três funções: 1) Tendências de marketing, 2) Conteúdo e 3) Campanhas específicas 

e branding que é o caso do uso da hashtag #EuMeSintoConfortável durante a campanha da 

Avon. 
No caso de uma campanha de marketing específica, a criação da hashtag deve utilizar 

o mote da ação de marketing atual. A palavra, ou a frase, que acompanha o símbolo 

precisa ser algo exclusivo e criativo. Por isso é necessário fazer uma pesquisa, para 

comprovar se os termos ainda não foram utilizados. Após esse processo, é preciso 

promover as hashtags da campanha de maneira que seus clientes se envolvam com a 

marca durante toda a ação. Para isso, você pode incluir o uso da hashtag como uma 

exigência para o consumidor participar da campanha, ou de alguma promoção 

relacionada a ela. (Meio e Mensagem, 2013, s/p) 

 

Esse mecanismo foi usado pela Avon em sua campanha a fim de impulsionar a campanha:  
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Figura 11 – Recorte do uso da hashtag no twitter 

 

 
Porém não foi levantado nenhum tipo de discussão social com o uso das hashtags, que 

era parte do intuito da campanha. Ao contrário disso, no período do recorte, notou-se os usuários 

da plataforma usaram hashtag para outra finalidade que não condizia com o proposto pela 

campanha, que era a discussão de temas voltados a luta feminista. 
 

 

 

 5. Conclusão 
 

Com o presente artigo, podemos observar que a campanha abordou temas relacionados 

à luta feminista, trazendo nos anúncios e nas publicações em redes sociais, discussões sobre 

liberdade da mulher, reforçando os temas como: equidade entre gêneros, liberdade de expressão 

e de escolha. A campanha gerou o engajamento do público, esses que curtiram, compartilharam 

e comentaram, sendo a maioria apoiadora da campanha e sua abordagem, fazendo elogios ou 

contribuindo de forma argumentativa com os temas. 

Quanto ao uso da hashtag, no período do recorte, não foi levantado nenhum tipo de 

discussão que tivesse algum tipo de ligação com o tema principal da campanha, sendo ela usada 

para temas terceiros. 
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