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RESUMO 
   

Este artigo se trata de uma pesquisa que analisa a representação da mulher a partir dos 
estereótipos femininos e como estes são retratados nos comerciais de televisão “TPM” e 
“Contrariar”, da campanha veiculada em rede nacional nos anos de 2011 e 2012, da marca 
Havaianas. De acordo com Gil (2002) essa pesquisa se trata de cunho exploratório e com um 
estudo de caso de caráter qualitativo. Para a metodologia de análise utilizou-se Joly (1996) no 
que diz respeito a mensagens plásticas, icônicas e linguísticas em um anúncio. Os resultados 
alcançados foram a compreensão de como a mulher vem sendo representada na comunicação 
publicitária contemporânea na televisão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade e Propaganda; Comerciais de TV; Marca Havaianas; 
Estereótipo. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

Todas as ações da comunicação envolvem, de certa forma, representações 

estereotipadas. E, o estereótipo, o qual é uma representação social, funciona como um 

discurso social que difunde-se, renova-se, atualiza-se e solidifica-se a cada situação de uso. 

Segundo Siebra (2005, p. 18), os estereótipos são tratados “como elaborações humanas 

socialmente construídas, transmitidos de geração em geração”, e a autora ainda ressalta que os 

meios de comunicação de massa como o cinema e a televisão são os que mais difundem, 

transmitem e criam estereótipos.  

É nesse contexto que entra a publicidade e propaganda4, com o objetivo de interagir 

com o consumidor; utiliza tanto estereótipos verbais como visuais, mas a eficácia na 

persuasão dependerá do reconhecimento que o público terá com a peça. (DIAS, 2007).  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 2 – Publicidade e Propaganda GP Marcas e Estratégias do XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Educação (FURB), Especialista em Cinema (UTP), Fotografia (UNIVALI) e Educação a Distância: Gestão e 
Tutoria (UNIASSELVI), Graduado em Publicidade e Propaganda (FURB). Docente do curso de Publicidade e Propaganda da 
FURB (Universidade Regional de Blumenau) e da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). Email: 
bona.professor@gmail.com  
3 Acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí).  
4 Os termos publicidade e propaganda serão utilizados como sinônimos neste artigo.  
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De acordo com Marcondes (2002), em 1950, a propaganda brasileira já reproduzia 

fielmente os valores impostos pela sociedade. Primeiramente a mulher, num papel de 

coadjuvante, carente e submissa e o homem, como o centro das atenções, no qual sua imagem 

(importada das telas de Hollywood) era adorada e cultuada. Mas, ainda na década de 1950, a 

propaganda já se adaptava aos novos “padrões” feminino e masculino, como, por exemplo, a 

mudança da imagem da mulher para uma versão moderna da época. E assim, a propaganda 

“começa a ter na sociedade o papel que exerce tão bem hoje: de espelho no qual todos nós 

olhamos e onde temos uma referência aceita e comum de quem somos”. (MARCONDES, 

2002, p. 38).  

Hoje é possível observar na mídia estereótipos femininos atuais e alguns que, 

passaram décadas, mas continuam servindo como senso comum a todos, como “animadora de 

torcida” e “donzela em apuros”. Fato este, que ocorre principalmente na publicidade e 

propaganda. No Brasil, apresenta-se um número relativamente alto de estereótipos femininos 

em peças veiculadas. Há estereótipos em relação ao padrão de beleza e outros à juventude, 

mas não serão sobre tais representações que este artigo tratará, e sim, sobre determinadas 

atitudes femininas que acabaram tornando-se senso comum.   

A imagem da mulher brasileira também vem sendo retratada de outras formas. Não 

só por suas características físicas, mas por traços e atitudes psicológicas e/ou fisiológicas, que 

acabam se tornando verdades universais; sendo esta a principal motivação da presente 

pesquisa. Por meio desta percepção, um dos questionamentos levantados neste artigo é sobre 

dois comerciais de televisão, da marca Havaianas, veiculados em 2011 e 2012, na qual duas 

verdades universais da mulher são abordadas.  

Neste episódio, a marca brasileira Havaianas, com um tom de humor já conhecido 

em suas campanhas, utilizou mais uma vez “cenas” do nosso cotidiano para chamar à atenção 

do consumidor. A campanha girou em torno de dois comerciais de televisão chamados: 

“TPM” e “Contrariar”, nos quais estereótipos femininos, como o de que toda mulher fica 

estressada quando está na TPM (Tensão Pré Menstrual) e o de que todas as mulheres sempre 

contrariam os homens são trabalhados. A partir desta observação surgiu o seguinte 

questionamento: De que forma os estereótipos femininos são retratados nos comerciais de TV 

“TPM” e “Contrariar”, das Sandálias Havaianas na publicidade contemporânea brasileira? 

O estudo, portanto, tem como objetivo geral analisar como os estereótipos femininos 

são retratados nos comerciais de TV mencionados na publicidade brasileira.  

Com base no objetivo, o estudo trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório, pois 

segundo Gil (2002, p. 41), “estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 
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ideias ou a descoberta de intuições”, e se torna um estudo de caso, de caráter qualitativo, 

porque para Gil (2002, p.54) “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”, ressaltando que essa 

modalidade de pesquisa é encarada “como o delineamento mais adequado para a investigação 

de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real”. 

A pesquisa se torna importante para a área da Publicidade e Propaganda pois trará 

questões pertinentes a serem analisadas. O estudo de caso da marca Havaianas que retrata 

estereótipos femininos contribuirá para uma observação da forma como eles estão sendo 

representados atualmente na propaganda brasileira, ou seja, se perceberá padrões femininos 

que estão sendo retratados hoje em dia, qual o papel da publicidade nesse sentido, e também 

servirá como contribuição para uma possível perspectiva do futuro. Haja vista que estudos de 

anúncios televisivos nos trazem, sem dúvida, “chaves importantes para o entendimento dessa 

sociedade complexa, heterogênea e em constante transformação de valores e 

comportamentos”. (FREITAS, 2010, p.17).  

 

2 O COMERCIAL DE TELEVISÃO  

 

Martins (2006) refere-se ao comercial para mídia eletrônica (televisão) como uma 

das ferramentas da comunicação. Segundo Martins (p. 202), quando se refere ao audiovisual, 

“Sua grande virtude é o maior envolvimento sensorial que traz ao espectador” destacando 

ainda, que o mesmo “tem cor, tem movimento, tem som. Tem, enfim, nuanças que o material 

impresso não tem. Talvez por isso seja tão emocionante.”.  

Filme publicitário e/ou comercial de TV é um filme que tem como objetivo vender: 

seja um produto, uma ideia ou um serviço geralmente em 30 segundos (BARRETO, 2004). A 

televisão, considerada a principal mídia para veicular comerciais de televisão, exerce grande 

papel dentro do mercado publicitário e para a sociedade como um todo. 

Mas, vender em 30 segundos não é tarefa fácil. Não basta ter uma ideia, é preciso 

colocá-la no papel e organizar de forma que o filme publicitário se torne atrativo. Cada 

detalhe é pensado para que o filme publicitário se torne um grande sucesso.  De acordo com 

Meio e Mensagem (2007), o famoso slogan da Brastemp “Não é nenhuma Brastemp”, lançado 

em uma série de comerciais da marca em 1992, virou jargão popular e é usado até hoje pelo 

público aparecendo em 1,4 mil ocorrências em uma busca no site Google. O uso da poltrona 

do cenário parecido com a sala da casa de qualquer pessoa e a participação das celebridades 
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foram fatores essenciais para o sucesso da campanha que foi eleita a mais eficaz em 2003, 

quando relançada.  

Barreto (2004) esclarece que quando se cria comercial para televisão, simplicidade e 

impacto são necessários para a propaganda se tornar marcante e memorável. A discussão 

sobre o produto do anunciante deve começar quando o filme termina. Deve continuar na 

mente do consumidor após os 30 segundos. E, Barreto (2004, p. 38) argumenta: “deve 

continuar porque o consumidor deve lembrar do filme quando for ao supermercado, deve 

identificá-lo com fatos de sua vida, deve comentá-lo com os amigos.”. 

 

3 ESTEREÓTIPOS 

 

Segundo Lippmann (2008), na maioria das vezes nós não vemos primeiro, para então 

definir, nós definimos primeiro e depois vemos. Para o autor a cultura exerce grande 

influência nesse momento, pois todas as nossas definições são construídas a partir dela. Por 

isso, tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada.  

De acordo com Dias (2007) e Freitas (2010), etimologicamente, o termo estereótipo 

é formado por duas palavra gregas: STEREOS que significa sólido, e TÚPOS que quer dizer 

traço. “Portanto, o termo comporta em si uma referência ao que foi pré-determinado e 

encontra-se fixado, cristalizado”. (DIAS, 2007, p. 26).  

Freitas (2010) apud Mazzara (1999) e Espíndola (2008) dizem que três fatores são 

responsáveis por manter os estereótipos de uma forma integrada e os generalizam: a 

necessidade cognitiva de categorizar o mundo para simplificá-lo; a necessidade biológica; 

psicossocial e cultural de pertencer a grupos e diferenciar-se de outros e, por último; os fatos 

históricos e sociais que acabam definindo a posição e funções de cada grupo humano em nível 

global.  

Lippmann (2008), destaca que o papel do observador/espectador é sempre seletivo e 

critica essa economia de enquadrar pessoas e fatos em determinadas classificações, pois entre 

dois seres humanos uma associação acaba não considerando a individualidade um do outro. 

Ressalta que devido a vida moderna, na qual não há tempo nem oportunidade para um 

conhecimento profundo das pessoas e dos fatos, a parte é tomada como um todo. 

Consideramos uma característica de um tipo muito conhecido, e o resto da “imagem” 

preenchemos com estereótipos que carregamos em nossas cabeças.  

Lippmann (2008, p. 94) ainda esclarece que “um estereótipo pode ser transmitido de 

uma forma tão consistente e peremptoriamente em cada geração de pai a filho que parece ser 
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quase um fato biológico”. Mas é preciso deixar claro também que os meios de comunicação 

de massa, apesar de ter grande influência sobre a sociedade, não são responsáveis pela 

criação/construção de estereótipos. A mídia tem o papel de retratá-los, difundi-los. Como 

afirma Lippmann, a cultura exerce grande influência em nossas percepções. A mídia, na 

verdade é uma representação da realidade e, como necessidade prática, utiliza-se de 

estereótipos como um recurso superficial para conhecimento imediato. Lippmann (p. 91) 

ainda ressalta: “Imaginamos a maior parte das coisas antes de as experimentarmos. E estas 

preconcepções, a menos que a educação tenha nos tornado mais agudamente conscientes, 

governam profundamente todo o processo de percepção”. Esse recurso, então, tem sentido 

positivo desde que não se converta em preconceito ou gere algum efeito colateral na 

sociedade.  

Para Cardozo (2004, p. 72): 

Os estereótipos são as imagens e contatos que estabelecemos com os 
elementos que existem à nossa volta no decorrer da vida diária. São os 
modelos sociais que tentamos imitar por representarem aquilo a que a 
sociedade almeja como um todo. 

 
A autora cita alguns exemplos desses modelos desejados pela sociedade, como o 

homem de sucesso, o rico, o atleta másculo e atraente, a mulher magra e bela, o cientista 

devotado, etc.  

Cardozo concorda com Lippmann (2008) quando se refere ao estereótipo como 

simplista. Para a autora, a apropriação que a publicidade faz do estereótipo no papel de uma 

ferramenta de persuasão se justifica pelo fato de que o estereótipo facilita e esclarece 

situações transmitidas para um grande público, pois é simplista reduzindo comportamentos 

em pré-categorias.  

A publicidade acaba utilizando o estereótipo como um mecanismo que garante a 

persuasão da mensagem por meio do poder de argumentação, visando um único objetivo final, 

o incremento nas vendas de um produto/serviço/marca. Mas, ao desconstruir um estereótipo 

em uma mensagem, a publicidade aparece em outro papel no qual representa um poder de 

assumir uma dimensão cultural, pois inova quebrando paradigmas já estabelecidos na 

sociedade, gerando assim, um impacto sobre os indivíduos, o que pode influenciar em 

mudanças nas normas de percepção do mesmo. Desconstruir estereótipos provoca o 

surgimento de uma nova representação proposta pela publicidade mas essa transgressão pode, 

ou não, ocasionar uma subversão efetiva de valores e comportamentos em um grupo. (DIAS, 

2007).  
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O caso da campanha pela Real Beleza Dove, veiculada nos meios de comunicação de 

massa no Brasil no período de 2004 e 2005 pode ser considerada um exemplo de publicidade 

que propõe a desconstrução de estereótipos, pois de acordo com Brisolla (2006) houve uma 

tentativa em quebrar alguns estereótipos relacionados à forma de representação da mulher na 

mídia, utilizando mulheres que não são modelos profissionais nos anúncios. Apesar de a 

campanha ter sido um sucesso, para Brisolla fica claro que não houve uma notória marcação 

da diferença que poderia contribuir para uma contestação de estereótipos, pois a campanha 

não envolveu questões de identidades de gênero, classe, raça e etnia com propriedade no 

discurso da marca, o que não possibilitaria uma quebra de estereótipos que envolvem a 

representação da mulher na mídia.  

O que não há dúvidas, é que o papel da mulher, na sociedade, mudou. Dedicada à 

carreira profissional e conquistando espaço em profissões, anteriormente, exclusivas ao 

homem, a mulher criou um novo modelo comportamental. Mas, apesar disso, não há um 

modelo a ser seguido. As mulheres conseguiram uma certa liberdade em relação ao 

estereótipo de mulher e esposa que vem sendo enquadrado a elas desde os anos 1950, mas 

agora carregam também a sexualidade exacerbada, um momento que trouxe libertação dos 

desejos femininos, porém, também, do corpo feminino à berlinda, na publicidade e na mídia 

em geral. Atualmente, outro estereótipo feminino representado na mídia com números 

elevados de anúncios publicitários é o de “escrava da beleza”. (FREITAS, 2010).  

É importante citar outra ferramenta semelhante ao estereótipo, eficiente para a 

publicidade, e que, é muito usada na televisão brasileira: O arquétipo. Com base em Jung 

(1964), Sievert (2001) posiciona arquétipo como um padrão de comportamento coletivo que 

atinge todos os grupos da sociedade. Para atingir a massa, que são esses consumidores 

enquadrados em padrões de necessidades, é fundamental conhecer as necessidades humanas 

desse grande grupo. Sant’Anna et. al. (2009) destaca as principais necessidades humanas 

andróginas, ou seja, um padrão coletivo de necessidades do ser humano independente do 

sexo, idade e classe social. Entre elas, estão a ambição, o amor à família, a aparência social, o 

apetite, a aprovação social e a beleza. Com tal conhecimento, Sievert (2001) esclarece que a 

partir disto, a publicidade pode atingir esse grande público, em sua totalidade, se utilizar os 

arquétipos básicos junguianos. A mesma autora classifica os arquétipos em três categorias: 

arquétipos femininos, masculinos e andróginos.   

Dentre tais categorias se dará mais importância ao arquétipo feminino (pelo fato de 

ser o tema deste artigo). Como vimos anteriormente, a mulher está em constante mutação. Há 

muito tempo a mulher deixou de ser submissa, surgindo, a partir disso, uma nova consciência 
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e uma nova lucidez feminina. Os desafios diários trazem à mulher um novo posicionamento 

dentro da sociedade. Ela percebeu que resumir sua vida apenas em cuidar da casa, ser mãe e 

esposa era perder o dinamismo da vida. Essa nova mulher também quer ser respeitada e 

admirada por sua inteligência, pelo seu sexo e por sua capacidade social. Para entender todas 

as mudanças do feminismo a sociedade criou maneiras para ter mais conhecimento desta nova 

mulher. A psicologia é uma das grandes responsáveis pela compreensão desse complexo 

gênero. Utilizando as deusas da mitologia grega e, observando os vários arquétipos de mulher 

encontrados nessa mitologia, pode-se entender melhor como o mundo feminino é guiado. 

(SIEVERT, 2001).  

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

A metodologia da análise dos objetos de estudo deste artigo consiste na observação e 

análise de dois comerciais de TV, da marca Havaianas, veiculados em 2011 e 2012, 

destacando os estereótipos femininos e a análise de imagem publicitária, baseada nos estudos 

de Joly (1996) influenciada por Barthes. Em Introdução à Análise de Imagem, a autora 

explica o método proposto por Barthes que divide a mensagem em três fases para análise: 

plástica, linguística e icônica.  

Mensagem Plástica: Percebe-se a mensagem plástica, do anúncio, a partir da 

observação e análise dos elementos plásticos: quadro, enquadramento, ângulo da tomada, 

escolha da objetiva, composição, formas, dimensões, cores, iluminação e textura. Elementos 

que se tornam signos e responsáveis por uma parte da significação da mensagem visual. 

(JOLY, 1996).  

Mensagem Linguística: A Mensagem linguística, também chamada de mensagem 

literal, é a descrição do que a imagem está comunicando de fato, sem interpretações do 

espectador. Essa mensagem ocorre por análise de narrativas, letras, textos, diálogos, músicas, 

além da retórica e sua relação com a mensagem visual. (JOLY, 1996).  

Mensagem Icônica: A análise da mensagem icônica ocorre por meio das conotações 

que provoca, ou seja, essa análise envolve a percepção de símbolos e signos transmitidos na 

mensagem do anúncio. E, pode variar de acordo com cada espectador, pois depende de fatores 

socioculturais, religiosos, etc, sofrendo influencias no momento de associação dos objetos, 

que são representados de várias maneiras, inclusive pela publicidade e propaganda. (JOLY, 

1996).  
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A metodologia da análise foi realizada da seguinte maneira: foram analisados os dois 

filmes publicitários veiculados entre agosto de 2011 a maio de 2012, relacionados ao tema 

proposto. Os comerciais escolhidos foram: “Contrariar” e “TPM” ambos da marca Havaianas. 

Após a escolha dos principais frames dos VT’s, as imagens foram inseridas em modelos de 

Storyboard (para melhor visualização do leitor). Os comerciais foram desconstruídos para a 

decupagem em forma texto, e por fim analisados.  

 

Decupagem e Análise: 

 

Título: Contrariar 

Cliente: São Paulo Alpargatas/ Produto: Havaianas Slim 

 

Resumo: Mulher em dúvida sobre qual par de Havaianas comprar pergunta a opinião do 

vendedor. Vendedor desabafa sobre determinado comportamento feminino e ao final a mulher 

acaba comprovando o que ele diz, comprando os dois pares do produto. 

QUADRO 01: DECUPAGEM DO COMERCIAL DE TELEVISÃO “CON TRARIAR” 

Imagem Descrição da cena 

 

Em dúvida sobre qual par de Havaianas Slim comprar, Mariana 
Ximenes pergunta a opinião de um vendedor da loja Havaianas. 

 

Vendedor na defensiva, diz a Mariana que não vai cair no “golpe” 
novamente, se referindo ao fato de sua mulher sempre o contrariar. 
E começa a desabafar. 

 

Logo em seguida o vendedor demonstra arrependimento e opina 
escolhendo um dos modelos do produto. 

 

Mariana Ximenes acaba comprando os dois modelos. 

 

Vendedor indignado comenta: “Tá vendo? Mulher adora 

contrariar.”. 
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Assinatura do cliente. 

Fonte: os autores. 

Plástica: Com relação ao quadro, pode-se perceber um jogo de campo que segundo 

Joly (1996) é muito familiar com o universo cinematográfico. A imagem cortada leva o 

espectador a construir e completar a cena, que está ausente dos limites do suporte com a sua 

imaginação. Um procedimento moderno que caminha paralelamente com a marca e com a 

cena representada. Já o enquadramento, diferente do quadro, a autora relaciona com o 

tamanho da imagem e a distância entre o objeto e a objetiva. Apresentam-se então 

enquadramentos fechados intercalados com planos gerais e americanos tornando o filme mais 

dinâmico além de explorar o ambiente (loja da marca) e seus produtos e trazer proximidade 

com os personagens. Agora se referindo ao ângulo de tomada e a escolha da objetiva, Joly 

observa como pontos determinantes para causar, ou não, a impressão de realidade vinculada 

ao suporte. No comercial os ângulos de tomada situam o espectador na mesma altura dos 

personagens, fazendo-o “participar” da cena e consequentemente, auxiliando-o na percepção 

de que aquela cena é comum para o mesmo. No que se refere à escolha da objetiva, nota-se 

em alguns “takes” maior profundidade de campo, mas nunca uma grande profundidade 

semelhante a uma visão natural. Sendo assim, as escolhas foram positivas, pois concentram o 

olhar do espectador em certos elementos, como os personagens e os produtos da marca. Em 

relação à composição dos elementos na imagem um procedimento que de acordo com Joly, 

orienta a leitura da mesma, nota-se uma construção em profundidade, no qual os produtos são 

integrados a cena dentro de um cenário.  Além dos produtos (nas mãos da atriz) estarem 

situados embaixo à direita do vídeo facilita para que o olhar recaia, no final da leitura, sobre 

os produtos. Quanto às formas, há presença entre linhas curvas dos produtos e retas das 

paredes e prateleiras. Com base em Joly, essa união de formas redondas e agudas remete a 

feminilidade da mulher (um dos pontos em questão) e ao mesmo tempo o dinamismo da 

marca. Para Joly, como para Farina (2006), a cor e a iluminação têm um efeito 

psicofisiológico sobre o espectador. Joly explica que tais efeitos sofrem influência da 

interpretação e referências de cada espectador e em vários momentos dessa interpretação a 

mensagem plástica/icônica funcionam integralmente. As principais cores expressadas no 

filme foram: laranja, amarelo, branco, azul e roxo. Ao se analisar com base em Farina, a cor 

branco pode indicar o bem, a pureza, a criatividade e o otimismo – pontos positivos para a 

marca. A cor laranja remete calor, festa, desejo, energia e senso de humor – associações 
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sempre presentes com a marca. A cor amarela remete à alegria, ação, dinamismo, verão, 

conforto, euforia e chama muito a atenção – pontos favoráveis ao produto. A cor azul 

transmite confiança, amizade, simpatia, viagem e feminilidade. E a cor roxa pode indicar 

delicadeza e fantasia. Além de todos os efeitos causados por cada cor, é importante ressaltar 

que a combinação de todas elas deixam o comercial descontraído e alegre (características 

sempre associadas à marca), além da combinação com os produtos também sempre coloridos.  

Linguística: A música e os efeitos reproduzidos ao fundo tornam o diálogo e o 

próprio comercial mais interessante por utilizar estratégia de humor. Como ressalta Martins 

(2006), o som é uma das possibilidades de tornar o audiovisual mais emocionante, e assim, 

conquistar o consumidor. Com relação ao diálogo, apesar da linguagem corporal estar 

fortemente presente no filme, o diálogo apresenta total importância para a compreensão da 

mensagem transmitida. Logo no início do vídeo, percebem-se situações que ocorrem 

diariamente em lojas de produtos femininos como a dúvida em qual produto/modelo escolher; 

o vendedor, sendo um homem, trazendo situações semelhantes que passa com as mulheres 

que convive para tornar a conversa mais íntima e/ou ser simpático; o vendedor oferecendo sua 

opinião para ajudar na escolha; mas, principalmente, a mulher que contraria o homem. Ao 

final do filme entra a assinatura do cliente para fixar na mente do consumidor e o mesmo 

fazer relação do comercial assistido com a marca sempre que identificar fatos semelhantes da 

sua vida com o comercial da empresa anunciante. Como Barreto (2004) argumenta em relação 

ao filme publicitário, a discussão sobre o produto do anunciante deve continuar na mente do 

consumidor após os 30 segundos. Outra forma utilizada para envolver o espectador foi a 

apropriação da eterna disputa entre o sexos feminino e masculino. O diálogo acontece entre 

um homem e uma mulher o que prende a atenção até o fim do filme para assim descobrir 

quem se “dará melhor” ao final.  

Icônica: No filme percebe-se o uso de atitudes psicológicas tanto do homem como 

da mulher, mas tendo como foco as atitudes femininas. Quando a mulher, interpretando uma 

consumidora dos produtos da marca, se apresenta como uma mulher que gosta de contrariar o 

vendedor e o contraria, pelo fato do mesmo ser um homem.  O uso desse estereótipo age 

como uma ferramenta para persuadir e seduzir as espectadoras das quais suas carências são 

preenchidas. Não deixando de citar o fato de a mulher comprar para satisfazer suas 

necessidades, representado ao final do vídeo, quando a atriz compra os dois modelos da 

sandália (cena que remete também aos benefícios do produto, por isso ela compra os dois). 

Sendo assim, o filme “Contrariar” exerce o papel que Marcondes (2002, p. 38) posiciona a 

publicidade atual: “de espelho no qual todos nós olhamos e onde temos uma referência aceita 
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e comum de quem somos”. A espectadora ao ver a sua representação no comercial se sente 

realizada, pois percebe a “vitória” da mulher ao final, sendo ela moderna, independente e 

dona das suas próprias escolhas. A opção de utilizar uma atriz famosa para interpretar uma 

consumidora da marca, também conta como um ponto positivo, pois sendo ela uma atriz que 

tem simpatia por parte do grande público não deixa de ser uma mulher comum que se 

comporta como a maioria das mulheres. Já o uso do humor na campanha e o fato de não haver 

uma ofensa por parte de nenhum dos sexos cria uma simpatia com a marca além de o 

comercial ser lembrado por um longo período após a veiculação.  

 

Título: TPM 

Cliente: São Paulo Alpargatas/ Produto: Havaianas 

Resumo: Mulher chega ao restaurante. Marido a sua espera, demonstra-se nervoso. Ao final 

da conversa ele revela o motivo.  

QUADRO 02: DECUPAGEM DO COMERCIAL DE TELEVISÃO “TPM ” 

Imagem Descrição da cena 

 

Homem aparece em um restaurante, sozinho e olhando o cardápio. 
Logo sua esposa também chega sozinha, para encontrá-lo. 

 

Marido expressa indignação por esposa não perceber suas 
Havaianas novas. 

 

Marido, visivelmente irritado, discute com esposa e pergunta se 
ela não o ama mais. 

 

Esposa pede calma do marido e o questiona sobre seu 
comportamento. 

 

Marido sorri e responde a esposa: “Nada não. Só pra você saber 
como é uma TPM”. 

 

Entra a assinatura do cliente. 

Fonte: os autores. 
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Plástica: No caso do filme “TPM” também se utilizou um procedimento que remete 

aos quadros de cinema, ou seja, imagens que ultrapassam o campo/moldura estimulando a 

construção imaginária complementar do espectador. Esse jogo de campo (fora do campo) foge 

de um padrão tradicional e se adapta bem aos comerciais de produtos descontraídos e jovens, 

como as sandálias Havaianas. Tratando-se dos enquadramentos e ângulos de tomadas 

escolheu-se trabalhar nos primeiros segundos com planos gerais, possibilitando a visualização 

do ambiente em que acontece a cena e a observação de um local comum a todos que remete às 

cenas do cotidiano da maioria dos espectadores; com planos fechados e em um take com um 

leve contra-plongée (altura da câmera direcionada levemente de baixo para cima), 

significando maior proximidade com os atores e proporcionando ao espectador uma sensação 

de fazer parte da cena. No que se refere à escolha da objetiva percebe-se que não há 

profundidade de campo, exceto no primeiro take de plano geral, privilegiando os atores (e o 

diálogo) e o produto, pois o foco e a concentração do espectador estarão nesses elementos. 

Quanto à composição da cena percebe-se que os personagens principais estão posicionados de 

uma maneira que dá destaque aos mesmos, principalmente quando o produto aparece, pois se 

localiza ao centro da imagem. Em relação às formas é interessante notar que os elementos 

posicionados ao fundo, apesar de desfocados, são o suficiente para que o espectador 

compreenda onde ocorre a cena, pois geralmente entendemos a forma pelo todo. Já enquanto 

às cores, é possível perceber a forte presença de cores frias no filme. Segundo Farina (2006) 

ao utilizar a cor azul como fundo, a mesma desempenha a função de empurrar as figuras 

principais para frente. A cor azul também transmite sofisticação, beleza e tranquilidade, 

significados que podem compensar o diálogo negativo entre o casal. Além disso, as cores 

azul-escuro e o verde indicam descanso, o que associa ao período noturno que acontece a 

cena, após um dia de trabalho. Nesse caso, os vários pontos de luz também possuem um papel 

importante para a compreensão de que tudo se passa no período noturno, remetendo a um 

jantar romântico entre um casal.    

Linguística: Ao analisar a música de fundo e efeitos de áudio durante o comercial, 

percebe-se o tom de humor transmitido pelo comercial, além da trilha ser semelhante com 

músicas que tocam em restaurantes. Com base em Joly (1996) a função do diálogo neste 

comercial pode ser chamada de revezamento, pois é essencial para a compreensão da imagem, 

suprindo carências que somente a imagem não preenche. O diálogo entre o casal remete a 

situações que acontecem diariamente com outros casais brasileiros. Logo ao início do filme o 

homem espera a mulher, enquanto ela chega atrasada. Neste momento já se encontra o 

estereótipo da mulher que demora em se arrumar e sempre se atrasa, um fato que rende muitas 
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brigas entre casais. Porém, há outra justificativa que também se adequa a cena. Esse 

comportamento comum da mulher atual pode ser porque, segundo Freitas (2010), atualmente 

a mesma está mais dedicada à carreira profissional. Durante o diálogo, o espectador também 

pode perceber uma inversão de comportamentos estereotipados quando o homem pergunta a 

mulher se ela não havia reparado que ele comprou Havaianas novas; reclama do “curto” beijo 

que recebeu, e exagera afirmando que ela não o ama mais.  Tais comportamentos causam 

curiosidade ao espectador, pois se costuma observar essas atitudes por parte das mulheres de 

hoje em dia, principalmente quando elas estão na TPM, e não por homens. Logo após o 

desfecho, o comercial encerra com a narração e áudio já conhecidos da marca.   

Icônica: Utilizando o humor, o comercial se apropria de alguns estereótipos 

femininos atuais, que em alguns dos casos deste anúncio podem ser considerados atitudes 

fisiológicas comuns das mulheres ou de acordo com Dias (2007), estereótipos verbais. No 

filme a mulher chega sozinha e atrasada, o que remete a mulher atual, aquela que além de se 

preocupar com a casa, com os filhos e com a aparência, busca se dedicar a uma profissão e ao 

conhecimento intelectual, mas acima de tudo é independente. Essa mulher representa milhares 

de brasileiras que podem se identificar com a representação, tornando eficaz a persuasão do 

comercial, pois de acordo com Dias (2007), o sucesso de uma campanha dependerá do 

reconhecimento que o público terá com a peça. Além das características desse novo modelo 

da mulher para chamar a atenção do espectador o filme apresentou um comportamento muito 

comum na maioria das mulheres, o estereótipo da mulher na TPM, aquela que em 

determinados dias do mês costuma exagerar nas atitudes fazendo “tempestade em copo 

d’água.” É importante ressaltar que mesmo essas atitudes sendo representadas por um homem 

no comercial, torna-se claro a identificação desse comportamento feminino durante o diálogo 

sem a necessidade de esperar até o desfecho do anúncio. E, este fato se justifica, pois como 

afirma Cardozo (2004), o estereótipo, quando usado pela publicidade, reduz comportamentos 

para facilitar determinadas situações para um grande público. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho propôs a estudar como a mulher vem sendo retratada atualmente na 

mídia publicitária brasileira, não só por suas características físicas como a beleza e a 

juventude, mas principalmente relacionado às suas atitudes psicológicas e fisiológicas. Tais 

definições de comportamentos que são construídas a partir da influência da nossa cultura 

geralmente se tornam senso comum para a sociedade que os constrói, podendo até ultrapassar 
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gerações. Essa generalização de pessoas e fatos em determinadas classificações surge da 

necessidade da sociedade em simplificar para transmitir. E, nesse sentido, a mídia utiliza o 

estereótipo como uma ferramenta de persuasão, retratando-os e difundindo-os de uma forma 

simples, reduzindo comportamentos para interagir com o consumidor, como é o caso dos 

comerciais da marca Havaianas analisados neste trabalho. A partir da observação e análise, 

com base em Joly (1996) dos filmes “TPM” e “Contrariar”, foi possível identificar uma união 

entre as mensagens plástica, linguística e icônica para que houvesse uma compreensão rápida 

e eficaz da mensagem final transmitida pela marca e das características dela como o bom 

humor e a proximidade com o público.  

Os enquadramentos fechados, a pouca profundidade de campo destacando somente 

os elementos principais e a escolha das cores de fundo são procedimentos que podem passar 

despercebidos em primeira análise, mas num contexto geral cada detalhe funciona para que 

haja uma compreensão imediata do anúncio. Com essa justificativa também aparecem a 

escolha de um homem e uma mulher para contracenarem uma “disputa”, criando uma 

expectativa por parte de ambos os sexos. Com relação aos estereótipos percebe-se durante os 

filmes, diálogos comuns e frequentes, principalmente no universo feminino. Uma linguagem 

que se identifica com o espectador e possui total importância para o sucesso de uma 

campanha. A mulher aparece num papel de dona das suas próprias escolhas e atitudes; é 

independente, moderna, dedicada a muitas atividades no decorrer do dia, como ao estudo e a 

carreira profissional, por isso às vezes se atrasa; também é consumista, adora comprar e 

contrariar os homens, afinal, o tempo em que a mulher era submissa ao homem já passou; e 

claro, como toda mulher, ela tem a permissão de se sentir chateada, estressada, neurótica e 

exagerar nas palavras com o marido, todos os meses, quando está na TPM. A partir deste 

trabalho considera-se que a publicidade e propaganda, por meio de comerciais que utilizam 

estereótipos se apresenta na função de representar a realidade e buscar ferramentas para que o 

espectador/consumidor se reconheça nos personagens do anúncio por meio de características e 

comportamentos dos mesmos.  

Fica clara a importância do uso de estereótipos na publicidade e propaganda, 

principalmente pelo fato de que chamar a atenção do consumidor está a cada dia mais difícil, 

portanto o estudo dos estereótipos apresenta total relevância para que a comunicação seja 

sempre eficaz, marcante e memorável, mas a cima de tudo, uma comunicação que, como 

destaca Lippmann (2008), não se converta em preconceito ou gere algum efeito colateral na 

sociedade. Para próximos estudos realizados na área, deixa-se de sugestão pesquisas com 

aprofundamento na representação do homem pela mídia publicitária atual e brasileira.  
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