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Resumo 

 

Sabe-se que a comunicação é fundamental na formação de um indivíduo, criando 

hábitos e auxiliando na construção de padrões e conceitos. Com o acesso às redes 

sociais e o novo modo das marcas se comunicarem através do branded content, foi 

percebido um poder vindo do conteúdo para engajar as pessoas em causas antes não 

percebidas. Neste artigo são oferecidas referências teórico-práticas para o 

desenvolvimento de branded content para o meio digital, que envolve a representação 

da mulher. O objetivo é entender essa nova representação do feminino e como ela pode 

ser traduzida em algumas formas de comunicar, fazendo da marca algo que informa e 

empodera através do branded content. Para entender essa representação junto à 

construção da marca, foi utilizada a metodologia qualitativa, através de pesquisa 

descritiva por materiais bibliográficos. 
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1. Introdução 

 

Na sociedade atual, os meios de comunicação representam um papel crucial, com 

o poder de centralizar todo um sistema de informação, construção de identidade, 

representação e expressão por meio do qual as pessoas absorvem conteúdos e valores. 

Com a internet, a informação se tornou horizontal e mais acessível, transformando 

olhares e influenciando comportamentos. Segundo Sant’Anna (2010), a comunicação 

são todos os signos e símbolos por meio dos quais os humanos tratam de transmitir 

significados e valores a outros humanos. Com todo esse poder em mãos, o conteúdo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Graduada em Comunicação Sociaal, habilitada em Publicidade e Propaganda, na Univali – Universidade do Vale do 

Itajaí, email: cami.diassilva@gmail.com. 

 
3 Doutora em Comunicação e Informação pelo PPGCOM/UFRGS. Professora permanente do PPGCOM e dos cursos 

de graduação do Decom/UFPR, professora do curso de Jornalismo da Univali. email: vmichela@gmail.com 
 

 

mailto:cami.diassilva@gmail.com
mailto:vmichela@gmail.com


 

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

 

 2 

reproduzido consecutivas vezes pode causar impactos em determinados 

comportamentos, perpassando por gerações.  

Um dos grandes movimentos de resistência e que já são discutidos há muitas 

gerações, são os que debatem a igualdade de gênero. Esses ganharam força e voz nos 

sites de redes sociais, aumentando a sua propagação e criando dúvidas quanto à ética ao 

produzir uma publicidade que denigre a imagem e o poder de uma mulher. Há algum 

tempo, e principalmente para as mulheres, igualdade de gênero se somou à lista de 

questões socialmente relevantes para serem observadas com cuidado na hora 

de escolher uma marca (HADDAD, 2015). Foi olhando para esse momento, que as 

marcas começaram a repensar o seu posicionamento, se apropriaram de uma nova 

representação do feminino e passam a utilizá-la para a produção de conteúdo para o 

meio digital.  

Esse estudo tem o objetivo de discutir como inserir essa nova representação de 

gênero na construção de marca através do branded content, analisando uma campanha 

que utilizou de conteúdo digital para se apropriar do novo discurso de desconstrução de 

estereótipos. Também tem a intenção de apresentar a importância do branded content 

para a contribuição na construção de valores da marca e propor formas construtivas de 

utilização da representação feminina, através do branded content, a favor da construção 

de marcas.  

Estamos mudando a forma de consumir informação, logo, de nos envolvermos 

com uma marca. Cada vez mais nos tornamos mais exigente e possuímos mais força na 

hora de interagir diretamente com ela. Além de todo o movimento de comportamento já 

existente e perceptível, que visa a discussão sobre gênero, as marcas possuem a 

responsabilidade e a oportunidade de informar e formar diálogos mais conscientes.  

Para isso, iremos analisar um exemplo de conteúdo para o meio digital que teve 

como proposta essa desconstrução de estereótipo, a partir do que já foi apresentado por 

uma marca. A Avon vem fazendo um trabalho constante representando a mulher para 

além dos estereótipos mais usuais da publicidade e conduzindo assim muito debate ao 

longo de suas campanhas.  Avon: Beleza que faz sentido iniciou repaginando todas as 

suas redes sociais, discutindo vários pontos importantes quando se trata de mulher e 

beleza. Atualmente, lançaram a campanha #SintaNaPele, lançada no Dia do Orgulho 

LGBT, uma campanha 100% digital, que discute principalmente sobre a diversidade 

pouco representada em campanhas publicitárias. Deste modo, a marca foi escolhida 

http://pontoeletronico.me/2016/consumo-statement/
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como objeto de análise deste estudo de modo a verificar quais estratégias foi utilizado 

para a quebra de estereótipos e que representações do feminino a marca passa a 

propagar e associar a sua imagem. 

 

2. Metodologia  

 

Para desenvolver esse artigo, o método escolhido foi o qualitativo. Para Malhotra 

(1999) o propósito da pesquisa qualitativa é descobrir o que o consumidor tem em 

mente. É realizada para que se possa ter uma ideia de suas perspectivas, e ajuda o 

pesquisador a compreender o objetivo e a complexidade das atividades e preocupações 

dos consumidores. Para o autor, os sentimentos, pensamentos, intenções e 

comportamentos passados são alguns exemplos que só podem ser conhecidos por meio 

de dados qualitativos.  

A pesquisa tem como objeto a campanha #SintaNaPele da marca Avon e 

contemplará a análise de narrativa, estratégia de canais, storytelling e o desempenho do 

conteúdo publicado no meio digital. Para analisar a comunicação desenvolvida pela 

marca escolhida, levantamos os seguintes princípios para a construção eficiente do 

branded content. Para Marc Cowlin (2015), a mídia espontânea e as opiniões de 

usuários são as duas formas de “publicidade” com mais confiança na Internet. Em 

termos simples, o conteúdo mais envolvente da Internet é autêntico, divertido e, 

geralmente, tem origem na mente dos usuários. Se você engajar sua audiência para criar 

conteúdo em seu nome, receberá um conteúdo fantástico, autêntico e bastante 

envolvente 

Para complementar esses princípios, usamos o modelo de Conteúdo como Serviço 

para poder evoluir na construção da marca através de conteúdo digital. Para Michael 

Brito (2015), o modelo de conteúdo como serviço (CaaS) tem como objetivo abordar os 

desafios externos para alcançar o público-alvo, além de derrubar as barreiras 

enfrentadas internamente. A meta do CaaS é garantir que o conteúdo seja considerado 

um atributo estratégico para os negócios e central para as operações de marketing. 

O modelo parte dos seguintes pontos de estudo: 

 Desenvolvimento da narrativa social: Desenvolva uma história que se 

destaque, que seja relevante para uma audiência especifica e entregue valor de 

marca. No caso da campanha foi analisada a própria narrativa que a Avon vem 
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desenvolvendo em seu discurso, analisando principalmente a peça principal que 

fez parte da campanha #SintaNaPele, compartilhada no Facebook.  

 Estratégias para canais sociais: Elabore uma estratégia global para as redes 

sociais com base na segmentação da audiência, funcionalidade e capacidades da 

plataforma nativa. Nesse estudo, foi analisada a inteligência usada ao escolher a 

forma de divulgação da campanha, que foi 100% digital 

 Storytelling participativo: Dê poder, treine e mobilize os defensores da marca 

(colaborador e clientes) para participar e contar a história da marca. Ou seja, na 

campanha foi analisada a forma como o SAC 2.0 é tratado pela marca e se esse 

posicionamento é repassado para seus colaboradores. 

 Análise e desempenho do conteúdo: Construa uma infraestrutura analítica que 

acompanhe o conteúdo por todo o ciclo de vida e forneça informações para 

futuros conteúdos. No caso da campanha escolhida, consideramos a análise do 

compartilhamento de conteúdo o mais importante, já que através dele é possível 

repassar a mensagem para outros interlocutores, então foi analisado o teor das 

mensagens e a também a sua repercussão quantitativa.  

 

3. Fundamentação Teórica 

 

3.1  Construção de marca através de Branded Contet na era digital. 

 

A marca vai muito além da representação gráfica, ela representa, através da 

imagem, determinados valores que são necessários comunicar. Através da imagem, 

conseguimos visualizar tudo o que é de tangível e intangível, o que ela representa e 

expressa, podendo evocar lembranças e provocar emoções. Porém, toda a comunicação 

da marca precisa ser coerente com o seu propósito. “O leitor tem de acreditar na 

mensagem. Ter motivação: os seus apelos devem atender a necessidades e desejos[...]” 

(SANT’ANNA, 2010, p. 150).  Ou seja, a marca não pode frustrar o consumidor em seu 

discurso, ela representa tudo aquilo que o público percebe e absorve por meio de suas 

experiências com ela. 

No que diz respeito à comunicação, “ela é o processo de transmitir ideias entre 

indivíduos” (SANT’ANNA, 2010, p. 2). De forma potente, ela pode transformar 

conceitos e abrir caminhos para a discussão de novas possibilidades. Com a internet, 

esse processo de comunicação se tornou mais democrático e amplificado, dando voz e 
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abrindo oportunidades que antes não eram vistas. Esses diálogos, vindo de minorias, 

foram abertos e hoje são abraçados por algumas marcas que utilizam desses caminhos 

para construir conteúdo e obviamente, lucrar.  

Hoje o consumidor tem voz para agregar e pode compartilhar mensagens a favor 

da marca ou não. Segundo Brenner (2015), para destacar-se no ruído, uma marca 

precisa criar um conteúdo 100% voltado para sua audiência. Transformando o cliente no 

herói das histórias para ter a atenção da audiência. É utilizar o contexto que o cliente 

está inserido e falar com o mesmo tom de voz que ele, de igual para igual. 

A construção de um storytelling, com uma narrativa consistente, é mais que 

apenas desenvolver o conteúdo da marca e anúncios. É também mobilizar o seu entorno, 

é transformar seus colaboradores em porta voz do seu discurso.  É preciso encontrar 

boas histórias sobre a marca, seus produtos ou colaboradores e contá-las a todos usando 

um conteúdo de formato longo. Para Michael Brito (2015), essa etapa envolve mobilizar 

os participantes (colaboradores, curadores, clientes, mídias etc.) para participar e ajudar 

a contar a história da marca a partir de seus prismas individuais.  

Chegamos assim na palavra mais comentada entre profissionais de branding 

quando se trata de conteúdo digital: engajamento. “Promover o engajamento é 

transformar o cliente (ou público) em parte da história que está sendo contada, 

permitindo um real envolvimento das pessoas, direcionando os veículos de 

comunicação para a criação de um ambiente transmidiático” (ARNOUT, R. et AL, 

2011). O conteúdo quando compartilhado, principalmente se for de forma positiva, é o 

ápice da conversão mais desejada. Significa que o público aprovou, se sentiu envolvido 

e principalmente representado naquele conteúdo.  

Para os mesmos autores, para se manter a atenção e o engajamento do público, é 

necessário que as histórias contadas pela marca sejam interessantes e criativas, ao ponto 

de fazer o público prestar atenção na narrativa, gerando curiosidade e fazendo com que 

ele tenha vontade de interagir, dessa forma será estimulada a continuidade da 

participação do público em mídias secundárias, permitindo que outros conteúdos 

adicionais sejam criados, até mesmo pelo próprio público.  

 

Não basta apenas manter a atenção das pessoas, é preciso fazer com 

que elas se sintam motivadas a agir e produzir seu próprio conteúdo 

(baseado no conteúdo original), a compartilhar suas considerações 

sobre o assunto e a estimular outras pessoas a contribuir com mais 

conteúdo. (ARNOUT, R. et AL, 2011, p. 271) 
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3.2. Representação de gênero 

 

Para entender o significado e a importância sobre a discussão sobre gênero, nesse 

projeto não só apresento o significado, mas também um pouco de sua história de 

utilização. Os estudos de gênero iniciaram principalmente nas lutas libertárias dos anos 

60, que aconteceram em Paris, Tchecoslováquia, EUA e no Brasil, na Ditadura. Todos 

esses movimentos lutavam por uma vida melhor, justa e igualitária, conforme citado por 

Mirian Grossi (1998).  

Logo, esse termo foi utilizado dentro dos movimentos sociais, principalmente os 

movimentos feministas, usando-o com o seguinte significado “uma rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. 

O gênero sublinhava também o aspecto relacional das definições normativas das 

feminilidades” (SCOTT 1989, p. 3). Com o passar dos anos, o termo tornou-se cada vez 

mais presente dentro de militâncias e discussões sociais.  

Hoje, no Brasil, pode-se dizer que cada vez mais vemos a criação de discursos a 

favor das minorias oprimidas, deixando o termo cada vez mais presente no cotidiano. 

Nas redes sociais, conseguimos visualizar alguns exemplos de militância e dois 

momentos que reverberam nas redes sociais, casos como o #PrimeiroAssedio e o 

#MeuAmigoSecreto. Ambos ocorridos em 2015, acabaram formando uma cadeia de 

informação com inúmeros depoimentos sobre assédio, podendo depois ser 

contabilizado. Através do uso das hashtags, os usuários puderam fazer depoimentos 

contando sobre o primeiro assédio ou expondo algum tipo de comportamento machista 

que passam despercebidos. 

Esses são alguns exemplos de militância abordados nas redes sociais, que 

conseguiram informar e também abrir a discussão sobre o gênero, só no site Twitter, 

foram 82 mil tweets4 com a hashtag #PrimeiroAssedio. Segundo Andrelo e Almeida 

(2015), a mídia é essencial para promover o diálogo e prover o acesso à informação e, 

uma vez que a informação é fator determinante para o desenvolvimento pessoal e 

comunitário, é preciso que se saiba compreendê-la, contextualizá-la, para usá-la de 

forma seletiva. Ou seja, toda e qualquer informação que é produzida para fins 

                                                 
4 Hashtag Transformação: 82 mil tweets sobre o #PrimeiroAssedio. Disponível em: 

<http://thinkolga.com/2015/10/26/hashtag-transformacao-82-mil-tweets-sobre-o-primeiroassedio/>. 

Acesso em: 16 de jul. de 2016. 
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lucrativos, deveria ser feita com responsabilidade e sabedoria, para não reforçar 

estereótipos e padrões.  

Nas campanhas publicitárias que são voltadas para as mulheres, ainda se percebe 

um padrão que poucas marcas conseguiram se desvencilhar, ou a mulher é o ser sexual, 

ou é a dona de casa. Como já expressado décadas atrás, “o mais belo e resplandecente 

de todos os objetos - ainda mais carregado de conotações que automóveis que, no 

entanto, os resume a todos é o corpo” (BAUDRILLARD, 1995, p.136), O uso do corpo 

como capital. Que até hoje, principalmente o corpo feminino, é utilizado para fins 

comerciais. 

Esses estereótipos estão sendo repensados por algumas marcas, que não só estão 

se apropriando do discurso, como também tentando abordar a temática trazendo 

conteúdo rico em seu material de divulgação nas redes sociais. Sendo assim, as marcas 

podem trazer um discurso de diversas formas, tratando qualquer temática usando 

imagens ou palavras. E hoje, percebe-se essa alteração de posicionamento, onde 

algumas marcas estão desconstruindo estereótipos e atraindo olhares para o diálogo 

quando o assunto é gênero.  

Com a comunicação horizontal, e o poder que a internet possui criando 

informação para a grande massa, faz certas posições escolhidas pelas marcas serem 

facilmente questionadas. Principalmente quando se trata de posicionamentos que, 

arrisco dizer, se tornaram cansativos e de péssimo gosto. Conforme citado por Machado 

(2014, p. 434): 

Talvez o lado mais perverso da penetração e perpetuação dos 

estereótipos na psique feminina, em boa parte do mundo, seja a 

própria autoimagem negativa e/ou destrutiva, o que faz com que as 

mulheres coloquem a si mesmas nesses papéis de seres inferiores na 

escala “evolutiva”. Uma das consequências dessa suposta 

inferioridade é a competição acirrada e patética entre as próprias 

mulheres, e o distanciamento delas em relação aos homens. 

 

Uma narrativa construída com base em um sistema opressor, ainda mais quando é 

utilizada para fins lucrativos, ou seja, narrativa essa que é utilizada para construção de 

imagem de marca, deveria ser extremamente pensada por seus responsáveis, para que 

não denegrisse e nem enfatizasse o que corresponde à violência. Os dados de violência 

contra a mulher no Brasil ainda são assustadores. Violência essa que faz parte do 

cotidiano da mulher, em um país que se diz democrático, laico e liberal. 
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4. Análise e Discussão da Pesquisa 

 

Nesse artigo, analisamos a campanha realizada pela Avon, para isso precisamos 

entender como essa marca representa as minorias e se há também fundamentação nesse 

discurso, que muitas vezes pode ser taxado de oportunista. 

 

4.1 A Avon5  

 

Criada em 1886 nos Estados Unidos, a Avon nasceu chamando-se de Califórnia 

Perfume Company (CPC).  Em 1928 a empresa usou pela primeira vez a marca Avon 

em alguns de seus produtos e em apenas 1939 que ela alterou completamente a sua 

marca para Avon.  

Em 1958 a marca chegou ao Brasil e 1 ano após a sua chegada, a Avon instalou 

sua primeira fábrica no país. No Brasil em 2003 foi criado o Instituto Avon, com a 

missão de programar as ações sociais da Avon relacionadas às campanhas de combate 

ao câncer de mama e à violência doméstica. Em 2004, a Avon Foundation lançou a 

campanha “Speak Out Against Domestic Violence”, um programa de combate à 

violência doméstica, com a missão de contribuir para o fim da violência familiar e de 

gênero, que anos depois teve a atriz Reese Witherspoon como Embaixadora Global das 

ações voltadas a esses fins.   

Em 2008, a marca expandiu os seus esforços para combater a violência doméstica 

contra as mulheres, aliando-se ao UNIFEM United Nations Development Fund for 

Women (Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher). No mesmo 

ano a campanha foi lançada no Brasil, com o nome Fale Sem Medo e também foi 

lançada a primeira pesquisa sobre a violência doméstica no Brasil, que passou a ser 

realizada a cada dois anos. 

A Avon sempre esteve presente na vida das mulheres, em distintas classes sociais 

e principalmente trouxe para a discussão centenas de estratégias de conscientização e 

aprendizado para o gênero. Segundo os dados da empresa, em quase 10 anos de 

atividades, o Instituto Avon doou R$ 28 milhões para projetos voltados para o fim da 

mortalidade por câncer de mama e R$ 3,7 milhões para projetos que promovem ações 

para o fim da violência doméstica.  

                                                 
5 História da Avon. Disponível em: < http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon>. Acesso em 04 de 

jul. de 2016. 

http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
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No site da marca, o manifesto é claro:  

 

Esta é a companhia que coloca máscara em cílios e leva comida às 

mesas, que combate rugas com uma mão e o câncer de mama com a 

outra. Que sabe o valor de lábios perfeitos, mas não hesita em abrir a 

boca para dizer não à violência doméstica, e sim à independência 

financeira das mulheres. Esta é a companhia que não só leva a beleza 

à sua porta, mas que abre tantas novas portas. A empresa que apoia 6 

milhões de Revendedoras em mais de 100 países. Esta é a Avon. A 

empresa que há mais de 128 anos, trabalha pela beleza, inovação, 

otimismo, acima de tudo, para a mulher. 

 

Ao longo de anos, a Avon se apresentou presente na vida das mulheres, trazendo 

em seu discurso a vontade de instruir e também de cuidar das consumidoras. Esse 

discurso, que podemos chamar aqui de propósito, agrega à marca um valor intangível, 

porém perceptível para quem é impactado por ele.  

É válido frisar aqui sobre o valor intangível da marca, que é agregado diretamente 

ao construir uma narrativa onde se estabelece um vínculo emocional com o cliente. Para 

Bender (2012), é preciso algo realmente transformador, que pode estar muito além do 

que é fabricado ou do serviço que é prestado. É nessa transformação que se encontra o 

significado da marca, e para o autor citado, esse significado é a causa, um propósito, a 

oportunidade de representar alguma coisa, é ir além do core business. E é esse propósito 

que faz a diferença na hora de comunicar e principalmente, na hora de produzir 

conteúdo.  

O objeto analisado nesse artigo é a campanha #SintaNaPele da Avon, composta 

por uma repaginação das redes sociais da marca e vídeos com conteúdo. Mas, para a 

análise, focamos na peça principal, composta por um vídeo, publicado no site Facebook. 

A campanha tem como objetivo divulgar o novo BB Cream Matte da Avon ColorTrend, 

lançado no dia 28 de junho de 2016, reunindo nomes da música brasileira atual, 

reforçando o posicionamento que a Avon vem estruturando em todos os seus pontos de 

contatos no meio digital.  

O vídeo de 0:35 segundos, apresenta em torno de oito silhuetas de pessoas 

dançando ao som de Tropikillaz. O primeiro lettering apresenta o nome do produto 

enquanto as silhuetas dançam, já no take seguinte, aparece na tela a informação Efeito 

Matte com o close no rosto de Liniker, um cantor Brasileiro, negro e gay. A partir desse 

take, é possível entender o objetivo da marca com o vídeo em questão. No vídeo 
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encontramos não só esse personagem, mas como uma diversidade de gênero, raças e 

padrões, muitas vezes excluída dos anúncios de beleza.  

O vídeo não possui diálogo, apenas apresenta as pessoas dançando e os letterings 

surgindo na tela acompanhado de closes nos rostos, os letterings primeiramente 

apresentaram os atributos dos produtos, como Proteção solar FPS30, Efeito Leve e 

Natural. Após a apresentação dos atributos a câmera volta a mostrar as pessoas reunidas 

dançando com o texto Para Todes, após isso apresentam o produto em si com o texto 

#SintaNaPele, finalizando o vídeo.  

Iniciamos analisando o desenvolvimento da narrativa social, esse ponto valoriza 

muito a construção de uma narrativa que tenha relevância e uma audiência específica 

para entregar o valor da marca. O vídeo traz em sua narrativa poucas palavras, porém só 

o nome da campanha já carrega uma metáfora sobre a relevância que a narrativa em 

questão possui: #SintaNaPele, pode ser entendido como uma metáfora sobre o 

preconceito de gênero, racial e padrões estéticos. 

No vídeo, são mostradas diversas pessoas que são pouco representadas em 

campanhas publicitárias, pessoas que estão fora do padrão estético previsto pela 

sociedade. Em um país em que ainda é possível encontrar violência contra mulheres, 

negros e homossexuais, o lançamento do vídeo no Dia do Orgulho LGBTI, em 28 de 

junho, transformou a narrativa ainda mais relevante, abraçou um público que 

geralmente é esquecido na representação das marcas de beleza. Com tudo isso, o vídeo 

também conseguiu entregar o valor de marca, baseado em um posicionamento que a 

Avon vem trabalhando há muito tempo com o slogan Beleza que Faz Sentido.  

Não muito diferente de outras marcas, os canais utilizados foram praticamente os 

meios digitais, como os sites Facebook e Youtube e o aplicativo Instagram. Meios esses 

que são super visuais, podendo passar a mensagem de forma mais clara e rápida para o 

consumidor. A campanha foi lançada dia 28, e possui uma sustentação de publicações 

com frames de vídeo, tutoriais ensinando aplicar o BB Cream narrados pela Elke 

Maravilha, fotos, coberturas dos shows do Liniker e o projeto Salada de Frutas, 

acompanhado de fotos dos bastidores com os artistas utilizando os produtos Avon. Todo 

o conteúdo é apresentado no meio online, facilitando o alcance e a interação de pessoas.  

Além da facilidade de controle de segmentação que o online possui, ele acaba 

dando para o consumidor o poder de interação, assim ele pode se transformar em um 

defensor da marca ou não. No caso dessa análise, esse ponto é chamado de storytelling 
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participativo. Foi analisado o SAC 2.0 da marca, pensando que é no SAC, onde a marca 

realmente se confronta com opiniões diversas sobre o seu discurso. Até o dia 16 de 

julho de 2016, o vídeo reunia 16.139 comentários, e todos os comentários são 

respondidos sem deixar o tom de voz da marca de lado, ou seja, o uso de jargões 

populares no meio digital como “Lacre certo” e “arrasamos na produção”. 

 

Figura1: Exemplo de tom de voz do SAC 2.0 da marca. 

 
 

Fonte: Vídeo da marca publicado no site Facebook. 

 

A maioria dos comentários elogia o conteúdo do vídeo e o posicionamento da 

marca. A marca trouxe, nas respostas, mais alguns ensinamentos, como 

contextualização do posicionamento e referências sobre algumas violências ocorridas 

atualmente. Para as pessoas que fizeram algum comentário negativo, machista ou 

preconceituoso, a Avon não se manteve calada, ela retrucou com educação nas palavras, 

permanecendo em seu posicionamento.  

 

Figura2: Exemplo de resposta para comentários negativos. 

 

Fonte: Vídeo da marca publicado no site Facebook. 
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Por último, o desempenho do conteúdo foi analisado principalmente pela força 

atribuída ao botão de compartilhar. Compartilhar o conteúdo faz o usuário informar 

também a sua rede de amigos sobre aquele conteúdo que ele acabou de visualizar. É 

nesse ato que o vídeo se espalha e ultrapassa os seguidores da página da Avon. Em 19 

dias de vídeo no ar no Facebook, ele contabilizou 35.503 compartilhamentos. Foram 

analisados 28.000 deles, dentre eles foi encontrado nove compartilhamentos com 

mensagens negativas e três mensagens que levantavam a discussão se o posicionamento 

da marca era oportunista ou não, o restante possuía mensagens positivas ou nenhuma 

mensagem atribuída ao compartilhamento.  

 

Figura3: Exemplos de compartilhamentos com mensagens positivas. 

 

 

 

Fonte: Vídeo da marca publicado no site Facebook. 

 

 

 



 

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

 

 13 

Figura4: Exemplos de compartilhamentos com mensagens negativas. 

 

 

Fonte: Vídeo da marca publicado no site Facebook. 

 

As reações marcadas nos vídeos foram 210 mil curtidas, 33 mil “amei”, 3,3 mil 

“uau”, 1,4 mil risadas, 339 “Grr” (raiva) e 178 tristes. Comparando a repercussão do 

vídeo analisado com outros vídeos publicados, no mesmo canal, por marcas 

concorrentes da Avon6, a expressão e força de envolvimento com o público foi bem 

maior no vídeo analisado neste artigo. Os números falam por si, mostrando o 

engajamento que a Avon conseguiu trazer em torno de um assunto pouco abordado 

entre marcas do segmento.  

 

5. Considerações Finais 

 

Analisando todos os pontos propostos na metodologia, a Avon conseguiu trazer 

um novo olhar para a discussão de gênero, inserindo uma nova representação, 

quebrando alguns padrões, junto à construção de marca através do branded content. O 

meio digital, o canal escolhido pela marca, fez com que a informação fosse distribuída 

mais facilmente entre os consumidores. Com o intuito de não só apresentar o novo 

produto, BB Cream Matte, mas também trouxe nele a desconstrução de estereótipos 

presentes em campanhas publicitárias de produtos de beleza.  

 

                                                 
6 Foi analisado os últimos vídeos publicados no site Facebook, pelas marcas O Boticário e Natura. 
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A Avon teve o cuidado de ouvir os movimentos sociais presentes nos próprios 

meios utilizados por ela, como o Facebook e Youtube, e percebeu nesses discursos uma 

necessidade de representatividade. Unindo essa informação com os valores que estão 

presentes, não só na história da marca, como também em seu DNA, a Avon construiu 

uma narrativa nas redes sociais que agrega e informa através do branded content. Como 

foi possível ver em sua história, a marca possui um caminho longo em ajudar e informar 

as mulheres através do Instituto e Fundação.  

Construir uma marca não é somente conquistar um público, mas sim tornar-se 

relevante para aquele meio, considerando também a responsabilidade que você possui 

como marca ao gerar uma informação. O uso do branded content como canal para 

conquistar o consumidor mostra-se um meio muito potente, não só para apresentar os 

atributos do produto/serviço, mas para também apresentar os valores da marca, que é o 

vínculo mais forte que o consumidor terá no momento de decisão de compra.   

Conseguimos entender que hoje a Avon não só prega o respeito pelas mulheres, 

como também a sua emancipação e toda a liberdade que um indivíduo possa ter, 

independente do gênero. Relembro aqui que nos anos 60 vários grupos distribuídos pelo 

mundo lutaram por uma vida melhor, mais justa e igualitária, conforme citado 

anteriormente. Mesma luta que vem sendo travada no discurso proposto pela Avon em 

suas campanhas.  
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