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Resumo 

 

Esse trabalho pertence à tese que está sendo construída, intitulada “Mulheres 

latinoamericanas e/em comunicação: compreendendo as identidades de gênero em 

publicidades de higiene e beleza, nos contextos de Brasil e México”, mais precisamente 

sobre as mídias que veiculam formas de se pensar a mulher, sua beleza e seu corpo. Neste 

artigo trouxemos os resultados da pesquisa qualitativa com caráter exploratório, realizada 

em 2016 no México e seus efetivos resultados para o amadurecimento da problemática 

de pesquisa. Pensamos que o trabalho de campo também produz dados importantes para 

se pensar a teoria e mostramos quais questionamentos, inferências e novos desafios 

trouxemos para a construção da tese, com essa primeira aproximação de campo. 
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Vendo beleza, quer comprar?  

Os países latino-americanos se caracterizam por terem monopólios ou oligopólios 

comunicacionais, trazendo como consequência a ausência de democratização das 

comunicações e com isso, a ausência de uma representação equitativa dos diferentes 

atores sociais, afirma Reynoso (2003, p. 27). 

O contexto latino-americano é extremamente importante para se pensar as formas 

de estereotipar a mulher e as relações de gênero que as publicidades apresentam, pois de 

acordo com Arriagada (2006, p. 197), esse contexto afetou a estrutura e o funcionamento 

das famílias latino-americanas, que intensificaram sua diversidade através de mudanças 

demográficas, como a queda da fecundidade que está ligada diretamente ao aumento dos 

níveis educacionais, ocupacionais e de participação das mulheres, e sendo assim, a 

diminuição no tamanho dos lares (Arriagada, 2006, p. 198-200).   

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Espaço e Cidadania do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da UNISINOS, email: 

ana.cdorneles@gmail.com  
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Arriagada (2006, p. 216-217) afirma também que a maciça incorporação das 

mulheres no mercado de trabalho latino-americano modificou os padrões habituais dos 

lares, que tinham como taxa de atividade feminina 39,5% em 1990, passando para 50,9% 

em 2002. Porém, é pertinente observar que apesar desse aumento do trabalho fora do lar 

das mulheres latino-americanas, não foi proporcional a redução das tarefas domésticas, 

mostrando uma grande rigidez nos papéis de gênero. 

Dessa forma, trazemos para debate nossos pensamentos e novas inferências após 

a primeira pesquisa exploratória, que propõe dentro dessa temática, estudar anúncios 

publicitários femininos de produtos de higiene e beleza do Brasil e do México, por 

compreendermos que esse eixo é um dos principais utilizados pela mídia ao anunciarem 

para mulheres: a higiene, a beleza e o cuidado com o corpo, encontrando na maioria a 

busca e o culto ao “corpo perfeito”. 

As pesquisas empíricas nos mostram um dado importante: as mulheres não estão 

satisfeitas com a sua beleza (Etcoff, 2004). Um estudo chamado “A real verdade sobre a 

beleza”, encomendado por Dove (uma das principais marcas de produtos de beleza da 

Unilever), surgiu através da crescente preocupação com o fato de que: 

[...] as representações da beleza feminina na cultura popular estavam cooperando 

para perpetuar uma ideia de beleza que não era nem autêntica, nem atingível. A 

marca Dove estava preocupada com a questão de que essa representação limitada 

da beleza impedia as mulheres de reconhecer e celebrar sua própria beleza e a de 

outras também. A empresa também tinha ciência de que – em um mundo onde a 

beleza feminina é altamente valorizada – essa situação também poderia afetar o 

bem-estar, a felicidade e a auto-estima das mulheres (ETCOFF, 2004, p. 3). 

Através desses dados, acreditamos que é importante estudarmos as mulheres e as 

construções simbólicas de gênero apresentadas pela mídia, propondo nesse contexto, 

como problemática de pesquisa, buscar entender as relações de comunicação presentes 

nos anúncios publicitários para mulheres latino-americanas e seu público feminino, com 

a seguinte questão: Como são construídas as identidades de gênero dos anúncios 

femininos brasileiros e mexicanos? 

Nesse sentido, trazemos como pressuposto inicial que as identidades de gênero 

veiculadas nos anúncios publicitários latino-americanos apresentam construções do que 

global e multicultural é mais vendido/lucrativo, não havendo muito espaço para a 

circulação/construção das identidades nacionais e/ou latinas e que os estereótipos são 

construídos apenas com um padrão de beleza, fazendo com que as consumidoras 

procurem sempre se enquadrar nesse padrão. Desse modo, sempre insatisfeitas e sempre 
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consumindo, se tornando a publicidade a principal responsável pela construção do culto 

ao corpo perfeito. 

Propomos inicialmente, como corpus de análise, estudar anúncios publicitários 

impressos e/ou digitais, veiculados na década atual, do Brasil e do México, por 

compreendermos que esses dois países possuem um grande consumo de produtos de 

beleza, como estamos percebendo através de nossas pesquisas exploratórias iniciais. 

Os anúncios que serão coletados – pensávamos inicialmente – vão ser separados 

entre nacionais e internacionais, pois pretendemos entender como se realiza a construção 

dos anúncios feitos para as consumidoras daquele país, como se dão as construções das 

identidades de gênero, que influências os anúncios trazem/apresentam, sendo importante 

trabalhar também com anúncios internacionais, porque deve-se levar em conta a 

importância que a globalização e o multiculturalismo têm na vida das pessoas, muitas 

vezes como influenciadores de comportamentos, hábitos e gostos, na medida em que 

novas culturas atravessam as linhas fronteiriças e se unem para gerar novas práticas de 

consumo e novos hábitos. 

Além desta análise, acreditamos ser apropriado realizar uma pesquisa qualitativa, 

para sabermos como estão sendo construídas as identidades de gênero latinas através 

desses anúncios, ao entrevistar mulheres desses dois países, sobre como é entendido o 

consumo de produtos de higiene/beleza, como as relações de gênero são estabelecidas em 

cada país e quais as semelhanças e diferenças que há entre eles.  

Para amadurecermos as questões referentes a problemática de pesquisa, seja no 

âmbito dos anúncios (com a pesquisa teórica), como no âmbito das entrevistas (com a 

pesquisa empírica), realizamos duas pesquisas qualitativas de caráter exploratório, uma 

no México e outra no Brasil. Uma das pesquisas foi desenvolvida no primeiro ano do 

doutorado, no mês de outubro de 2016, na Cidade do México – México, e trouxemos 

nesse artigo os principais resultados e de que forma contribuíram para repensarmos nossas 

questões norteadoras. 

Goldenberg explica a diferença da pesquisa qualitativa, referente a quantitativa, 

afirmando que “a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica 

do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, 

de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc” (2004. p. 14), a partir de 

uma “[...] investigación que produce datos descriptivos: las proprias palabras de las 
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personas, habladas o escritas, y la conducta observable (TAYLOR; BOGDAN, 1996, p. 

20). 

Partindo do princípio de que o ato de compreender está ligado ao universo 

existencial humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em 

fixar leis para se produzir generalizações. Os dados da pesquisa 

qualitativa objetivam uma compreensão profunda de certos fenômenos 

sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo 

da ação social. Contrapõem-se, assim à incapacidade da estatística de dar 

conta dos fenômenos complexos e da singularidade dos fenômenos que 

não podem ser identificados através de questionários padronizados 

(GOLDENBERG, 2004, p. 49).  

As entrevistas de nossa primeira pesquisa tiveram caráter exploratório com 

questões referentes à mídia, identidades, consumo, produtos de higiene e beleza e suas 

publicidades, assim como a compreensão delas sobre higiene e beleza e corpo. Foram 

entrevistadas 7 mulheres, com os seguintes perfis: Giovana - 23 anos, estudante 

graduação, Naiane - 18 anos, estudante, Mariana - 30 anos, cuidadora de idosos, Angélica 

- 27 anos, estudante serviço social, Amanda - 21 anos, estudante ciências sócias, Rafaela 

- 22 anos, estudante de administração e Bianca - 18, curso pré-vestibular. 

 

Vamos analisar? - Principais resultados da pesquisa exploratória do México 

No âmbito do consumo das mídias, queríamos saber quais eram as mais utilizadas 

por elas, com intuito de nos ajudar a ter pistas sobre onde estão as publicidades de 

produtos de higiene e beleza que elas consomem, quando elas olham e por que optam por 

esses meios. 

 Obtivemos como resultado que todas as entrevistadas utilizam a internet como 

principal mídia, seja como meio de comunicação, informação e entretenimento, 

justificam a escolha, principalmente, pela grande facilidade ao encontrar tudo que 

precisam e a mobilidade que o celular permite ao utilizá-lo. Não podemos deixar de citar 

a televisão, mídia utilizada por 4 das 7 entrevistadas, porém, ficando para um segundo 

plano, diríamos, somente para o entretenimento, com menos horas de consumo 

comparado a internet, que é importante ressaltar, as entrevistadas utilizam de 2 a 4 horas 

diárias. 

Sobre o consumo das publicidades e propagandas de produtos de higiene e beleza, 

indo ao encontro do que afirmaram sobre o consumo das mídias, 6 delas veem na internet, 

em redes sociais como o Facebook e Pinterest, no YouTube e também em séries e filmes 

da internet. Sobre a periodicidade, 4 delas veem toda a semana anúncios desse segmento. 
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Queríamos saber sobre as marcas ou publicidades dos produtos de higiene e beleza 

que vem em mente, num primeiro momento a fim de testar quais as marcas que têm mais 

importância ou marcaram elas, comparando posteriormente com as marcas que elas 

consomem, para sabermos também de que países são esses produtos que elas utilizam. As 

seguintes 12 marcas foram citadas: 

Victoria Secret (EUA), Avon (EUA), L’oreal (França), Pantene (Suíça) citado 

duas vezes sobre o comercial da Selena Gomes, MAC (EUA), Natura (Brasil), Mary Kay 

(EUA), Ester Lauder (EUA), Palmolive / Caprice (EUA) o mais citado, 3 vezes, a linha 

Caprice de Shampo e o próprio sabonete, Vanart (México), Diafra (não identificamos) e 

Cover girl / Cover boy (EUA). 

Podemos notar a grande maioria – 8 – dos produtos sendo dos Estados Unidos, 

apenas 2 latinos e outros 2 europeus.  

 Quando perguntamos que marcas elas utilizam no corpo, cabelo e rosto, as 

seguintes marcas foram citadas: Seda (Inglaterra/Holanda), Victoria Secret (EUA), 

Pond’s (Espanha), Hinds (Argentina), L’oreal (França), MAC (EUA) e Sephora (França), 

Saint Ives (EUA), Lacoste (França), Natura (Brasil), Caprice/Palmolive (EUA), 

Lubridem/J&J (EUA), Asepxia (México) Mary Kay (EUA), Sale (não localizado o país), 

Naturelle (Brasil), Body Shop (Inglaterra). 

 Importante salientar que foram citados 21 produtos, mas 4 deles as entrevistadas 

não lembraram as marcas, sendo eles: sabonete natural, creme para o corpo, mousse de 

cabelo e creme manipulado em farmácia.  

 Das marcas consumidas por elas, notamos um empate entre produtos europeus – 

6, e produtos norte-americanos – 6, havendo menor consumo de produtos latinos – 4. 

Importante notarmos com isso, que das marcas citadas por elas que vem em mente, 

conhecido na publicidade como top of mind (prêmio que classifica as marcas mais 

lembradas pelo público consumidor), foram citadas em sua grande maioria norte-

americanas, porém, quando comparadas as marcas que elas utilizam no dia-a-dia, 

produtos norte-americanos e europeus tiveram um empate e somente 6 dessas marcas 

lembradas, são utilizadas entre as 21 consumidas por elas. Ou seja, as marcas utilizadas 

por elas não têm tanta força, seja na publicidade, seja nos assuntos relacionados aos 

produtos, que as façam, por algum motivo, lembrar delas, pois foram citadas marcas que 

elas não utilizam como marcas que elas lembram. Interessante citar que a única 
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propaganda que elas lembraram, foi a da Pantene, com a atriz e cantora Selena Gomez, 

marca que nenhuma delas utiliza. 

 Estamos começando a pensar na ideia da fronteira como espaço influenciador na 

lembrança das marcas, pois como citamos acima, a grande maioria de marcas lembradas 

são norte-americanas, porém, as consumidas se dividem entre europeias e norte-

americanas. Pensamos também no espaço sem fronteiras que a internet possibilita e na 

língua vizinha (inglês), questionando: não poderiam elas, estarem vendo, se informando 

e convivendo com anúncios de produtos de beleza e higiene em inglês? Ou seja: não 

estariam elas, consumindo anúncios que não são para o seu país, mas pela proximidade e 

facilidade da internet, estão vendo publicidades de marcas que não consomem? Qual 

seria, dentro desse contexto, o valor de olhar e pesquisar marcas que elas não consomem? 

Constatamos que todas as marcas citadas como lembranças, são vendidas no México, mas 

estamos nos questionando qual o valor que as marcas norte-americanas, em especial, 

carregam por serem as mais lembradas. 

 A partir disso, vamos realizar uma nova pesquisa exploratória, dessa vez, voltada 

somente para as publicidades e propagandas, com um dos intuitos de descobrir se elas são 

todas feitas em espanhol, ou se há também o consumo dos anúncios em inglês. 

 Questionamos dentro dessa problemática, a influência das publicidades na decisão 

por comprar os produtos, as opiniões se dividiram, 3 afirmaram que não influenciam, 2 

que sim e outras 2 que as vezes sim, as vezes não. Essa informação condiz com as marcas 

mais lembradas, comparadas as marcas consumidas, pois como citamos anteriormente, as 

marcas mais lembradas não são necessariamente as que elas consomem, observando que 

4 dos 21 produtos consumidos, elas não conseguiram lembrar de que marcas são. 

 Sobre a qualidade dessas publicidades, novamente as opiniões se dividiram entre 

boas (3), ruins (2) e algumas boas, outras ruins (2), porém, quando perguntamos se elas 

acreditam na veracidade que os produtos afirmam ter, através das publicidades, 6 delas 

disseram que não, entre as justificativas, que os produtos são falsos, pois são mais bonitos 

na publicidade do que os verdadeiros resultados apresentados, seja através de photoshop 

e luzes, seja na aplicação de estudos somente para determinadas mulheres e a propaganda 

sendo para todas, ou a verdadeira intenção por de trás que é o vender/consumir. 

 Nos questionamos sobre qual é o papel da publicidade de produtos de higiene e 

beleza se a maioria acredita que são anúncios falsos, mas ao mesmo tempo, compram os 

produtos. Elas de fato olham as publicidades dos produtos que elas consomem?  
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Quando questionadas sobre comprarem produtos novos pelos 

anúncios/propagandas, a fim de saber se somente a publicidade persuade e também para 

confirmar a pergunta anterior sobre a influência da publicidade na decisão de compra: 6 

delas afirmaram que não compram produtos de higiene e beleza novos no mercado 

somente pela mídia. A questão posterior confirmou a hipótese sobre a influência da 

família ou amigas na decisão por comprar esses produtos, pois 4 afirmaram que sim, as 

amigas e familiares tem importância na escolha delas. Outras 3 afirmaram que não, mas 

interessante mostrar que 2 (dessas 3) disseram que ao contrário, a família não se maquia 

e por isso influenciaram elas também a não se maquiar (porém, notamos que uma delas 

possui grande quantidade de maquiagens - rímel Sephora, base, pó e batons MAC – e ao 

mesmo tempo afirma que não se maquia). 

 Novamente as entrevistadas nos mostraram que o consumo das marcas escolhidas 

por elas não está diretamente ligado as publicidades, elas não compram produtos novos 

lançados no mercado pelas propagandas, elas primeiro se informam, recebem críticas de 

pessoas conhecidas e depois formam suas opiniões. Vale aqui nos questionarmos: se o 

produto é novo, alguém tem que consumir para opinar sobre a qualidade para as outras 

pessoas (que já viram a propaganda) saberem sobre ele. Então não seria a publicidade a 

primeira influenciadora para que leve essas mulheres a pesquisarem sobre esse novo 

produto? 

 Separamos outro bloco de perguntas sobre o consumo desses produtos e a relação 

com o corpo. Das 7 mulheres, 4 afirmaram que não se consideram muito consumidoras, 

2 se consideram e uma afirmou que um pouco, não muito. Comparamos essa questão com 

a descrição dos produtos que elas utilizam e 2 não condizem com a grande quantidade 

que consomem, relacionado as suas respostas. Por ser subjetiva, elas podem estar 

comparando o consumo delas em relação a outras pessoas que conhecem, mas entre 

nossas entrevistadas, afirmamos que sim, consomem boa quantidade desses produtos. 

 Perguntamos logo após a descrição dos produtos, se elas se consideram mulheres 

vaidosas, 3 responderam que não, 3 responderam que um pouco e uma sim, mas no 

sentido de se olhar no espelho, ficar penteando o cabelo, não relacionado a se cuidar. As 

respostas foram condizentes com as relacionadas a serem muito consumidoras desses 

produtos. 

Sobre a satisfação com os produtos, se os resultados desejados são alcançados, 5 

afirmaram que sim e 2 que as vezes sim, as vezes não, pois não encontram xampus com 
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os resultados que elas querem. Sobre já terem se decepcionado com algum produto que 

prometia algo e não cumpriu, todas citaram algum: Marta Fuler – são feios;  xampus para 

caspa, um deles Caspier outro não lembra; Mary Kay – tira manchas não funcionou; 

Angélica por ser alérgica, teve que usar sabonete neutro e deixar de usar com cheiro; 

cremes e xampus que armavam muito o cabelo e não ajudaram; creme para pentear Seda 

não resolvia o frizz que prometia no produto; xampu queratina para não armar não 

funcionou. Nota-se aqui que o foco da insatisfação dos produtos que prometem algo e não 

cumprem, são os de higiene e para os cabelos, principalmente xampu, maquiagem e 

cremes para o corpo não foram citados. 

 Perguntamos com que idade elas começaram a utilizar produtos de beleza e 

também se elas acham que existem exageros ao utilizar esses produtos. A idade média 

ficou em 13 anos e 5 acreditam que existem exageros ao utilizar maquiagem, ressaltando 

principalmente que muitas mulheres utilizam maquiagem em excesso e que não é 

necessário. Perguntamos logo depois, ao contrário, o que é um cuidado básico com o 

corpo, que produtos todas as mulheres deveriam utilizar. Todas citaram a higiene pessoal, 

o principal produto sendo o creme hidratante para o corpo (5), posteriormente sabonete 

(2) e xampu (2). Foram citados também: condicionador, bloqueador solar, pasta de dentes, 

banho diariamente, limpeza do rosto e perfume. Nota-se que para elas, o cuidado básico 

com o corpo é a hidratação da pele. 

 Procuramos saber outros cuidados que elas têm com o corpo, como ir ao salão de 

beleza com frequência e praticar exercícios, esportes, ou irem à academia. Todas disseram 

que não vão ao salão com frequência, uma dela disse que 1 vez ao mês, outra que a mãe 

é estilista, então ela corta o cabelo de 2 a 3 meses. Sobre se exercitarem, 4 delas afirmaram 

que sim, uma faz luta greco-romana, outra faz exercícios em casa e outra caminha todos 

os dias. As outras 3 não praticam nada, uma fazia academia há 2 anos, mas machucou o 

joelho e parou. 

 Conclui-se das questões acima, que o cuidado referente ao profissional com o 

corpo não é procurado por elas, os produtos que o mercado oferece bastam, tanto para a 

higiene, como para cuidados de beleza. Porém, questionamos se os produtos oferecidos 

pelo mercado podem ser os mesmos oferecidos nos salões de beleza, ou se a qualidade é 

a mesma e se na propaganda isso já é ressaltado. Essa será outra questão para a próxima 

pesquisa exploratória dos anúncios que circulam no México. Já em relação ao cuidado 

com o corpo, há uma preocupação com a maioria das entrevistadas, de praticar exercícios. 
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Perguntamos também, dentro dessa temática, se elas já realizaram dietas para 

emagrecer. Das 7, 4 afirmaram que nunca fizeram nada do tipo, 3 já realizaram. Entre as 

dietas: balancear o que come e quando tem sobrepeso faz dieta, outra disse que quando 

fazia academia, o instrutor passou uma dieta para diminuir todas as gorduras, comendo 5 

vezes ao dia, outra virou vegana por 2 semanas e afirmou que foi estranho, no começo 

funcionou, mas depois não no sentido que esperava. 

Sobre cirurgias plásticas, as 7 nunca realizaram nenhuma e também não têm 

interesse de fazer. Perguntamos nesse sentido, se para elas existem limites para a busca 

do “corpo perfeito”. Todas acreditam que sim, existem limites, entre os citados, seriam 

cirurgias plásticas, uso das cirurgias, mas com limites (um exemplo extravagante de uma 

das entrevistadas, foi das cirurgias no Japão para aumentar e muda a cor dos olhos), 

exageros na alimentação para emagrecer, causando transtornos mentais, exageros ao 

utilizar produtos de beleza, recorrer a outros meios para mudar altura (não ficou claro), e 

outra afirmou que é em vão buscar um corpo perfeito, pois não existe, é uma ideia falsa. 

 Percebemos que questões desse tipo são subjetivas, cada mulher através de suas 

vivências, relacionamentos e consumos, cria seu conceito sobre beleza e seus limites. 

Algumas julgam cirurgias plásticas como algo fora do limite, outras a alimentação na 

busca ao corpo magro, outras o exagero de uso de cosméticos, ou seja, cada uma consome 

produtos de higiene e beleza de acordo com seus limites sobre o que é saudável e o que 

extrapola. 

 Sobre essa temática de corpo e beleza, perguntamos para elas o que é ter uma boa 

aparência, relacionando com a pergunta anterior sobre o que é ter um cuidado básico com 

o corpo. Dentre as diversas respostas de cada uma das entrevistadas, se destacaram tomar 

banho (4) e vestir-se bem (3). Quando questionamos sobre o conceito de “corpo perfeito”, 

elas responderam principalmente (dentre as várias respostas), que não existe um conceito 

de corpo perfeito (4), que as pessoas devem se aceitar e se gostar como são (3), não estar 

com sobrepeso (2) e não ter doenças (2). 

 Se observarmos, o conceito de beleza não fez parte de nenhuma das duas questões, 

e o conceito de cuidado básico com o corpo, sendo a higiene pessoal (creme hidratante, 

sabonete e xampu), está ligado com o conceito de boa aparência (tomar banho).  

Logo após, perguntamos se elas estão satisfeitas com seus corpos, 5 delas 

responderam que sim, estão bem com seus corpos, Giovana respondeu que algo entre sim 

e não, porque era muito magra e teve uma doença e agora baixou o peso e é muito difícil, 
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já Mariana, não está satisfeita porque afirmou estar com sobrepeso. Questionamos 

também se alguma vez elas já foram cobradas a ter um corpo perfeito e por quem. 

Afirmaram (4) que nunca se sentiram obrigadas a terem corpos perfeitos por ninguém, 

Naiane disse que já, pois a publicidade fica falando sobre coisas perfeitas e julga que não 

é certo; Mariana afirmou que na adolescência subia e baixava de peso e se viu obrigada a 

manter uma dieta para manter o peso; Bianca respondeu que as vezes sente a pressão, as 

vezes não, pois vê séries e filmes da Netflix, e percebe um padrão de mulheres loiras, 

magras e super altas que está fora da realidade dela. 

 Na questão da satisfação com seus corpos, as respostas anteriores sobre “corpo 

perfeito” condizem com o que elas acreditam e julgam para si, já na questão sobre alguma 

vez serem cobradas a terem “corpos perfeitos”, ficou claro que a mídia tem grande 

importância nessa construção do que julga “perfeito”. 

 Dentro da discussão sobre corpos perfeitos, tínhamos o interesse de saber, na 

opinião delas, quem inventou essa regra, esse padrão a ser seguido sobre o corpo magro 

ser o perfeito. Dentre as respostas, 4 mulheres atribuem essa ideia aos meios de 

comunicação, principalmente a publicidade e propaganda, duas dessas, disseram que 

especificamente foram as empresas de produtos relacionados ao corpo, para obterem 

lucro, criando hábitos para as consumidoras. Dentre todas as respostas, também foi 

atribuído por 3 mulheres, o padrão de mulher alta e magra como corpo perfeito. Outras 

respostas dataram o renascimento como o precursor em estabelecer medidas ao corpo 

perfeito, os anos 1960 como início do padrão do corpo magro como o corpo perfeito, 

atribuíram também a insegurança como criadora desse padrão a ser seguido e as próprias 

mulheres, devido à competitividade que umas têm com as outras. 

 Para finalizarmos a entrevista, fizemos um bloco especificamente sobre a 

identidade da mulher mexicana e os anúncios que circulam no país. Perguntamos se elas 

se enxergam nos anúncios que circulam no México, 5 delas responderam que não e 2 que 

as vezes se identificam, as vezes não, mas no sentido de querer ter a pele mais jovem ou 

o cabelo mais bonito como mostra no anúncio. As respostas negativas, se referiram 

principalmente por não se identificarem com o estereótipo das mulheres das publicidades. 

Sobre a qualidade dos anúncios no âmbito da identidade, perguntamos se elas 

estão satisfeitas com as publicidades de produtos de beleza que circulam no México. Entre 

as 7, 5 responderam que não, principalmente porque não gostam do estereótipo que é 

veiculado nos produtos de beleza, pois são padrões diferentes dos que as mexicanas têm, 
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uma delas destacou que é algo inalcançável para elas. Como não sabíamos a resposta 

sobre o questionamento de quem inventou a ideia de corpo perfeito, (respondido por elas 

que foram os meios de comunicação, a publicidade principalmente), perguntamos se elas 

acham que a publicidade influencia na busca ao corpo perfeito. Novamente a maioria (5) 

respondeu que sim, notando-se nessa questão, a importância que uma delas destacou para 

a opinião que a sociedade forma, como se fosse uma ideia da sociedade, replicada na 

publicidade: “Sim, porque te mostram muitos estereótipos ou dizem de uma maneira que 

“para que tenha pernas perfeitas”, por exemplo “para que os homens as admirem” e não 

porque na realidade que tu diga “ah me vejo bem por mim e não pelos demais” (Amanda). 

A partir disso, nos inferiu questionar: a publicidade replica/reproduz o que pensa a 

sociedade, ou ela cria conceitos/hábitos/ (com intuito de vender) para que se naturalizem 

na sociedade? 

 Questionamos sobre a presença da identidade da mulher mexicana nos anúncios, 

perguntando se elas enxergam a representação do corpo, da beleza e da cultura da mulher 

mexicana. Para essa questão, vamos colocar todas as respostas, pois 6 delas disseram que 

não e uma delas disse que as vezes: 

Giovana: “Não, normalmente quase todas as modelos que utilizam para colocar 

os estereótipos, quase todas são estrangeiras.” 

Naiane: “Não, ao contrário, porque se algo é México ou se algo sempre aparece 

na publicidade é como a mulher alta, loira e magra e isso é o que menos tem no México.” 

Mariana: “Não, não tem.” 

Angélica: “Nunca vi uma mulher mexicana num produto de beleza”.  

Amanda: “Em alguns, por exemplo me lembra que ultimamente tem havido mais 

variedade porque há um anúncio em que mostra uma mulher de Quintana (estado do 

México) anunciando um sabonete porque ela gosta do cheiro, pela frescura que tem, mas 

muitas vezes mostram alguém que não corresponde a idiossincrasia do mexicano, é uma 

europeia, como te disse, de influência de uma estrangeira, que não correspondem ao 

corpo, as necessidades de uma mexicana ou mexicano.  

Rafaela: “Não, eu sinto que não, porque eu considero que se as mulheres 

mexicanas estão nos anúncios? Eu considero que não, porque normalmente a figura dos 

mexicanos não são muito altos, estatura como que tudo é muito intermediário, a cor é 

igual como moreno claro, varia também, mas eu considero que os anúncios colocam mais 

pessoas assim altas, brancas, loiras.” 
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Bianca: “Não, nem sequer eu vejo nos do governo ou de “visite o México”, sinto 

que sim, a mulher mexicana é muito bonita, mas sempre se esquece que a mulher 

mexicana mede 1,50, então sempre colocam mulheres altas e isso não é próprio da mulher 

mexicana, e colocam mulheres que são muito pálidas, quando mais da metade da 

população é morena. Isso são tipos de detalhes que para nós é muito presente, mas por 

exemplo uma menina indígena que apenas fala espanhol, ver essa figura dessa mulher 

loira de 1,79 que é mais clara que uma ervilha, não sei, sinto que não se sentirá 

identificada, eu também não me sinto identificada.” 

 Perguntamos por último, se elas saberiam dizer uma publicidade que traz ou 

representa a mulher mexicana e de que marca seria, todas comentaram que não lembram 

de nenhum produto de higiene e beleza que tenha uma mulher mexicana na publicidade. 

 

Afinal, que identidade latina é essa? - Considerações finais 

Quando obtivemos todas as respostas, nossa ideia inicial de coletar anúncios 

nacionais e internacionais e analisá-los separadamente para descobrir se haviam neles 

características culturais/identitárias das mexicanas e brasileiras, se desfez completamente. 

Primeiro: nossos dados nos mostraram que as marcas consumidas são praticamente todas 

estrangeiras, mesmo assim, numa primeira busca, descobrimos que algumas marcas têm 

fábricas no México e poderiam existir propagandas voltadas para esse público latino. 

Segundo: além de quase não haverem marcas desses produtos no México, as entrevistadas 

nos relataram que as marcas que circulam no país não trazem a mulher mexicana, seja no 

corpo, na beleza ou na cultura, deixaram claro o padrão de mulheres altas, brancas e 

magras.  

 Nosso trabalho depois dessa pesquisa exploratória com as consumidoras 

mexicanas, leva a mudarmos nossos objetivos de pesquisa, a nos fazer repensar nossa 

problemática e questionar: qual a importância da identidade mexicana (ou latina) para as 

marcas, ao anunciarem? Qual a preocupação das marcas norte-americanas e europeias ao 

vender um produto que promete algo, para outro público completamente diferente em 

termos de beleza, corpo e identidade? Qual o comprometimento dessas marcas em 

trabalhar a auto-estima, satisfação e felicidade, que é algo tão requisitado na publicidade 

de produtos de beleza, se a identidade da mulher trazida nos anúncios é algo inalcançável 

para as consumidoras/receptoras? A internet não delimita fronteiras, deixa livre o acesso 

e permite buscas pelo mundo todo, numa espécie de hibridismo cultural, mas: podemos 
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de fato considerar uma tentativa de hibridismo cultural, através de uma garota propaganda 

alta, magra e de olhos claros, anunciando para consumidoras baixas, morenas de olhos 

escuros? Até que ponto o hibridismo cultural de consumir produtos de outros países (e 

porque não, costumes/culturas novos) está propiciando a perda das características da 

identidade e beleza da mulher mexicana? 

Iremos realizar outra pesquisa exploratória no âmbito das publicidades e 

propagandas que circulam na internet, por essa pesquisa nos mostrar que é a mídia mais 

consumida por elas, porém, temos uma hipótese de que as propagandas são feitas em seus 

países de origem (Europa e Estados Unidos) e somente traduzidos para o espanhol, sem 

um comprometimento com a realidade local, assim como cultural. Sabemos que as marcas 

citadas pelas entrevistadas são famosas, grandes líderes de mercado pelo mundo, 

presentes em vários países e questionamos: estariam apenas reproduzindo uma mesma 

campanha publicitária e adequando apenas a língua do país? Notamos também a falta de 

marcas de produtos de higiene e beleza mexicanos, tanto citados por elas, seja na 

lembrança das marcas que vêm em mente, nos produtos que elas consomem, ou na nossa 

pesquisa em supermercados na Cidade do México, encontrando pouquíssimas marcas nas 

prateleiras, tendo dificuldade inclusive de localizá-las, tamanha força das marcas 

internacionais no país. 

Devido a essa percepção, vamos procurar ao longo da tese descobrir porque o 

mercado mexicano relacionado a produtos de higiene e beleza não tem tanta força, 

comparado inversamente ao grande consumo de produtos pelas mulheres do país. 

Trazemos também como hipótese de que a influência do país vizinho, Estados Unidos, 

possa ser um dos motivos, pela força e tradição que tem no mercado de produtos de 

higiene e beleza, tornando o mercado mexicano mais fraco, pois como sabemos, produtos 

internacionais têm muita força e valor de marca, comparando aos produtos nacionais.  

A publicidade está ligada a ideia da construção do corpo perfeito que circula na 

sociedade, sendo atribuído ao consumo a noção de pertencer ou tentar alcançar esse ideal, 

porém, em várias perguntas elas citam o ideal de corpo alto, magro de olhos claros como 

protagonista das propagandas, deixando claro que a mulher mexicana não tem esse corpo, 

não pertence a esse padrão, mas ao mesmo tempo, circulam anúncios de produtos de 

higiene e beleza com mulheres altas, magras e de olhos claros. 

Nos questionamos a partir disso: qual a importância da publicidade dos produtos 

que elas consomem, se eles não são marcantes para elas? Mesmo que tenha a influência 
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de amigas e familiares nesse consumo, alguém em um primeiro momento comprou o 

produto para que fosse recomendado para elas. Não estaria aí a importância da 

publicidade? Estamos pensando também que youtubers podem ser ou vir a ser 

influenciadoras de opinião, principalmente sobre produtos de beleza, visto que elas 

utilizam a internet como principal meio de comunicação.  

 Notamos uma grande preocupação com os produtos relacionados ao cabelo, seja 

por prometer algo e não cumprir, seja pela quantidade que consomem, pois vai além da 

higiene pessoal de limpar o cabelo, o xampu para elas têm o papel de tirar o frizz e o 

volume, algo que pertence ao âmbito estético. 

 Importante e pertinente concluir aqui, que a internet além de possibilitar ser um 

dos meios que veiculam os anúncios, ela também pode fazer com que as consumidoras 

sejam comunicantes, no sentido de que podem criticar ou até mesmo discorrer sobre os 

produtos, tornando-se também uma forma de fazer publicidade sobre eles, nos fazendo 

partir para uma segunda pesquisa exploratória no contexto virtual, para descobrirmos, 

através das marcas citadas, quais publicidades – e porque não propagandas, pensando na 

plataforma do youtube que trabalha com vídeos – são mais curtidas, comentadas, 

compartilhas e também através de youtubers mexicanas, quais produtos estão em alta 

principalmente no contesto das maquiadoras. 

 Para finalizar, pensando na cultura digital sendo a mídia mais utilizada pelas 

entrevistadas e sobre os anúncios que circulam no México: como delimitar os anúncios 

que circulam no pais se estamos falando da internet, que não tem fronteiras e podem ser 

vistos anúncios do mundo todo, assim como consumi-los pelo mundo todo? Pode-se então 

dizer “um consumo que não é consumido?” Ou seja, olhar, pesquisar e saber sobre 

produtos que não estão vendendo no país, simplesmente por interesse ou força das 

marcas? Ou até mesmo encomendá-los? Qual a importância que as lojas com estrutura 

física têm, diante da facilidade de comprar pela internet? Estaria o meio digital 

potencializando a publicidade e propaganda desses produtos para um consumo sem 

fronteiras? Pode-se pensar na hipótese das marcas terem alguns produtos vendidos no 

país, fazendo com que as consumidoras pesquisem a respeito dos produtos e descubram 

outros. 

 Juntamente com esses questionamentos, vamos contrapor os dados da pesquisa 

exploratória realizada no Brasil, com intuito de percebermos quais são as convergências 
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e divergências entre os dois países e quais possíveis saídas para se pensar a construção de 

gênero, identidade e consumo de produtos de higiene e beleza. 
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