
 

 

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

 

1 

 

Moda, publicidade e relações de gênero e raça: uma análise das 
campanhas da Avon sob a ótica das metáforas visuais1 

 

Amanda Cristine Barbosa de SOUSA2 

Amanda Mendes Bastos PEIXOTO3 

Edna MIOLA4 

 

 

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR 

 

Resumo 

 

O presente artigo desenvolve uma breve análise das metáforas publicitárias, 

inicialmente estudadas por Roland Barthes em 1964, o fenômeno das denotações e 

conotações das mensagens plásticas, icônicas e linguísticas. Através do estudo de caso 

da maior companhia de moda, beleza e cosméticos do Brasil, a Avon, foi possível 

analisar como a publicidade é capaz de elaborar mensagens a fim de construir 

significados da marca para o indivíduo.  
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Introdução 

 

A publicidade, na medida em que o tempo e o advento da tecnologia ganham 

propulsão, tem desempenhado uma performance dinâmica, possibilitando à agências de 

publicidade e até as próprias empresas através das estratégias de Comunicação 

Organizacional desenvolverem campanhas que atinjam seu público e transmitam a 

mensagem desejada através de diversos mecanismos. Tais mecanismos podem ser, por 

exemplo, ferramentas e pesquisas sobre o comportamento do consumidor mediante as 

mais diversas formas de publicidade, buscando efetivar um maior e mais eficiente 

diálogo entre a marca e as aspirações do público, o que a marca representa socialmente 

e como essa mudança de paradigma social constante pode refletir de forma positiva nos 

retornos de uma campanha publicitária 

O sentido no qual as marcas desejam construir junto ao seu público alvo, é 

analisado há mais de 50 anos nas correntes teóricas da comunicação e, com o tempo, 

essas análises ganham novas referências, novas vertentes e diversas possibilidades a 

serem trabalhadas, sempre com o objetivo de entender a dinâmica do fluxo entre a 

propagação de uma mensagem e como a formatação das mensagens publicitárias 

contribui para a construção de seu significado.  

Neste ensaio, busca-se uma melhor e mais aprofundada compreensão das 

análises nas campanhas publicitárias veiculadas por marcas no Brasil, em específico a 

Avon, uma das maiores companhias de moda, beleza e cosméticos do mundo. Pode-se 

construir uma análise diversificada tanto sobre a marca, que acompanhou o 

desenvolvimento profissional, ideológico e, principalmente, social da mulher brasileira 

– seu público alvo, quanto sobre as representações de gênero em dois momentos 

distintos da história recente da marca .  

No Brasil, pesquisas da área acompanham o desenvolvimento publicitário das 

marcas de moda brasileiras, como o estudo de Ana Carolina Iwancow, que analisou as 

marcas Fórum e Zoomp os anos de 1998 e 1999. Iwancow faz uma análise dos sentidos 

conotados e denotados nas campanhas publicadas nas principais revistas do país e como 

esse sentido é construído em diferentes públicos no qual a mensagem é destinada 

(IWANCOW, 1999).  
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As mensagens publicitárias e suas metáforas visuais 

 

O escritor, filósofo e crítico literário francês, Roland Barthes é referência nos 

estudos semiológicos. Até hoje é considerado um dos mais importantes pensadores e 

representante do pós-estruturalismo. Seguindo os conceitos da linguística de Ferdinand 

de Saussure, foi o primeiro autor a propor uma análise estrutural da imagem publicitária 

em seu artigo “Retórica da imagem”, de 1964 (SOUZA e SANTARELLI, 2008). Nesta 

publicação, Barthes faz considerações quanto a conotação e a denotação e funções de 

ancoragem e revezamento do texto em relação à imagem.  

Em sua análise da peça publicitária da marca italiana Panzani (Figura 1), Barthes 

identificou três tipos de mensagens: linguística, conotada e denotada. A primeira, pode 

ser considerada como a mensagem verbal, ou seja, tudo o que é inscrito na imagem, 

como uma legenda complementar que desempenha a função de revezamento ou um 

slogan que deseja ser fixado, desenvolvendo no leitor uma ancoragem de ideia em 

relação à campanha ou marca. No caso do anúncio da Panzani, há a mensagem 

linguística “PATÊS – SAUCE – PARMESAN. A L´ITALIENNE DE LUXE” que 

ancora a imagem, pois exemplifica alguns dos produtos oferecidos pela marca.  

(SOUZA e SANTARELLI, 2008, p. 136) 

Figura 1 - Anúncio Panzani 

 

Fonte: Blog Semiotics for nerds¹ 

  

1 Disponível em: http://semiotics-for-nerds.blogspot.com.br/2010/12/anuncio-das-massas-panzani.html 
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Partindo para a análise da imagem em si, Barthes identifica na mensagem 

conotada os aspectos simbólicos. Retomando o exemplo da Panzani, a imagem mostra 

os produtos da marca ainda dentro de uma sacola de compras, uma cena comum em 

nossas casas quando voltamos das compras. Além disso, as cores da bandeira da Itália - 

verde, vermelho e branco - são bem presentes no anúncio, o que reforça a mensagem 

linguística da marca ser autenticamente italiana.  

Já a mensagem denotada (plástica) é realidade, ou seja, os objetos presentes na 

cena. Em uma descrição simples, na imagem há uma sacola de compras cheia de 

produtos da marca e itens que remetem a uma refeição completa e gostosa, como os 

tomates frescos. Para Souza e Santarelli, o nível denotativo da imagem inclui a 

percepção e o conhecimento cultural do receptor, que permite o reconhecimento das 

representações fotográficas.  

Barthes afirma que toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a suas 

significantes, uma "cadeia flutuante" de significados, podendo o leitor escolher alguns e 

ignorar outros. 

A partir desta primeira análise, Barthes abriu espaço para que novos modelos e 

conceitos fossem desenvolvidos por outros estudiosos. O presente ensaio utilizará as 

contribuições de Barthes e Eco (SOUZA E SANTARELLI, 2008). 

Em 1968 Umberto Eco, escritor, filósofo, linguista e semiologista da Itália, em 

“A estrutura ausente” faz uso da conotação de Barthes e deixa seus níveis mais 

detalhados. A estrutura de níveis da mensagem icônica (conotada) proposta por Eco é 1) 

Icônico: representantes gráficos e concretos referenciam a peça; 2) Iconográfico: 

dividido entre histórico, que se trata de signos tradicionais constituídos ao longo do 

tempo naquela sociedade, e publicitário, quando o signo histórico é utilizado a fim de 

provocar um sentido anteriormente construído através do produto publicitário; 3) 

tropológico: processo onde o fluxo da publicidade e o espectador utilizam figuras de 

retóricas clássicas da língua como metáforas e hipérboles; 4) Nível Tópico: processo de 

convencimento e argumentação da publicidade, onde o receptor começa a codificar seu 

sentido final; e 5) Nível entimemático: conclusões e argumento final do espectador.  

 

Avon ao longo dos anos: mensagens publicitárias que acompanham a mulher 

brasileira 
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A Avon é, desde 1986, pioneira em promover o empoderamento das mulheres. 

David H. McConnell fundou a empresa com o objetivo de oferecer oportunidades de 

emprego para mulheres que tinham interesse em ter uma renda independente em uma 

época em que apenas 20% das mulheres norte-americanas trabalhavam fora de casa e 34 

anos antes de elas conquistarem o direito ao voto nos EUA (AVON: 

INSTITUCIONAL). De acordo com o site da marca, no Brasil, a Avon opera desde 

1958 e hoje representa a maior operação da companhia e detém sua maior força de 

vendas.  

Ao longo de sua história, a empresa sempre transpareceu seus ideais através de 

suas comunicações. Porém, em 2015 a organização identificou a necessidade de se 

reposicionar no mercado. A campanha “Beleza que faz sentido” reúne imagens e 

histórias de empoderamento de revendedoras da marca de várias partes do mundo. Além 

disso, foi desenvolvido um portal com conteúdos especiais para inspirar o 

fortalecimento da mulher. 

 

Figura 2 - Peça da Campanha “Beleza que faz sentido” 

Fonte: Avon  

 

Campanhas dos folhetos Avon 

  

O sistema de vendas das revendedoras Avon se dá através de revistas 

catalogadas com os produtos – os chamados Folhetos Avon – onde são, mensalmente 
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atualizados e se dividem entre Avon e Avon Moda & Casa, uma para todos os produtos 

cosméticos da marca e a outra para artigos de utilidades do dia a dia respectivamente.  

 No site da marca existe um diretório contendo os folhetos Avon dos últimos 5 

anos, e é perceptível observar que o conteúdo de suas capas e o próprio conteúdo 

interno do catálogo sempre acompanha a tendência do mercado da beleza, saúde, moda 

e bem estar para a mulher naquele momento. Partindo deste princípio, escolhemos 

algumas capas específicas do ano de 2012 e comparamos com outras capas de 2017, 

diretamente ligadas através do tema principal do encarte. A intenção dessa análise 

preliminar, foi avaliar a elaboração do sentido na mensagem transmitida pela marca 

com o intuito da consumidora se identificar com a venda dos produtos e como essas 

mensagens vêm se diferenciando conforme a mudança do posicionamento da mulher 

brasileira na sociedade através produção do significado das mensagens plástica, icônica 

e linguística no discurso publicitário. 

 O primeiro estudo realizado foi da campanha 4/2012 comparada a campanha 

11/2017 (Figura 3, respectivamente nesta ordem), onde a pauta é moda íntima feminina, 

através das vendas de lingeries. 

Figura 3 – Quadro comparativo Avon 1 

 

Fonte: www.folhetosavon.com.br 

 Na campanha 4/2012 a mensagem plástica existe um close na mulher, magra, 

http://www.folhetosavon.com.br/
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usando uma das lingeries do folheto Moda e Casa em um ambiente claro e tranquilo. Já 

na mensagem icônica, a mulher usando lingerie esbanja plenitude e felicidade, pois 

pode se sentir bonita e sensual com o produto da Moda e Casa. A mensagem linguística 

“Avon Moda e Casa Campanha 04/2012” e “Lançamentos Delrio” são âncoras da 

imagem e da venda do folheto, enquanto “feminina na medida certa” reforça de forma 

mais evidente o estereótipo de pertencer a um padrão feminino aceito na sociedade 

frente àquela época.  

 Enquanto isso, o folheto 11/2017, depois do reposicionamento de marca da 

Avon e do novo slogan da marca “Beleza que faz sentido” (estampado em todos os 

folhetos desde 2015), a mensagem plástica nos traz três mulheres de diferentes corpos, 

tons de pele, de cabelo e com suas particularidades, usando lingeries vendidas no 

folheto. Na mensagem icônica, as mulheres são facilmente reconhecidas pois são 

artistas brasileiras que lutam por diferentes causas e disparidades sociais, logo, mulheres 

empoderadas que também esbanjam felicidade ao usar lingeries de cores mais vivas e 

diferentes formatos corporais que se encontram. Na mensagem linguística da campanha 

em questão, a frase “(RE)conheça sua lingerie!” incita a não padronização dos corpos 

femininos, onde a mulher pode, independentemente de seu corpo, usar qualquer lingerie 

que aceite como sua roupa íntima, e seus nomes atrelados ao folheto “Pitty”, “Daniela 

Mercury” e “Gabi Amarantos” reforçam também que qualquer mulher deve se sentir 

bem sucedida, feliz e acreditar em si mesma com muita autoestima pois os padrões de 

beleza não limitam sua vida em nenhum aspecto.  

 O segundo quadro comparativo traz a campanha 6/2012 e 2/2017 (Figura 4, 

respectivamente nessa ordem), onde o tema principal da análise dos folhetos escolhidos 

são os padrões de cabelo.  

Figura 4 – Quadro comparativo Avon 2 
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Fonte: www.folhetosavon.com.br 

 No folheto de 2012, o close é na mulher usando prancha alisadora para deixar os 

cabelos lisos (mensagem plástica), no qual ela demonstra felicidade e praticidade ao 

usar o produto do folheto Avon Moda e Casa – facilidade da vida da mulher brasileira 

sempre foi um ponto chave das campanhas da Avon -  e assim reitera-se a mensagem 

icônica do folheto. Já na mensagem linguística o “Avon Moda e Casa Campanha 

06/2012” ancoram a imagem ao folheto de vendas enquanto o “Liso intenso” refere-se à 

potência da prancha alisadora que a mulher utiliza, que é vendida dentro do folheto.  

 Enquanto isso, a campanha de 2017, a mensagem plástica refere-se a uma 

mulher, negra, de cabelos coloridos e crespos, unhas e maquiagem com cores fortes 

sorri num close muito aproximado. A icônica traz uma referência forte pois a mulher é 

uma das poucas mulheres negras no folheto Avon, questão essa que foi mudando ao 

longo do tempo, e a mesma se sente bonita, plena e esbanja felicidade por usar o que 

quer da forma com que acha melhor usar. Linguisticamente “Tássia Reis: uma das vozes 

mais empoderadas do rap nacional” faz referência a mulher da capa, que faz a quebra de 

diversos estereótipos se  comparada ao folheto anterior pois é uma mulher no meio 

musical do rap onde a presença feminina é quase nula, é negra e estampa um folheto da 

marca cosmética mais vendida do país, em sua maquiagem e cabelo usa cores e tons 

http://www.folhetosavon.com.br/
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muitas vezes considerados inadequados para seu tom de pele, e ainda assim consegue 

ser empoderada, feliz e ter uma vida profissional de sucesso.  

 As análises dos quadros comparativos 1 e 2 nos servem como guias para 

entender de forma mais básica os conceitos de Barthes e Eco, além dos demais teóricos 

ao longo do tempo. É perceptível a formação do saber cultural da marca no país em que 

está inserida e como a mesma se usa dessa cultura para alavancar suas vendas, 

caminhando junto à constante luta da mulher brasileira pelo seu espaço.  

 A Avon sempre buscou o empoderamento feminino, desde seu princípio através 

do seu sistema de vendas, proporcionando à algumas mulheres conquistarem sua 

independência financeira em um cenário extremamente machista e limitador. Porém, 

acreditar no potencial ideológico e social que a mulher desempenha na sociedade fez 

das campanhas da Avon um recorrente sucesso e um diferencial social da marca. As 

campanhas publicitárias da Avon ganharam força no meio digital, durante 2015, junto 

ao seu reposicionamento de marca. Suas campanhas publicitárias online se utilizaram 

ainda mais das lutas sociais das minorias do país e transmitiram uma mensagem cada 

vez mais empoderada, rica de detalhes e com significados codificados para os mais 

variados públicos – preocupação essa recorrente no meio digital.  

 Analisaremos a campanha online do mais recente lançamento da perfumaria da 

Avon, a linha Attraction da marca, que tem como conceito o poder de atração entre dois 

corpos.  

 

Campanha analisada: #EuMeAtraio  

 

A campanha #EuMeAtraio foi desenvolvida pela marca em agosto de 2016, para 

divulgar o produto de lançamento da perfumaria, a fragrância Attraction para homens e 

mulheres. O eau de parfum foi criado por uma das oito melhores perfumistas do mundo, 

Honorine Blanc e possui uma característica marcante, digna do mote da campanha 

criada: o “Coração Magnético” que se trata de uma composição afrodisíaca que desperta 

o poder da sedução e da atração, comprovadamente testada (Pesquisa realizada pela Q 

Research Solutions, Inc. com 350 casais, no período de Agosto/2014 a Abril/2015 em 

sete cidades distribuídas entre Brasil, Estados Unidos e Rússia, de acordo com o site da 

marca).  

 No Brasil, a Avon escolheu a diversidade de gênero e o androginismo para criar 
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uma campanha ímpar, capaz de abordar o destaque da fragrância e ainda defender uma 

causa que vem ganhando evidência no Brasil e no mundo. A campanha foi desdobrada 

em vídeo para redes sociais e vídeo para veiculação em TV, criados respectivamente 

pelas agências de publicidade brasileiras Mutato e JWT. 

 

Figura 5 – Imagem piloto da campanha da marca sobre a fragrância 

 

Fonte: Hotsite da avon 

 Cada vídeo da campanha contou com diferentes protagonistas. O aqui analisado 

se trata do vídeo para redes sociais, cujos protagonistas são os mesmos da figura 5. O 

filme acontece num ambiente vazio e antigo, com mobília velha onde acontece um balé 

sensual e envolvente entre dois protagonistas – que ocasiona uma quebra de diversos 

estereótipos impostos em nossa sociedade – que se atraem e começam o movimento 

após borrifar o perfume em seus corpos.  

As camadas construídas de sentido são altamente perceptíveis no vídeo que 

possui cerca de um minuto e meio. Isso porque o estranhamento causado pela identidade 

de gênero das personagens é algo imposto logo no início do vídeo através de uma 

mulher, negra, careca e alta junto a um homem, branco e ruivo, provocando a percepção 

do espectador e demonstrando que o gênero não importa, qualquer um se atrai por quem 

deseja, faz o que quer com quem tem vontade.  

As mensagens plástica, icônica (analisada em dois níveis) e linguística do vídeo 

da campanha #EuMeAtraio foram resumidas nas estruturas sugeridas por Eco (1968) e 

dispostas da seguinte maneira: 1) Mensagem plástica: espaço sem vida, iluminação fria, 

duas pessoas opostas fisicamente que se magnetizam através de um balé sensual e 

delicado através do galpão vazio e de uma mobília velha; 2) Mensagem icônica: através 

da borrifada do perfume “Attraction” da Avon, é sugerido que a atração comece e que 
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um enxergue um pouco de si próprio no outro; e 3) Mensagem linguística: “quando te 

desejo me vejo em ti” reforça a ênfase em espirrar o perfume e se sentir atraído por 

alguém que te complete. 

Figura 6 – Mensagem icônica 

 

Fonte: Amanda Sousa e Amanda Peixoto 

Figura 7– Mensagem plástica 

 

Fonte: Amanda Sousa e Amanda Peixoto 
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Considerações finais 

Após as análises desenvolvidas e o aporte teórico adquirido, é possível reparar a 

força do discurso publicitário e seu poder de ora reforçar estereótipos de gênero e raça, 

ora contribuir para a desconstrução de representações sociais que oprimem, gerado na 

codificação e na produção do sentido das mensagens transmitidas em campanhas. A 

cadeia flutuante de Roland Barthes não deixa de dar o poder ao espectador, que aceita 

codificar o que entende como necessário ou não, porém a publicidade tem usado tal fato 

como uma forma a levar mensagens unificadas que possam ser compreendida de 

diversas maneiras por diversos públicos, sem deixar seus princípios base subentendidos. 

A Avon, especificamente, torna-se referência no quesito produção de diferentes 

significados de uma mesma mensagem ao adotar parâmetros sem limitações, tal como 

seu público alvo tem buscado.  
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