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Resumo  

O seguinte artigo tem como objetivo realizar uma análise fílmica dos aspectos presentes 

no vídeo comercial, a partir de uma perspectiva da Poética. Além dos aspectos pretende-

se através desta análise demonstrar como a marca aborda a identidade de gênero e a quebra 

de padrões e de tabus nos vídeos publicitários. A fim de demonstrar a análise proposta, 

avaliamos o comercial Attraction da Avon Cosméticos.   
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Introdução   

   

Dentre as muitas maneiras de se examinar peças publicitárias audiovisuais, 

encontra-se uma vertente de abordagem que privilegia a compreensão dos efeitos que o 

material potencialmente produz no seu espectador – aqui entendido como categoria 

abstraída, como um leitor-modelo (ECO, 1996). Tais efeitos, que podem ser de ordem 

emocional, cognitiva ou sensorial, são estrategicamente convocados através da 

composição – narrativa, visual, sonora – para atingir um objetivo suposto. A partir destas 

premissas, o objetivo deste artigo é analisar o comercial “Attraction”, idealizado pela 

agência Mutato, e produzido para a marca de cosméticos Avon, e mostrar como a 

programação poética estrategicamente utilizada pretende causar um efeito específico em 

quem recebe sua mensagem. Sem obviedades, a peça oferece em sua produção, todo tipo 
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de artifício para criar uma personalidade e identidade próprias ao produto lançado, através 

de uma história contada, da construção de um posicionamento de caráter sócio-cultural 

com a questão do gênero, e de um envolvimento emocional para com o receptor.  

O comercial analisado expõe a atração entre duas pessoas causada pela essência e 

fragrância do perfume “Attraction”, que em sua composição possui uma molécula 

chamada de “coração magnético”, exclusiva da empresa e que ressalta a sensação de 

atração.   

O objeto foi escolhido para expor uma nova maneira de produzir campanhas, que 

está presente na publicidade atual: a ruptura de antigos padrões juntamente à agregação 

de valores e personalidade à marca. O comercial mostra-se um vídeo simples, mas com 

um poder sensitivo enorme para quem o interpreta e visualiza. Tão importante quanto, é 

a presença de um casal andrógeno que propõe a quebra de um padrão existente e imposto 

pela sociedade. Produções como esta são essenciais para iniciar uma discussão sobre 

identidade de gênero; e a beleza atrelada a ela, tendo um casal atípico como foco dessa 

beleza, cumpre um papel estratégico de posicionamento da marca.  

O vídeo em si provoca em seu expectador uma orientação em seu olhar desde o 

começo até o fim, o receptor acompanha os movimentos dos corpos dos atores até a 

apresentação do perfume ao final, ou seja, o olhar é conduzido no começo, meio e fim.  

As cores utilizadas causam conforto por serem discretas, presente nas roupas simples e 

no cenário que não possui muitos elementos e não causam um desconforto visual. Ao 

todo, o filme é bem composto e idealizado para destacar o casal atraído pelo cheiro do 

perfume.    

Para conduzir a análise, foi utilizada como referencial metodológico as premissas 

da Poética do Filme, com base em Gomes (1996, 2004a, 2004b). Para a discussão dos 

achados da análise imanente no que diz respeito à representatividade de gênero, o artigo 

baseia-se também nas ideias de Judith Butler (1990).  

   

 Referencial-Metodológico: A Poética   
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A Poética do Filme é um conjunto de premissas metodológicas, inspiradas na 

poética aristotélica, que procura olhar para as estratégias de produção de efeitos que uma 

obra potencialmente causa no fruidor. Segundo Gomes (1996), existem obras que são 

feitas para causar certas emoções – estrategicamente pensadas - no público; assim como 

há uma interdependência entre produto midiático, ou artístico, e receptor, como esclarece 

Gomes (1996):   

 Isto significa, em linguagem contemporânea, que a poética estuda as 

estratégias de produção de efeito, quer dizer, as estratégias de 

agenciamento e organização dos elementos da composição que preveem 

e solicitam determinados efeitos (específicos de cada gênero), que, 

portanto, os constroem antecipadamente. (GOMES, W. 1996. p. 30).   

   

A boa interação entre obra e intérprete torna possível a interpretação e os efeitos 

causados nos receptores. Na publicidade, um produto cultural precisa então ser 

estrategicamente pensado, tendo em seu conteúdo características que convoquem as 

emoções de seu público, para que haja uma garantia maior de adesão do mesmo para com 

a marca. É preciso, segundo Gomes (1996, pág. 22): “antecipar a cooperação do 

consumidor”, tendo em mente desde o início, os efeitos que o produto deverá causar no 

público.   

 Os propósitos de um filme publicitário, por sua vez, encontram-se na 

esfera do promocional: trata-se de divulgar, propagandear, fazer 

conhecer um produto, uma marca, uma empresa ou instituição, um 

governo ou estado, uma pessoa, uma posição política ou ideológica, uma 

ideia ou questão pública. Pensando em um programa de efeitos (Gomes, 

2004) é possível afirmar que, de maneira genérica, um comercial 

pretende produzir determinado engajamento emocional da parte do 

espectador. E a produção de qualquer espécie de disposição deve ser 

necessariamente vantajosa do ponto de vista promocional. (ANEAS, T. 

G., 2013. Pág. 111).   

   

É importante frisar também que, segundo GOMES (1996, p. 30), “cada gênero de 

representação tem uma própria dynamis, isto quer dizer que se destina a provocar um 

efeito específico sobre os seus fruidores/ receptores”. Assim, o filme publicitário – como 

gênero fílmico – tem características de recursos, como: enquadramento, movimento, 

iluminação, uso de cores; que causam sensações, evocam sentimentos e produzem sentido 

na mente dos espectadores. Essa criação de efeitos na obra se dá a partir do que Aristóteles 

afirma ser (GOMES, 1996. p.34) a construção do personagem, a construção psicológica 

e como isso se apresenta e conversa com a trama e o gênero de representação. Outro forte 
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elemento dos efeitos na poética é a construção do enredo na representação, ainda mais 

importante, já que os próprios personagens dependem do enredo. Assim, a junção de 

personagem, cenário, trama, ações dos personagens e outros elementos artísticos 

presentes na obra, são imprescindíveis para se conseguir o efeito desejado no receptor.   

Há, segundo Gomes (2004), três categorias de efeitos possíveis nos receptores, 

que são a capacidade de causar sensação (efeitos sensoriais), sentido (“composição 

comunicacional”, transmitir mensagens) e sentimento (experiência emocional). Esses 

efeitos e estratégias vão variar muito de filme para filme, sendo que uma pode prevalecer 

sobre a outra. São “códigos em interação”, segundo o autor.   

É interessante também dizer que é necessário saber interpretar 

se as informações apresentadas ao longo da peça são literais ou 

metafóricas; se os signos apresentados são de semelhança sensorial ou 

se são simbólicos. Tudo isso faz parte da compreensão da peça e dos 

efeitos causados. Logo, pode-se afirmar que:  ‘[...] fica assegurado que 

a expressividade não é meramente uma propriedade das coisas, como as 

qualidades materiais, mas o resultado da interação entre determinados 

objetos e a consciência humana instruída por regras e códigos. Não há, 

portanto, significação ou expressão nem antes, nem depois [...] daquela 

executada pela interpretação. Significar é sempre significar para um 

intérprete’. (GOMES, W. 2004, p.52.)   

 

Assim, este artigo tem como base a Poética, como metodologia e como um de seus 

referenciais teóricos, já que ela é adequada a ambos, para analisar o comercial fílmico 

“Attraction” da marca Avon; buscando, então, uma análise que possa abranger as 

estratégias e efeitos causados pela peça, para compreender como a composição poética da 

peça colabora na desconstrução de certos padrões de gênero vigentes na sociedade.  

“Problemas de Gênero”   

A questão de gênero é um fator importante da peça analisada neste artigo. A obra 

de Judith Butler, de 1990, “Problemas de gênero”, é um dos principais estudos na área 

dos gêneros humanos e de performatividade de gênero1. Segundo Butler, a sociedade 

separa os gêneros em uma binaridade – apenas homens ou mulheres, e, 

consequentemente, acaba por categorizar todas as mulheres ou homens em um grupo só, 

                                                 
1 A ideia da Performatividade de gênero, de Butler, é o resultado do conjunto de normas construídas que 

atribuem papéis sociais às pessoas de acordo com seu sexo biológico. 
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desconsiderando todas as outras questões em jogo, como etnia, classe etc. Essa visão 

acaba por considerar gênero e sexo como uma relação causal, ou seja, uma pessoa do sexo 

feminino terá como gênero o feminino, e vice-versa. Porém, segundo a autora, sexo e 

gênero não são relações dependentes, e gênero é uma identidade construída nas pessoas, 

e não natural. Ela quebra radicalmente com o modelo binário de gêneros, em sua obra, 

criticando duramente o essencialismo.   

A hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a 

crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero 

reflete o sexo ou é por ele restrito. Quando o status construído do gênero 

é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero 

se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e 

masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo 

feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 

masculino como um feminino. (BUTLER, J. 1990, p. 26)   

   

O binarismo de gênero (homem-masculino e mulher-feminina) é uma construção 

cultural e social, com base na hegemonia da ideologia dominante, e é, portanto, uma 

construção pré-discursiva e com interesses políticos e hegemônicos. Através desse 

modelo binário, o poder hegemônico tem a capacidade ‘controlar’ a sociedade e moldá-

la de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Butler explica que:   

   

{...} O gênero não está para a cultura como o sexo pra a natureza; ele 

também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ ou 

‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, 

anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age 

a cultura. (BUTLER, J. 1990, p. 27)   

   

Ou seja, socialmente, gênero e sexo são naturalizados, construídos através de 

ações e discursos que se repetem como aspectos inerentes a uma suposta “essência 

humana” (essencialismo). Assim, qualquer performatividade que fuja do “natural”, é tida 

como afrontamento moral. Os papéis sociais também se encaixam nessa discussão, como 

por exemplo: ‘mulheres são feitas para casar, cuidar do marido, do filho e da casa’. Essa 

ideia, tida como natural pela hegemonia, é na verdade, social e culturalmente construída 

e reproduzida.  

   

Os limites da análise discursiva do gênero pressupõem e definem por 

antecipação as possibilidades das configurações imagináveis e 

realizáveis do gênero na cultura. Isso não quer dizer que toda e qualquer 

possibilidade de gênero seja facultada, mas que as fronteiras analíticas 

sugerem os limites de uma experiência discursivamente condicionada. 
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Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um discurso cultural 

hegemônico, baseado em estruturas binárias que se apresentam como a 

linguagem da racionalidade universal. Assim, a coerção é introduzida 

naquilo que a linguagem constitui como o domínio imaginável do 

gênero. (BUTLER, J. 1990, p. 30-31)   

   

Judith Butler, em oposição a essa visão essencialista, afirma que: “como fenômeno 

inconstante e contextual, o gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo 

de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente 

convergentes”. (BUTLER, J. 1990. p. 32-33). Butler faz também a seguinte indagação: 

“Em que medida é a ‘identidade’ um ideal normativo, ao invés de uma característica 

descritiva da experiência?” (1990, p. 43). Ou seja, até que ponto as pessoas são homens e 

mulheres por norma social e até que ponto são por vontade – ou característica – própria?    

A experiência de gênero, então, fica muito restrita na sociedade, por causa do 

modelo binário e essencialista.    

Em sendo a ‘identidade’ assegurada por conceitos estabilizadores de 

sexo, gênero e sexualidade, a própria noção de ‘pessoa’ se veria 

questionada pela emergência cultural daqueles seres cujo gênero é 

‘incoerente’ ou ‘descontínuo’, os quais parecem ser pessoas, mas não se 

conformam às normas de gênero da inteligibilidade cultural pelas quais 

as pessoas são definidas. (BUTLER, J. 1990. p. 43).   

É importante, porém, que haja mais visibilidade quanto às diversas formas de 

performatividade de gênero, a partir da mídia, por exemplo, mostrando a existência dessas 

pessoas. Assim, mesmo que de forma lenta, os tabus começariam a ser quebrados, e 

discussões e questionamentos seriam abertos, havendo uma mudança na prática 

discursiva, que, afinal, é o que gere o binarismo desde sempre.   

Butler também afirma que, na verdade, uma pessoa não ‘é’ um gênero, mas que 

ela ‘está’ um gênero, sendo que ele é fluido e, assim, nunca dissonante. Confirma então, 

o caráter de construto cultural do gênero e da performatividade.   

Porém, se dispensarmos a prioridade de ‘homem’ e ‘mulher’ como 

substâncias permanentes, não será mais possível subordinar traços 

dissonantes do gênero como características secundárias ou acidentais de 

uma ontologia do gênero que permanece fundamentalmente intacta. 

(BUTLER, J. 1990, p. 55).   
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A obra de Judith Butler traz questões e desconstruções de o que é gênero para a 

sociedade. Afirma que os gêneros são construções sociais e que não são fixos, nem  

‘certos’ ou ‘errados’, apenas existentes. O poder hegemônico, porém, caracteriza sexo e 

gênero como interdependentes e transforma a heterossexualidade e a ideia de homem-

masculino e mulher-feminina em norma, com base em seus interesses econômicos e 

políticos, além de centrados em uma cultura machista e falocêntrica.   

 

Análise Fílmica   

 

Uma marca muito conhecida pelo público e que possui 130 anos de história sendo 

59 anos presente no Brasil, a Avon, empresa norte-americana de cosméticos, possui 1,5 

milhão de revendedoras no país e é líder no ramo da maquiagem. Desde sua criação a 

empresa propõe a independência da mulher que através da venda dos produtos da marca 

tornam-se autônomas e independentes financeiramente.   

A Avon vem fazendo um trabalho relevante desenvolvendo campanhas 

publicitárias com temas que ainda são tabus na sociedade. Estas campanhas abordam 

assuntos como diversidade, aceitação, empoderamento feminino e questões de gênero.  

Desde o ano de 2015, a marca mudou seu posicionamento e trouxe para o mercado em 

2016 sua nova campanha denominada “#EuMeAtraio” para a divulgação do perfume 

“Attraction”. A fragrância exalta o potencial da atração e poder que ela possui entre as 

pessoas.  

O filme “Attraction” da Avon foi lançado em agosto de 2016 como parte de uma 

campanha de lançamento da nova fragrância, que possui esse mesmo nome. Diferente de 

outros produtos da própria marca, essa fragrância possui duas versões: uma para o público 

masculino e outra para o feminino. O conceito da campanha é o de que a atração não 

possui barreiras, incentivando que cada pessoa se sinta atraída por quem quiser e o do 

jeito que quiser.   

Para reforçar esse conceito, o filme mostra de forma linear a atração entre um casal 

fora dos padrões normativos de gênero da sociedade, sendo um casal tido como 

andrógeno, por nem um dos dois possuírem características típicas de homem-mulher. O 

vídeo começa com uma pequena poesia que diz “quando te desejo; me vejo; em ti” (como 
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pode-se observar na imagem abaixo). O uso dessa frase exprime bem a ideia central da 

narrativa, que não é apenas promover de forma comercial o perfume, mas também reforçar 

o novo posicionamento da Avon e ainda quebrar paradigmas e tabus, visto que, além da 

questão do gênero citada acima, ainda a mulher é negra, alta e careca, e o homem é baixo, 

branco e ruivo. Há aí então também, a diferença racial e estética do que seria um padrão 

social.   

Figuras - Frames de Attraction 

                            

                                                    

  A narrativa se desenrola a partir do momento em que ele usa o perfume e ela o 

cheira; é nesse instante que fica evidente a forte conexão que existe entre os dois, a forte 

atração. A partir daí, tem-se uma sequência de passos de dança que formam uma 

coreografia completa e deixam clara a atração e a química existente entre o casal. É 

importante ressaltar que todos os elementos da narrativa são muito simples e discretos, 

desde as locações, que é um grande galpão, até os figurinos e a maquiagem. Isso mostra 

que o grande foco do comercial é a ligação entre os dois personagens, iniciada pela 

fragrância do perfume. Além disso, reforça a ideia do “neutro”, do gênero neutro, da 

fluidez. 
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   Durante todo o filme, são utilizados apenas quatro cenários diferentes, que mudam 

de acordo com uma nova parte da coreografia inserida. Em todos os lugares do galpão, 

porém, a iluminação é muito parecida e o foco é sempre o mesmo: a troca de olhares e os 

movimentos de dança do casal.  Esses olhares e a sincronicidade de seus movimentos 

passam uma mistura de sensações e emoções para o espectador, tais como: harmonia entre 

o casal, beleza, sintonia, atração irrefreável, que os une em praticamente um corpo só. A 

leveza: os personagens movimentam-se como o ar, leves, como o cheiro do perfume. 

Todos esses aspectos remetem à mensagem do perfume, além de serem esteticamente 

interessantes. A música, acompanhada da dança conectada do casal, dá a sensação de que 

aquilo é algo primeiramente artístico. O produto, ganha, então, uma aura de arte. Além 

disso, o fato de existir certa sensualidade na coreografia e uma forte química entre o casal, 

reforça, mais uma vez, o conceito de “atração” do perfume. As características quanto ao 

produto em si são, entretanto, associadas de maneira sutil, já que durante o comercial o 

produto não é colocado em evidência, exceto no final, onde o perfume ocupa toda a tela. 

Isso contribui para que o público não encare o comercial de forma meramente focada na 

venda de um produto, o que facilita a identificação com a marca, e a construção do 

conceito e posicionamento.   

A narrativa, assim, baseia-se em causar no observador uma sensação de 

curiosidade e empatia também, visto que o produto é mostrado poucas vezes durante todo 

o filme e apesar de a coreografia feita pelo casal possuir muita sensualidade, os olhares e 

os passos de dança são muito delicados e suaves, em nenhum momento vulgar. Além 

disso, há uma troca de papéis – papéis designados socialmente para cada gênero - entre o 

homem e a mulher durante toda a coreografia, pois ela é quem conduz o homem durante 

a coreografia, levanta-o ao ar em um passo de dança, e não o contrário, mais usual. Isso 

acaba por causar no público certa estranheza e chama a atenção.  

As personagens são construídas de maneira ambígua, pouco definida, provocando 

no fruidor um efeito de estranhamento, por se tratar de uma relação afetiva (e, por que 

não, uma relação de poder) que foge à convenção. Estranhamento que conduz uma 

reflexão - afinal, há beleza e sentimento naquela dança, há claramente atração e 

entendimento, apesar da diferença, apesar da não-convencionalidade. Todas essas 

características são ferramentas que ajudam a fortalecer o posicionamento da Avon diante 
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do mercado da estética e causar a inquietação no espectador, a fim de abrir 

questionamentos, reflexões, discussões e visibilidade às questões de gênero.  

  

                      

   

A imagem acima, a principal da campanha, retrata bem todas essas características.  

É possível ainda perceber através da imagem que há, visualmente, uma diferença de cor, 

marcada bem ao centro. Isso se dá para que haja coerência entre o fato de haver duas 

versões de um mesmo produto e a peça, pois essa separação entre claro e escuro tem 

completa relação com o tom de pele dos dois personagens e também é uma associação 

direta com o conceito da campanha, de poder atrair-se por qualquer pessoa, sem levar em 

conta qualquer padrão. O uso dessas cores também traz ao receptor uma sensação de 

equilíbrio, de harmonia, por serem tons neutros.   

 

Outro ponto interessante é que o homem e a mulher são colocados no comercial 

como iguais, sem que ao menos fique claro qual dos personagens “pertence” a qual 

gênero, propositalmente. Como já foi dito, segundo Butler, o binarismo de gênero é uma 

construção social; e é isso que o filme “Attraction” mostra em sua narrativa. É por isso 

que ele causou tanto incômodo e dúvida em boa parte dos espectadores, já que a modelo 

não usa roupas consideradas femininas, seu corpo não é mostrado de forma sedutora e 

sensual e os movimentos de dança por ela executados, são, em boa parte, considerados 

masculinos.   

 

A partir do momento em que a Avon mostra em uma campanha uma modelo com 

essas características, ela vai de encontro a todos esses conceitos impostos pela sociedade 

binária em que nos encontramos. Isso é a confirmação de que todos os recursos utilizados 

para a construção dessa narrativa têm um grande propósito: a quebra desses paradigmas 

e normas sociais de gênero.   
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O uso da “#” (hashtag) na campanha proporciona um engajamento maior do 

público e ajuda a promover de forma eficiente o produto pelas redes sociais, que é o 

objetivo da marca, uma estratégia inteligente da Avon.  

 

Vale ressaltar que o produto em momento nenhum é o foco do filme. Ele é 

mostrado apenas duas vezez, ou seja, o objetivo da narrativa, apesar de ser um filme 

publicitário, é promover o conceito que envolve a fragrância e não apenas o perfume em 

si. Também é preciso destacar que essa campanha foi veiculada na internet e não em 

veículos como a TV aberta, o que mostra que o público que a marca procura atingir são 

pessoas mais jovens.    

 

Outra característica que precisa ser ressaltada no filme é a música, que possui o 

mesmo nome da fragrância, e foi lançada exclusivamente para a campanha. Sua letra 

descreve a relação de um casal extremamente apaixonado que possui o companheirismo 

como base para seu relacionamento. A melodia possui um tom de sensualidade, o que 

ajuda na composição do jogo de sedução feito pelo casal durante o filme. Sendo assim, a 

canção é de extrema importância para a narrativa, não apenas para a execução da 

coreografia, mas também para a ambientação da história, visto que tanto a letra quanto o 

ritmo estão em completa sintonia com o conceito proposto pela campanha.   

 

Podemos afirmar por fim que, tendo o filme publicitário em geral como objetivo 

propagar um produto ou até mesmo apenas um conceito, “Attraction” é uma narrativa que 

se mostra muito peculiar nesse sentido, visto que todos os recursos utilizados para a 

construção dele são muito sutis e fazem com que a mensagem que tinham o objetivo de 

passar, seja entendida de forma implícita e sutil pelo espectador – sem discursos - mas 

com sucesso. Isso atribui ainda um tom de mistério, proposto por essa composição, tendo 

em vista que o filme é baseado apenas em uma coreografia e troca de olhares dos dois 

personagens, o que reforça ainda mais o foco no casal “atípico”.   

   

Considerações Finais  
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A análise do filme “Attraction” da Avon traz a debate várias questões sociais e o 

papel da publicidade na quebra de paradigmas existentes na sociedade. Tendo em vista 

que a narrativa, apesar de ser uma campanha publicitária, não possui como foco e objetivo 

apenas vender o produto, mas sim propagar o conceito proposto pela campanha. Como a 

marca vem se posicionando de maneira muito expressiva no mercado no último ano, 

trazendo representatividade para as minorias, com base nas questões de gênero, uma peça 

como essa é a prova de que a empresa está mudando o mercado da beleza no país.   

O estudo de caso desse comercial feito sob a perspectiva da poética e as premissas 

de questões de gênero, resulta em um entendimento do tema abordado pela campanha e 

das diferentes reações obtidas pelo público. A dúvida gerada em boa parte das pessoas 

em relação ao gênero da modelo evidencia como esses preceitos estão presentes em 

nossos olhares e como um signo possui um significado diferente para cada observador. 

Além disso, tornou-se ainda mais claro a importância do debate em torno desses temas no 

mercado publicitário, principalmente na indústria da beleza. 

Dessa forma, é possível concluir que estamos vivendo em um novo momento da 

publicidade. Não nos comunicamos mais da mesma maneira que antes, é preciso mudar 

tanto a linguagem quanto os temas abordados. Representatividade importa, e é isso que a 

Avon vem fazendo no último ano, dando voz e espaço para aqueles que antes eram 

ignorados e marginalizados pelos meios de comunicação.   
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