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Resumo 

A publicidade é uma das atividades comunicacionais mais presentes no cotidiano das 

sociedades ocidentalizadas. Assim, ela atua na produção de sentidos e significações que 

ajudam a transmitir e/ou consolidar valores sociais vigentes. Diante disso, este artigo 

buscou entender como se dá a construção discursiva da publicidade relacionada à 

imagem do gênero feminino, questionando qual a importância da publicidade na 

elaboração do mito do feminino na sociedade contemporânea. Para isso, realizou-se 

Análise do Discurso (AD), a partir da perspectiva da escola francesa, com base nos 

conceitos de Pêcheux, da campanha Cores de O Boticário. Concluiu-se então, a partir da 

análise do corpus deste estudo, que os discursos presentes nos filmes publicitários de O 

Boticário atuaram na manutenção dos estereótipos atrelados ao gênero feminino. 
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Introdução: 
 

O presente artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção 

do grau de bacharel em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela 

Universidade do Estado da Bahia. A monografia que o originou teve como objetivo a 

realização da análise das campanhas publicitárias de O Boticário veiculadas no horário 

nobre da Rede Globo no período entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. 

Contudo, para a realização deste artigo selecionou-se apenas a campanha Cores, 

por esta ser uma campanha com quatro spots, o que possibilita uma gama maior de 

material para análise, em detrimento da campanha natalina de O Boticário, também 

analisada na monografia, que só possuía um filme. 

A escolha desta temática ocorreu a partir da percepção de que a publicidade é uma 

atividade comunicacional presente no cotidiano da população e através da qual muitos 

dos valores sociais vigentes são veiculados. Por esta ser uma atividade multimeio, 
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delimitou-se que este estudo seria voltado para os filmes publicitários veiculados na 

televisão aberta brasileira, mais especificamente na Rede Globo de Televisão, dada à 

sua importância notória no cotidiano do cidadão brasileiro comum, que pode ser 

atestada através dos índices de audiência e da grande repercussão que se costuma dar a 

tudo que esta emissora transmite.  

A intenção deste estudo é, especialmente, analisar campanhas publicitárias que 

tenham a figura da mulher como destaque e que são destinadas ao público feminino, 

majoritariamente, tendo na mulher o seu principal interlocutor.  

Assim, buscou-se compreender a partir deste estudo como O Boticário constrói 

uma imagem acerca da mulher a partir do discurso presente na Campanha Cores. Para 

tanto, utilizou-se os conceitos de Análise do Discurso da escola francesa, como: 

Naturalização, Posicionamento do Sujeito no Discurso e Interdiscurso. Desta forma, 

tem-se por hipótese que o discurso publicitário difunde valores sociais em suas 

campanhas que ajudam a fortalecer identidades preconceituosas relacionadas ao gênero 

feminino, o que contribui para a manutenção de estereótipos e estigmas sobre a mulher 

junto ao senso comum. 

 

O Mito da Beleza Feminina 

 

Conforme Roland Barthes (1993), muitas das mensagens que nos chegam pelos 

meios de comunicação são mitos naturalizados por representações, que tiram deles seu 

caráter interesseiro. Segundo Barthes (1993, p. 131), “o mito é um sistema de 

comunicação, é uma mensagem”. Assim, um mito é um discurso, que cria uma segunda 

significação sobre uma determinada matéria significante, modificando ou criando uma 

percepção distinta sobre a mensagem passada. 

A principal função do mito é transformar "história em natureza". Ele naturaliza 

uma construção histórica como se ela fosse parte da natureza; dessa forma, ele é 

facilmente aceito, por, teoricamente, se basear numa realidade, numa lógica própria, 

natural. Assim, segundo Barthes (1993, p. 150-151), "tudo se passa como se a imagem 

provocasse naturalmente o conceito, como se o significante criasse o significado [...] o 

mito é uma fala excessivamente justificada". 

O mito da beleza é uma narrativa que, ao longo dos séculos, exerce o papel de 

manter as mulheres dentro dos limites de ação e criticidade que não interfiram 

negativamente nos rumos da economia que vive de explorá-las. O papel que essa 
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narrativa reservou à mulher, para além dos papéis que já cabiam a ela e que aos poucos 

foram sendo questionados, como os de esposa, dona de casa e mãe, foi o de 

consumidora.  

 
Quando a dona-de-casa insegura, entediada, isolada e inquieta abandonou a 

Mística Feminina
4
 pelo local de trabalho, os anunciantes se defrontaram com 

a perda de seu principal consumidor. Como garantir que mulheres 

trabalhadoras ocupadas e estimuladas continuariam a consumir nos mesmos 

níveis de quando tinham o dia inteiro para isso e não dispunham de muitos 

outros interesses que as ocupassem? Era necessária uma nova ideologia que 

as levasse ao mesmo consumismo inseguro de antes. Essa ideologia teria de 

ser, ao contrário da Mística Feminina, uma neurose portátil que a mulher 

pudesse carregar consigo para dentro do escritório. (WOLF, 1992, p. 86) 

 

A neurose à qual Wolf (1992) se refere é a da busca incessante pela beleza. 

Assim, o papel da mulher consumidora tornava-se cada vez mais importante na vida de 

todas as mulheres. As mais belas, consumiam para a manutenção e o aprimoramento do 

dom da beleza que já possuíam; as não-belas, para tentar se aproximar do padrão 

estético difundido e se tornar menos feias. As duas formas de interação com o mercado 

eram fundamentais para a Indústria Cosmética, não importa como nem o porquê, as 

mulheres estavam consumindo seus produtos.  

A Indústria atua através de representações midiáticas em reportagens, novelas, 

filmes e séries, e anúncios publicitários que interpelam esse público a ir aos pontos de 

venda a fim de se parecerem mais com o modelo ideal proposto pela publicidade. 

Numa sociedade onde a mídia é mantida por anunciantes, não há como escapar 

das influências do mito da beleza. Assim, a Indústria Cosmética formula e difunde, 

através da publicidade, padrões de beleza inalcançáveis, no intuito de que as mulheres 

estejam sempre dispostas a assumir o papel de consumidoras e, com isso, aumentem os 

lucros das empresas de produtos de beleza, que retroalimentam, para tanto, essa 

“indústria do medo do envelhecimento e da feiura”.  

Por esse motivo, pouco se vê mulheres velhas, deficientes ou sem os atrativos 

típicos do que se naturalizou como belo ocupando espaços de destaque na mídia. Se isso 

                                                 
4
 Conceito de Betty Friedan, trazido no livro homônimo lançado em 1963. A Mística feminina é o pensamento 

vigente nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial de que a carreira e a educação conduziriam a mulher a 

perda da feminilidade. Assim, essa ideologia pregava que a mulher americana deveria ter como objetivo de vida ser 

bem-sucedida no matrimônio e no exercício da maternidade. Essas mulheres, muitas delas com ensino superior, 

abriram mão de possíveis carreiras profissionais para dedicar-se a ocupação de donas de casa, o que, depois de certo 

tempo, gerou um mal estar generalizado nesta geração.  Disponível em: 

http://brasil.indymedia.org/media/2007/02/374147.pdf, acesso em 2 de junho de 2017. 
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passasse a ocorrer, provavelmente, as espectadoras começariam a se questionar do 

porquê são impostas exigências tão altas e cruéis à sua aparência. 

Segundo Naomi Wolf (1992), o mito da beleza é mais um exemplo de ideologia 

que, ao longo da história, foi utilizada para frear a emancipação feminina. Contudo, ao 

contrário do que se pensa, esse fenômeno não se restringe às mulheres. O 

enfraquecimento da autoestima e do amor-próprio é um instrumento utilizado pela 

Indústria Cosmética contra homens e mulheres, a fim de incentivar a insegurança em 

relação a sua autoimagem e, por consequência, alavancar o consumo desses setores.  

Cada vez mais os homens se preocupam com esse aspecto de suas vidas, o que fez 

surgir até uma nova categoria para os mais vaidosos, o homem metrossexual
5
. No 

entanto, os efeitos do mito sobre as mulheres ainda acarretam em consequências mais 

devastadoras, tornando essa problemática uma questão de gênero. 

Gênero é uma categoria de estudo criada para desmitificar a ideia de que mulheres 

e homens possuem papéis sociais diferentes por uma questão biológica. O 

questionamento que o conceito de gênero traz é justamente o de que a divisão sexual do 

feminino e masculino está muito mais baseada em uma questão política e social do que 

de fato nas diferenças inerentes ao sexo.  

 
O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais” - a 

criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e 

às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais 

das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo 

essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. 

(SCOTT, 1991, p. 7) 

 

Desta forma, torna-se perceptível que a distinção dos papéis sociais homem versus 

mulher se deu a partir de uma normatização de comportamentos que seriam aceitáveis 

para cada gênero. Contudo, essas normas foram impostas de forma mais penosa às 

mulheres. Desta forma, percebe-se que a construção imagética sobre o gênero feminino 

constitui um mito. 

 

Operadores Metodológicos Para Análise: 

 

No presente trabalho, propomos a análise de discursos publicitários, a fim de se 

esclarecer como se processa a construção de efeitos de sentido sobre a mulher na 

                                                 
5
 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest, publicado no Anuário 2016 da ABIHPEC, "nos 

últimos 5 anos, a categoria de produtos para esse nicho no Brasil cresceu 16%" –  o que demonstra que o 

apelo à beleza não afeta somente as mulheres. 
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sociedade contemporânea. Para tanto, serão apresentados os operadores metodológicos 

utilizados para a Análise do Discurso, tendo por base os conceitos de Pêcheux, a partir 

da leitura de Orlandi (2003). 

Para a análise das campanhas publicitárias da marca O Boticário, três operadores 

serão utilizados: Naturalização
6
, Posicionamento do sujeito no discurso

7
e Interdiscurso

8
. 

O primeiro operador terá como função questionar como se dá o processo de 

naturalização de aspectos socioculturais, como estereótipos e mitos que constroem uma 

imagem acerca da mulher, nas campanhas selecionadas. Para tanto, será necessário 

introduzir o conceito de estereótipo. Sousa utiliza Lippmann como referência sobre esse 

conceito. 

 
Os estereótipos são esquemas cognitivos de abordagem da realidade que se 

manifestam na língua e que têm sempre por trás uma avaliação emotiva e 

preconceituosa da realidade. [...] Os estereótipos são, portanto, redutores, 

minimizando as diferenças entre os elementos que nele se podem enquadrar 

(o estereótipo dos ciganos minimizam as diferenças entre eles). (SOUSA, 

2004, p. 52-53) 

 

Esse conceito deixa claro que o estereótipo é uma avaliação rasa acerca de um 

objeto, ela o reduz, empobrece-o. Assim, a naturalização de um estereótipo seria uma 

maneira de se fazer crer que essa distorção da realidade é um fato, não uma construção. 

O conceito de posicionamento do sujeito no discurso será fundamental para a 

compreensão de elementos como o lugar de fala dos sujeitos discursivos e como o 

processo de assujeitamento
9
 destes se manifesta nessas campanhas. Com interdiscurso 

buscar-se-á mostrar como o discurso se utiliza de elementos como o esquecimento 

ideológico
10

 e a paráfrase
11

 para manter-se atual e para produzir sentidos.  

A partir da seleção desses operadores, buscar-se-á responder ao longo da análise 

às seguintes questões: 

                                                 
6
 Mecanismo ideológico de apagamento da interpretação (ORLANDI, 2003), que é o que dá sentido ao discurso. Um 

discurso para ser compreendido precisa ser interpretado. 
7
 Maneira como os personagens desses spots projetam suas respectivas imagens e que efeitos essas projeções 

possivelmente provocam no espectador. 
8
 O interdiscurso está atrelado à memória, é o já-dito. O discurso só faz sentido quando relacionado a outros 

discursos, que o antecederam. 
9
 Caracteriza-se por ser uma condição de submissão do sujeito à língua e à sociedade. Nessa perspectiva, o sujeito 

acredita que é a origem do que diz, numa sensação de que inventou a cultura e a língua e que está acima delas, sem 

perceber que seu enunciado é fruto de ideologias e discursos anteriores. 
10

 O esquecimento ideológico ocorre a partir de uma percepção equivocada de que nós somos criadores do nosso 

discurso, esquecendo-nos de que antes de nós já havia linguagem e história e que o discurso em si já existia, de que 

fomos assujeitados às formações ideológicas ao longo do processo. 
11

 A paráfrase pode ser compreendida como várias formas de se dizer o mesmo. Ela é o que se mantém num discurso; 

pode-se dizer que o sentido tem origem na paráfrase, já que “não há sentido sem repetição” (ORLANDI, 2003, p. 38) 
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1 - O discurso apresentado pela campanha passa por um processo de 

naturalização? Se sim, de que forma a campanha em questão naturaliza certos 

comportamentos e ideias, especialmente, acerca da mulher e do seu papel social? Quais 

elementos ela naturaliza em seu discurso? Por que ela naturaliza esses elementos? 

2 - A partir de quais lugares de fala O Boticário apresenta seu discurso e os 

sujeitos presentes na campanha são representados? Esses lugares são representados de 

forma estereotipada? Como as imagens desses sujeitos são projetadas para o 

interlocutor/espectador? Que efeitos de sentido são causados por essas projeções? Esses 

sujeitos estão assujeitados a alguma estrutura social? Quais seriam essas estruturas? De 

que forma esse assujeitamento se manifesta no discurso? 

3 - Com que outros discursos esta campanha se relaciona? De que forma se dá 

essa relação? Quais os possíveis efeitos de sentido que o discurso desta campanha 

exerce sobre os interlocutores/espectadores? 

Esses elementos formam o conjunto de operadores metodológicos que serão 

utilizados quando da análise da campanha objeto deste estudo. 

 

Coleta De Dados E Metodologia Para Análise 

 

A TV está cotidianamente “em contato” com o telespectador, ela pode ser 

considerada como mais uma das inúmeras atividades da rotina diária de quem a assiste, 

assim como trabalhar e tomar banho, por exemplo. Assim, a publicidade televisiva faz 

parte do cotidiano do telespectador, que é exposto aos valores disseminados por ela. 

Atualmente, a TV Globo é expoente na televisão aberta brasileira, sendo a 

emissora com a maior verba de publicidade do país. Esse fato demonstra a importância 

da Rede Globo, respaldando a sua escolha para a realização deste estudo.  

O horário nobre é a faixa da programação com maior destaque e, 

consequentemente, com espaços para anúncios mais caros. A faixa temporal intitulada 

como horário nobre hoje é caracterizada pelo período entre dezoito horas e meia noite, 

podendo ser estendido com base na programação das emissoras. A Globo, assim como 

outras emissoras de TV brasileira, adota o modelo sanduíche, colocando o jornal entre 

duas novelas, a fim de manter a audiência presa à programação (SOUZA FILHO, 2011). 

Essa faixa da programação seria disputada pelos anunciantes devido à sua maior 

penetração nos lares dos telespectadores, gerando uma renda maior para a emissora 

dada à relação entre oferta e procura. 
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Para a coleta de dados, foi feita, inicialmente, a gravação do horário nobre da 

Rede Globo, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Posteriormente, recorreu-se ao 

Youtube para acessar mais facilmente o conjunto de spots selecionados para a análise. 

Para a realização da análise da campanha publicitária selecionada, o primeiro 

passo será a narração das cenas dos filmes. A partir de então, a investigação entrará no 

campo do discurso, procurando responder, com base no material apreendido da 

campanha Cores, as questões expressas na seção sobre os operadores metodológicos do 

presente estudo. A análise será feita em ordem cronológica, de acordo com o período de 

exibição desses anúncios no horário nobre da Rede Globo.  

 

O Grupo O Boticário
12

 

 

O Grupo O Boticário nasceu a partir da criação de uma farmácia de manipulação 

homônima no centro de Curitiba em 1977, inicialmente, atuando apenas com produtos 

dermatológicos. O fundador da empresa percebeu que a maioria de suas clientes eram 

mulheres e passou a produzir produtos de beleza, deixando-os expostos nas prateleiras. 

Atualmente, o Grupo O Boticário possui quatro marcas, quais sejam, O Boticário, 

Eudora, Quem disse, Berenice? e The Beauty. O Boticário, carro-chefe do grupo, é líder 

no ramo de perfumaria no país. Hoje, O Boticário é uma das marcas brasileiras que mais 

investem em publicidade. Esse investimento rendeu ao Grupo O Boticário o título de “a 

marca mais bem avaliada pelos brasileiros”
13

 pelo terceiro ano consecutivo.   

 

Campanha Cores 

 

A campanha selecionada para análise foi produzida pela agência de publicidade 

paulistana ALMAP BBDO. Esta campanha foi uma ação promocional dos produtos de 

O Boticário, intitulada Cores, dividida em duas etapas, cada uma composta de dois 

filmes, de 15 e 30 segundos, totalizando quatro comerciais ao todo. Essa campanha 

utilizou-se do humor como estratégia para atrair a atenção do público.  

Com o mote “Não importa a cor do seu desejo, o segredo é acreditar”, as cores e 

suas simbologias foram apresentadas em diferentes situações nesses filmes. A primeira 

etapa, cujo título é “Rosa e Amarelo”, destinou-se a divulgar a promoção dos produtos 

de perfumaria feminina e maquiagem. Ela estreou na televisão aberta em 26 de 

                                                 
12

 Informações disponíveis em: http://nossahistoria.grupoboticario.com.br/pt-

br/Paginas/Interna_decadas.aspx?ano=1980, acesso em: 12 de abril de 2017. 
13

 Informações disponíveis em: https://www.almapbbdo.com.br/pt/noticias/o-boticario-e-a-marca-mais-bem-avaliada-

pelos-brasileiros+87, acesso em: 3 de maio de 2017. 

http://nossahistoria.grupoboticario.com.br/pt-br/Paginas/Interna_decadas.aspx?ano=1980
http://nossahistoria.grupoboticario.com.br/pt-br/Paginas/Interna_decadas.aspx?ano=1980
https://www.almapbbdo.com.br/pt/noticias/o-boticario-e-a-marca-mais-bem-avaliada-pelos-brasileiros+87
https://www.almapbbdo.com.br/pt/noticias/o-boticario-e-a-marca-mais-bem-avaliada-pelos-brasileiros+87
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dezembro de 2016. A segunda etapa, por sua vez, foi lançada em 23 de janeiro de 2017, 

com o título “Vermelho e Azul”, tendo como intuito anunciar descontos na linha de 

perfumaria masculina e cuidados pessoais de O Boticário.  

 

Rosa E Amarelo (15 Segundos) 

 

Figura 1: A Consumista 

 

Fonte: Youtube
14 

Neste filme, uma amiga solicita que a outra a ajude a escolher entre dois produtos, 

um batom rosa e um perfume de cor amarela, como um elemento de redundância da 

campanha, pois destaca através das cores dos produtos o título do filme “Rosa e 

Amarelo” e o da própria campanha “Cores”, fato que também ocorre no outro spot dos 

produtos da linha feminina. Assim, ela indica o produto amarelo, pois essa cor traria 

dinheiro - lembrando que, em véspera de Réveillon (como é o caso do lançamento da 

campanha), as pessoas costumam escolher vestimentas relacionadas aos supostos 

significados de suas cores. Então, sua amiga diz não estar interessada nessa 

característica, pois ela é "totalmente desprendida de bens materiais" e a cor amarela tem 

outra simbologia para ela, a da felicidade.  

Nesse momento, uma vendedora da loja passa, ouve a conversa e diz que o 

perfume em questão está em promoção. Então, a cliente que se intitulava como 

"desprendida" diz que vai levar o produto, sem nem saber o preço, contrariando o seu 

discurso de desapego pelo material. 

A protagonista desse filme é uma mulher branca, que não se enquadra no padrão 

estético de magreza, contudo, não se distancia muito dele, possuindo face levemente 

arredondada.  

                                                 
14

 Imagem extraída do vídeo "Rosa e Amarelo" (15'') da campanha, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRL3Mjl1Xjo , acesso em: 2 de maio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRL3Mjl1Xjo
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Já sua amiga, a única personagem negra de todos os filmes da campanha Cores, 

possui características que seriam contempladas por este padrão de beleza ocidental, 

como o fato de ser magra, longilínea e ter traços faciais que se assemelham ao fenótipo 

branco, como o nariz mais afinado. 

Esse filme naturaliza o consumismo feminino exacerbado e o impulso por 

comprar produtos que estejam em promoção, já que para a marca é interessante 

incentivar esse consumismo. Assim, as imagens projetadas são, respectivamente, de 

uma mulher louca por promoção, com atitudes contraditórias, emocional e o da mulher 

centrada, mas supersticiosa. No entanto, a marca assume o lugar de fala da consumista, 

no momento em que transforma a personagem que se dizia desprendida em alguém que 

ama promoções, apelando para o estereótipo.  

Os efeitos de sentido potencialmente causados por essas projeções são de que a 

mulher é um ser impulsivo, especialmente no que diz respeito aos estímulos ao 

consumo. A protagonista, que representa/projeta a consumidora comum de O Boticário, 

está assujeitada à sociedade do consumo, que se manifesta a partir do momento em que 

a vendedora menciona a palavra “promoção”, engatilhando na consumidora uma 

necessidade quase incontrolável pelo consumo. 

Esse discurso se relaciona com a máxima do senso comum de que a mulher é um 

ser extremamente consumista, ainda mais em ocasiões de liquidação e promoções 

diversas, reiterando esse pensamento estereotipado acerca da mulher. 

Um aspecto desse filme que, apesar de não estar dentre os questionamentos 

propostos no início da análise, chamou a atenção ao longo do processo, é que esse é o 

único dos filmes analisados onde aparece a figura de uma pessoa negra. Essa questão 

será retomada posteriormente, nas considerações finais deste estudo. 
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Rosa E Amarelo (30 Segundos) 
 

Figura 2: A Supersticiosa 

 
Fonte: Youtube

15
 

 

Neste filme, duas amigas estão numa loja O Boticário, onde a protagonista está 

escolhendo produtos que são apresentados pela vendedora, atribuindo a cada um deles 

um significado com base em suas cores. Então, ela escolhe um batom rosa, atribuindo-

lhe propriedades relacionadas ao amor, romance e paixão, que logo são questionadas 

por sua acompanhante/amiga, que se mostra cética sobre essas significações.  

A protagonista, uma jovem moça, apesar de ter características físicas que 

condizem com o padrão ocidental de beleza, como cabelos lisos, pele clara e o fato de 

ser alta e magra, não se veste de forma a enaltecer esses atributos, com a utilização de 

peças monocromáticas na composição do seu figurino. Já sua amiga, se veste de forma a 

valorizar sua feminilidade, utilizando elementos comumente associados ao gênero 

feminino, como peças nos tons de rosa. 

Então, ao sair da loja, a consumidora supersticiosa e sem evidentes/evidenciados 

dotes de beleza esbarra em um homem reconhecido como belo na nossa cultura, que a 

olha encantado e, logo, é retratado como um possível pretendente; então, sua amiga 

volta à loja e solicita à vendedora o mesmo batom que, supostamente, teria beneficiado 

sua colega na cena anterior, sugerindo uma mudança de ideia sobre as suas crenças. 

O filme analisado naturaliza a ideia de que a mulher é um ser supersticioso e 

consumista e, além disso, para ser feliz, ela precisa, necessariamente, estar numa relação 

amorosa. Essa naturalização se dá pelo interesse da marca que a mulher enxergue nos 

produtos de beleza um mecanismo para alcançar essa suposta realização pessoal.  

                                                 
15

 Imagem extraída do vídeo "Rosa e Amarelo" (30'') da campanha Cores de O Boticário, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UQrW15Ehc7M , acesso em: 2 de maio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=UQrW15Ehc7M
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Mulheres como as representadas no spot são assujeitadas a uma cultura patriarcal 

e machista que entende que a mulher só pode ser bem-sucedida a partir do momento em 

que ela encontra um companheiro. Esse assujeitamento se expressa na fala da 

protagonista quando ela resolve comprar o batom rosa, pois a cor significaria “amor, 

romance, paixão”; e, posteriormente, quando a amiga, que antes era cética, volta à loja e 

pergunta “ainda tem aquele batom rosa?”. 

Esse discurso se relaciona interdiscursivamente com o “senso comum” que deixa 

latente a ideia de que as mulheres, costumeiramente, agem baseadas somente no fator 

emocional e que tem como maior objetivo de vida encontrar um parceiro ideal. Assim, a 

marca se posiciona de forma a naturalizar um modelo de feminino estereotipado, que 

não necessariamente corresponde à realidade. 

 

Vermelho E Azul (15 Segundos) 
 

Figura 3: A Mãe 

 
Fonte: Youtube

16
 

 

Numa loja O Boticário se encontram mãe e filho. A mãe conversa com a 

vendedora, que a apresenta uma linha de produtos da marca e elogia a cor vermelha - 

mais uma vez, com o intuito de evidenciar uma das cores título da campanha - que, 

entende-se que seja a cor dos produtos dessa linha. A mãe empolga-se e continua a falar 

da sua paixão pela cor vermelha, que, segundo ela, só lhe traria benefícios. 

A mãe, mulher branca, magra, já mais velha que as personagens da linha 

feminina, tem traços faciais costumeiramente não vistos como harmoniosos e, portanto, 

belos pela sociedade ocidental, como seu nariz proeminente. Mulher de beleza comum, 

mas com a qual a co-enunciadora pode se identificar. Entretanto, a vendedora de O 

                                                 
16

 Imagem extraída do vídeo "Vermelho e Azul" (15'') da campanha Cores de O Boticário, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iX3mpGGjXBE , acesso em: 3 de maio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=iX3mpGGjXBE
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Boticário representada nesse filme possui os atributos compreendidos pelo senso 

comum como características de uma mulher bela, contribuindo para a naturalização de 

um padrão estético.  

O filho, que até o momento só prestava atenção ao diálogo, resolve se pronunciar, 

já que entende que sua mãe estaria se contradizendo, pois, ela sempre que recebia o seu 

boletim, com notas vermelhas, reclamava, evidenciando a polissemia da cor vermelha.  

Projeta-se a cliente como uma mulher que tem na maternidade uma de suas 

principais funções. O filho é projetado como uma criança com problemas em suas notas 

escolares. Os efeitos de sentido causados por essas projeções são de manutenção dos 

papéis sociais da mulher, especialmente em relação à maternidade. O enunciador (O 

Boticário) parece se dirigir a sujeitos assujeitados a uma sociedade patriarcal, capitalista 

e, logo, consumista, que supervaloriza a estrutura familiar tradicional e a maternidade.  

Esse discurso se relaciona com o discurso machista (interdiscurso) do senso 

comum de que o cuidado com os filhos (e com seu desempenho escolar) é obrigação da 

mulher. Os possíveis efeitos de sentido que o posicionamento discursivo de O Boticário, 

apresentado nesse filme, produz são de manutenção do papel maternal e da união desse 

com o da mulher que precisa continuar se cuidando e se embelezando mesmo depois de 

ter filhos.  

 

Vermelho E Azul (30 Segundos) 

Figura 4: A Esposa 

 
Fonte: Youtube

17
 

 

Nesse filme, um casal está na loja O Boticário. A esposa conversa com a 

vendedora, a mesma do spot anterior, enquanto o marido olha os produtos expostos nas 

estantes do estabelecimento. Então, ao falarem sobre cores, a esposa diz à vendedora 

                                                 
17

 Imagem extraída do vídeo "Vermelho e Azul" (30'') da campanha Cores de O Boticário, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nCFw8yKF_-Q , acesso em: 2 de maio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=nCFw8yKF_-Q


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

que seu marido não entende nada de cores. Para comprovar a sua fala, a cliente propõe 

uma aposta à vendedora e atribui ao seu marido a tarefa de encontrar um produto de cor 

âmbar, acreditando que ele não fosse conseguir. Sem dificuldades, o seu cônjuge 

consegue encontrar o produto e identifica uma série de outras cores. 

 Em relação ao papel feminino, a propaganda naturaliza a ideia de que a mulher 

deve cuidar de seu marido, ao acompanhá-lo no momento da compra dos seus produtos 

de beleza. A esposa, inclusive, aparece na campanha de perfumaria masculina como 

personagem principal. A marca utiliza-se desses elementos na construção de seu 

discurso, pois tem conhecimento de que, apesar do grande aumento do consumo 

masculino, as mulheres ainda são as maiores consumidoras desses produtos, pois são 

elas que, costumeiramente, vão às lojas para realizar as compras. 

Por outro lado, o filme pode ser visto também como uma crítica da relação desta 

esposa com o seu marido, visto que, muitas vezes, até o infantiliza, como quando diz à 

vendedora “meu marido não entende nada de cor, você quer ver?”, como se testasse 

seus conhecimentos, sendo representada de forma controladora em relação ao seu 

cônjuge.  

Os sujeitos do comercial são assujeitados à sociedade patriarcal, à estrutura 

familiar e ao matrimônio. O assujeitamento da esposa se manifesta em sua fala quando 

ela diz “adoro esse, vou levar para o meu marido” e quando ela afirma à vendedora que 

“meu marido não entende nada de cor, quer ver?”, evidenciando a suposta onisciência 

(que se prova enganosa) da esposa em relação a seu marido. 

O discurso presente no filme se relaciona com os pensamentos estigmatizantes de 

que a mulher deve ser uma “segunda mãe” para o seu marido e o pensamento machista 

de que a mulher foi destinada ao matrimônio, gerando um possível efeito de 

manutenção do papel feminino na sociedade, especialmente dentro do matrimônio, 

entretanto, a marca também questiona esse modelo de relação.  

 

Considerações Finais: 

 

 A Campanha Cores, em conjunto, apresenta elementos discursivos que ajudam a 

ratificar uma identidade estereotipada da mulher, principal consumidora dos produtos de 

O Boticário e personagem principal dos vídeos mencionados. Para cada um dos filmes 

da campanha, ela traz um diferente estereótipo referente ao gênero feminino. Ela retrata 
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em seus vídeos mulheres que se caracterizam pelo consumismo, superstição, 

maternidade e matrimônio. Quatro elementos que, ao fim, constituem a imagem da 

mulher que permeia o imaginário do senso comum. Eis então o símbolo da mulher ideal, 

ainda sob o ponto de vista da sociedade patriarcal ou, pelo menos, aspectos dela. 

Na primeira etapa da campanha Cores, as consumidoras que aparecem nos filmes 

são mulheres jovens. Entretanto, na etapa destinada aos produtos masculinos, as 

consumidoras são mulheres mais velhas, que já constituíram família, e estão 

frequentando o estabelecimento na companhia de seu filho e seu marido, 

respectivamente. Essa divisão entre mulheres jovens e independentes e mulheres 

maduras e comprometidas traz a ideia de que a família tornou-se um elemento central na 

vida das mulheres após o casamento e a maternidade.  

Esta campanha também traz outro retrato do feminino, o da vendedora. Apesar de 

não representarem toda a gama de colaboradores da marca, as funcionárias dos filmes 

podem ser compreendidas como o modelo estético que O Boticário projeta de suas 

vendedoras. Essa projeção, para além da imagem dessas mulheres, é também uma forma 

de a marca se autorreferenciar tanto a partir da aparência delas, em um processo de 

personificação da marca, quanto em relação à exibição de seus produtos através das 

maquiagens que utilizam.  

Por outro lado, elas também se colocam como cúmplices das clientes. Esse 

posicionamento de proximidade é evidenciado, por exemplo, quando a vendedora passa 

pelas amigas, que estão conversando e informa “tá em promoção”, como se estivesse 

dando uma dica para suas “amigas”. Assim, a marca reivindica/projeta para si esta 

cumplicidade, como se fosse a própria vendedora. 

Os locutores finalizam os spots intercalando as frases “Acredite na beleza” e “Não 

importa a cor do seu desejo, o segredo é acreditar”. As duas sentenças estimulam a 

credulidade do consumidor, tanto pelo uso do imperativo em “Acredite na Beleza” 

quanto por afirmar que “o segredo é acreditar”. Assim, o efeito de sentido 

possivelmente produzido é de que “o segredo para o seu bem-estar é acreditar no seu 

desejo”, desejo esse compreendido como um impulso/intuição que o levaria ao ato de 

consumir. Da mesma forma, “acredite na beleza” também seria uma maneira de 

conduzir o consumidor às compras, já que, ao acreditar na beleza, o co-enunciador 

acreditaria na potencialidade de se tornar mais belo, fazendo-o consumir mais produtos 

que enalteceriam suas características físicas, tornando a sua potencial beleza algo real.  
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Um aspecto a ser pontuado é que a publicidade brasileira ainda não contempla a 

diversidade étnica de sua população. A aparição de somente uma personagem negra nos 

filmes estudados é sintomática desta marginalização da população negra na publicidade. 

Desta forma, os recortes de classe e raça, assim como o estudo de recepção de públicos, 

podem vir a enriquecer esta pesquisa futuramente. 

A partir do que foi discutido ao longo do presente artigo, nota-se que O Boticário 

- apesar de evidenciar em seu discurso, em alguns momentos, valores que sinalizam um 

posicionamento moderno, como a independência financeira da mulher, por exemplo - 

ainda carrega em suas manifestações discursivas valores tradicionais, associados ao 

pensamento do senso comum. Assim, confirma-se a hipótese de que a marca ajuda a 

construir e publicizar imagens esvaziadas pelo advento do estereótipo.  
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