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Resumo 

 

Este artigo analisa a representação do sucesso feminino na Você S/A Edição para Mulheres, 

um híbrido entre revista feminina e imprensa de negócios. É problematizada a contribuição 

desse discurso midiático para a produção de sujeitos femininos ideais para uma sociedade 

individualista neoliberal. Discute-se o apagamento do feminismo, dado como superado, e a 

convocação feita às mulheres para que busquem a alta performance em uma gama de 

exigências que vão muito além do êxito na carreira, perpetuando aspectos tradicionais 

ligados à domesticidade. Identifica-se também um reforço da ideia de uma feminilidade 

natural que, segundo esses discursos, deve ser preservada no mundo do trabalho. 
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1. Introdução 

O mercado da imprensa de negócios encontra nos dias atuais um paradigma bastante 

favorável a sua expansão. A ascensão do neoliberalismo, a partir da década de 1980, motiva 

a emergência de um novo sistema de representação social em que o empreendedor é erigido 

como o modelo de cidadão ideal. Ele se torna a síntese do indivíduo heroico que assume 

riscos, em vez de buscar proteger-se deles por meio das instituições do Estado-providência; 

que busca agir sobre si mesmo, em vez de ser comandado por outros. Há a emergência de 

um ethos, que orienta cada homem e mulher à buscarem incessantemente o máximo 

desempenho, fazendo do culto da performance a medida de uma vida bem-sucedida 

(EHRENBERG, 2010).  

Na era em que o sucesso passa a ser concebido como um projeto de engenharia 

individual, a imprensa especializada faz o papel de guia informal, oferecendo dicas e 

conselhos para os que almejam ser bem-sucedidos no universo empresarial, um exemplo do 

chamado jornalismo de autoajuda (FREIRE FILHO, 2011). Sendo assim, uma profusão de 

revistas como Você S/A, Exame, IstoÉ Negócios, Época Negócios e Carreira e Negócios 

conquistam um número expressivo de leitores – e leitoras. Com a crescente presença das 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista Faperj Nota 10. E-mail: 

tatianeclc@gmail.com. 
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mulheres no mercado de trabalho, os imperativos da subjetividade empreendedora também 

passam a ser colocados para aquelas que passaram séculos limitadas ao espaço doméstico3. 

Sendo assim, o tema “carreira e negócios” invadiu as publicações femininas, juntando-se a 

assuntos como moda, beleza, relacionamentos e família. Do mesmo modo, as revistas de 

negócios passaram a trazer reportagens voltadas para (ou sobre) as mulheres executivas e 

empreendedoras.  

Nesse contexto, um produto jornalístico se destaca por criar um híbrido entre revista 

feminina e imprensa de negócios, buscando atingir – e, ao mesmo tempo, reforçar e 

consolidar – esse “novo” público segmentado: a Você S/A Edição para Mulheres, da 

Editora Abril. A publicação foi lançada em dezembro de 2010 e, com periodicidade mais ou 

menos semestral, teve ainda mais três edições – em junho de 2011, novembro de 2011 e 

junho de 2012 – até ser transformada em um encarte especial de 32 páginas dentro da Você 

S/A tradicional, na edição de dezembro de 2012, a última publicada até então. Com tiragem 

de 72 mil exemplares, a revista é vendida em bancas e livrarias e teve distribuição gratuita 

para os assinantes da Você S/A tradicional e da Exame, ambas da Editora Abril, além da 

circulação em um mailing especial composto por mulheres presidentes e vice-presidentes, 

sócias, proprietárias e diretoras de empresas, personalidades influentes e formadoras de 

opinião4.  

Uma breve análise editorial do especial feminino em comparação com a Você S/A 

tradicional permite observar algumas diferenças. Enquanto a revista tradicional estampa na 

capa apenas ilustrações ou personagens das matérias (em sua imensa maioria, homens 

executivos)5, a edição para mulheres traz celebridades femininas que tenham também uma 

atuação no mundo corporativo – a modelo e apresentadora Ana Hickmann, a cantora Ivete 

Sangalo e as atrizes Maria Fernanda Cândido, Christine Fernandes e Carolina Ferraz. A 

revista faz assim um híbrido entre jornalismo de celebridades e negócios, colocando a 

visibilidade como um componente exemplar do sucesso feminino. Se para os homens os 

modelos de sucesso são os grandes empresários, para as mulheres são as mesmas 

celebridades presentes nas capas das revistas femininas, com seus conselhos para o universo 

sentimental e familiar, e nas publicações voltadas à boa forma e ao emagrecimento. 

                                                 
3 É importante ressaltar que a mulher referenciada nessas revistas é de classe média e alta, constituindo um recorte 

específico que não representa a totalidade da realidade do país. 
4 Disponível em http://www.publiabril.com.br/upload/files/0000/0612/Edi__o_Para_Mulheres_-_VOC__SA.pdf. Acesso 

em: 10 de fevereiro de 2014. 
5 No período de dezembro de 2010 a dezembro de 2012, que compreende a publicação das edições femininas, apenas uma 

mulher esteve na capa da Você S/A tradicional, e ainda assim em companhia de dois homens, na edição de janeiro de 2011. 

http://www.publiabril.com.br/upload/files/0000/0612/Edi__o_Para_Mulheres_-_VOC__SA.pdf
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Uma breve análise gráfica também mostra algumas diferenças. Enquanto a Você S/A 

tradicional segue o formato magazine (20 x 26,5 cm), comum na maioria das revistas, a 

edição feminina tem o chamado formato de bolso (16,9 x 23,3 cm), sendo uma revista ideal 

para ser carregada em uma bolsa feminina. A capa da edição feminina conta também com 

uma barra inferior que traz algumas palavras-chave, o que não existe na revista tradicional. 

As palavras “dinheiro” e “inspiração” aparecem nas quatro edições; “dieta” e “moda” em 

duas; e “beleza” “corrida”, “esmaltes”, “etiqueta”, “gadgets” e “networking” em apenas 

uma. É possível vislumbrar um quadro variado de aspectos abordados pela revista como 

componentes do sucesso feminino. 

Neste artigo busco analisar as quatro edições já publicadas da Você S/A Edição para 

Mulheres, com o objetivo de identificar que ideais de sucesso feminino são construídos por 

esses discursos, buscando analisar quais são os modelos de subjetividade que são 

direcionados para as mulheres em sua relação com o trabalho.6 A partir de um referencial 

teórico ancorado na crítica pós-feminista (GENZ & BRABON, 2009; MCROBBIE, 2008), 

o objetivo é problematizar as seguintes questões: Quais são as representações de mulher 

bem-sucedida que a revista propõe? Que valores são considerados importantes por essa 

publicação para a construção do sucesso feminino? Que pistas essas análise nos revela para 

o entendimento do papel da mulher e das relações de gênero e trabalho na sociedade 

contemporânea?  

 

1. Por que celebridades? 

Sexta-feira, por volta das 18 horas, Ivete Sangalo, de 39 anos, nos concede esta 

entrevista enquanto recebe amiguinhos do filho Marcelo, de 2 anos, em sua 

cobertura de quase 1000 metros quadrados com vista para a Baía de Todos os 

Santos, em Salvador. “Estamos fazendo uma banda de panelas aqui”, brinca a 

cantora, com o primogênito no colo. (...) Tudo ao mesmo tempo, típico dessa 

baiana, artista, mãe e empresária, que se desdobra em muitas para dar conta da 

agenda. Uma característica feminina, digamos assim, a de tentar ser onipresente 

(PUGLIESI, 2011, p. 2). 

 

 

À primeira vista, o trecho acima parece ter saído de uma revista feminina ou de 

celebridades. No entanto, ele pertence à uma reportagem de capa da Você S/A Edição para 

Mulheres. Diante da escolha de personalidades midiáticas para as matérias mais 

importantes de uma revista de negócios, surge a pergunta: por que celebridades? Por que 

                                                 
6 O encarte especial publicado na revista tradicional não foi incluído no corpus de análise por ter características diferentes 

das revistas em relação ao tamanho e ao formato. 
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não executivas e empresárias de destaque no meio dos negócios, ou gestoras de grandes 

empresas? Essas profissionais de fato encontram espaço em uma das principais seções da 

revista, a Perfil, que traz uma entrevista em profundidade com executivas em cargos de 

liderança. Mas o lugar principal da revista, a capa, é destinado a um modelo de mulher que 

parece despontar como o ideal de sucesso para o gênero feminino: a celebridade. 

De fato, a busca pela visibilidade no espaço midiático figura como um ideal de 

sucesso na sociedade contemporânea tanto para homens quanto para mulheres. As 

celebridades despontam como modelos de vida bem-sucedida, performances exemplares 

que impulsionam cada indivíduo a se singularizar, tornando-se, no fim das contas, uma 

versão melhor de si mesmo (EHRENBERG, 2010). Entretanto, a forma com que homens e 

mulheres ocuparam a esfera pública ao longo da história pode indicar porque grandes 

empresários ilustram as capas da Você S/A tradicional enquanto celebridades ocupam o 

mesmo local na versão feminina da revista. A construção dos papéis de gênero foi marcada 

historicamente também por uma divisão racionalizada dos espaços, em que a esfera pública 

e a atividade política eram âmbitos masculinos, enquanto o espaço privado era das 

mulheres, senhoras dos assuntos da família e da domesticidade. A entrada das mulheres de 

forma mais ampla no espaço público se dá ao longo dos séculos XIX e XX, por meios como 

a escrita, que oferece uma ponte para a expressão das ideias femininas de dentro do espaço 

doméstico para a esfera pública (PERROT, 1998; WOOLF, 1985), e o consumo, quando as 

grandes lojas de departamento oferecem às mulheres um espaço seguro nas ruas, análogo à 

casa, em que as compras emergem como um prazer legítimo e uma forma respeitável de 

ocupação do espaço público (RAPPAPORT, 2001).  

Quanto aos regimes de visibilidade, a forma como o reconhecimento público era 

atribuído as pessoas, tornando-as célebres, também sofre transformações. O historiador 

norte-americano Daniel Boorstin (1992), analisando a sociedade espetacularizada dos 

Estados Unidos na década de 1960, descreve esse processo como a passagem da cultura do 

herói para a da celebridade: antes da massificação da mídia, a fama era atribuída àqueles 

que tinham grandes feitos, e o nome do homem célebre prevalecia sobre sua face. Já na 

contemporaneidade, a construção de uma imagem reconhecida na mídia torna-se o pré-

requisito para a obtenção da fama. A celebridade é famosa por ser visível, haja ou não um 

feito relevante socialmente por trás de sua imagem. 
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Se os homens experimentaram historicamente ambas as formas de reconhecimento 

público, a entrada das mulheres nessa esfera se deu já no contexto da sociedade 

espetacularizada da mídia de massa. 

 

 

No caso das mulheres, a modalidade pré-midiática de reconhecimento, em que o 

nome antecedia a conquista da face, não acontecia de maneira recorrente. Os 

feitos considerados dignos da atribuição de face eram majoritariamente 

masculinos: os políticos, os gênios, os heróis, os guerreiros, os líderes religiosos, 

ao longo da história ocidental, são homens. Até aquele momento, mesmo que 

fossem reconhecidas, as mulheres desempenhavam papéis de coadjuvantes e 

normalmente pertenciam às classes nobres (LANA, 2013, p. 17-18). 

 

 

É justamente do campo midiático que vêm os modelos de sucesso escolhidos pela 

Você S/A Edição para Mulheres para estampar suas capas: as imagens das celebridades 

escolhidas são conhecidas pelo público leitor bem antes que seus feitos no mundo dos 

negócios. Além disso, as quatro personalidades escolhidas para estampar as capas da revista 

são casadas, mães, jovens e ícones de beleza, um conjunto de características que talvez as 

entrevistadas para a seção Perfil não possuam em sua totalidade, apesar de seu relevante e 

significativo sucesso profissional. As executivas têm sim legitimidade dentro da publicação, 

mas o espaço principal é concedido às celebridades, que alcançam a alta performance não 

só no âmbito profissional e financeiro, mas em um conjunto de áreas que são consideradas, 

no discurso da revista, como fundamentais para a vida bem-sucedida feminina. 

Apesar de se apresentar como um produto que busca discutir ferramentas de 

crescimento profissional das mulheres, a escolha de celebridades para as capas mostra que a 

revista não tem intenção de sair do formato consolidado como imprensa feminina. Mesmo 

com incursões no mundo dos negócios, celebridades, sejam elas homens ou mulheres, 

jamais estamparam a capa da Você S/A tradicional. A produção de edições específicas para 

as mulheres demonstra que elas estão muito longe do primeiro plano na revista generalista, 

e essa elevação a uma posição de destaque é feita de uma forma diferenciada, sem 

questionar ou buscar transformações e alternativas ao que vem sendo considerado como 

“universo feminino”. 

 

2. Feminismo para quê? Elas chegaram lá 

Esta é a história de uma revolução. Apesar de ser gigantesca, não faz quase 

nenhum ruído. Não reivindica nada. É a revolução do equilíbrio. (...) Nenhuma 

de nós quer voltar atrás. A revolução feminista nos trouxe até aqui. Um 
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movimento bem-sucedido. Enfrentou a discriminação e nocauteou o sexismo. 

Mas a luta agora é contra o tempo (PADRÃO, 2010, p. 78). 

 

 

Esse artigo assinado pela jornalista Ana Paula Padrão para a Você S/A Edição para 

Mulheres realiza aquilo que a teórica cultural britânica Angela McRobbie (2008) chama de 

apagamento do feminismo. Ela propõe uma complexificação da tese de backlash, conceito 

de Faludi (2001), que significa retrocesso. Para McRobbie, elementos da cultura popular a 

partir da década de 1980 têm se engajado em oferecer uma resposta conservadora às 

conquistas do feminismo. O argumento de McRobbie é que o contexto do pós-feminismo, 

conceito utilizado para definir o feminismo a partir da década de 1980 (GENZ & 

BRABON, 2009) evoca o feminismo para em seguida demonstrar que ele não é mais 

necessário, já que a igualdade que ele buscava foi alcançada.  

A Você S/A Edição para Mulheres discute em seu primeiro editorial a disparidade 

ainda existente entre o grande preparo e a competência das mulheres e o baixo número de 

vagas que elas ocupam no topo das empresas. Apesar de reconhecer essas desigualdades, a 

forma da revista de contribuir para a diminuição dessas desigualdades centra-se na exibição 

midiática de histórias de superação. Para McRobbie (2008), esse recurso discursivo realiza 

uma aprovação antifeminista da individualização feminina, incorporada nas chamadas 

“garotas A1”, glamourosas, vencedoras, garotas ideias, sujeitos femininos por excelência. 

As grandes executivas que venceram os obstáculos e chegaram lá mostram que é possível, e 

que depende de cada leitora vencer especialmente as barreiras interiores que as impedem de 

fazer o mesmo. 

Essa retórica midiática apresenta as conquistas femininas não como frutos do 

feminismo, mas do “individualismo feminino”. O sucesso se basearia então no incentivo à 

liberdade feminina, para que a mulher considere-se empoderada para competir nas 

instituições educacionais e no mercado como sujeito privilegiado de uma nova 

meritocracia, já que as desigualdades estruturais já teriam sido superadas. 

Mas, como afirma Ana Paula Padrão (2010, p. 78) em sua coluna, “tendo o direito 

de fazer qualquer coisa, você ganha o dever de fazer todas as coisas. Ao mesmo tempo. E 

não dá tempo!”. Nesse panorama de “conquistas conquistadas” que a Você S/A Edição para 

Mulheres apresenta em relação à vida das mulheres de classe média e alta do Brasil, a 

gestão do tempo é colocada como uma tarefa primordial para o gênero feminino. A 

capacidade de cumprir todas as tarefas de modo produtivo vem sendo definida, nas matérias 

analisadas, pela ideia de equilíbrio, o símbolo da felicidade e do sucesso feminino.  
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Andrade (2012), em sua análise da revista Vida Executiva/ Mulher Executiva, 

também voltada para mulheres de negócios, entre 2004 e 2010, mostrou que enquanto as 

primeiras edições da revisa promoviam a ideia de que a mulher de sucesso deveria deixar 

em segundo plano, ou mesmo abrir mão, de relacionamentos e filhos para alcançar altos 

postos nas empresas, a publicação foi transformando seu discurso ao longo do tempo, a 

cada reformulação editorial, aproximando-se de um paradigma que coloca o equilíbrio entre 

trabalho, família e vida pessoal como fundamental para uma vida bem-sucedida. 

A busca do equilíbrio também aparece na análise de Abreu e Ripoll (2013) da 

Melhor: gestão de pessoas, publicação mensal dirigida ao público corporativo7. As autoras 

encontraram nas reportagens estudadas a representação de uma mulher invariavelmente 

fragmentada, vítima de preconceito, em conflito e “em crise”, na busca de uma constante 

necessidade de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Para a revista, as “verdadeiras 

líderes” e “mulheres de sucesso” seriam as que conseguiram atingir o balanço entre carreira 

e família. 

Na Você S/A Edição para Mulheres, as áreas consideradas fundamentais sob 

responsabilidade da mulher para uma vida feliz e bem-sucedida são: trabalho, casamento, 

filhos, casa, beleza, saúde e bem-estar, sociabilidade e formação acadêmica. Se, por um 

lado, o reconhecimento do direito que as mulheres têm de viver todos os papéis 

relacionados a cada uma dessas áreas é um avanço em relação a um modelo em que a 

felicidade estava restrita à maternidade e ao casamento, por outro lado, o problema 

existente nesse discurso é a ideia de que as mulheres não têm a escolha de deixar de 

cumprir nenhum deles.  

Além disso, o equilíbrio na vivência desses papéis está apenas na retórica: a análise 

dos discursos mostra que não se tolera que essas esferas sejam vividas pela metade. Em 

cada uma delas, as mulheres devem buscar o máximo rendimento. Pressupõe-se ainda que 

elas desejam cumprir todas essas expectativas. O desejo de abraçar o mundo é apresentado 

como uma característica inerente à feminilidade. A capacidade de ser multitarefa ou mesmo 

“onipresente” como uma forte competência feminina. Sendo assim, fracassar no equilíbrio 

(na verdade, na alta performance) dessas áreas é também fracassar como mulher. 

                                                 
7A revista Melhor: Gestão de Pessoas é publicada mensalmente pela Editora Segmento em parceria com a 

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e possui uma tiragem de 30 mil exemplares. O 

periódico se dirige principalmente a gestores e executivos com papel de decisão em empresas de pequeno e 

médio porte (ABREU & RIPOLL, 2013). 
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A revista não busca questionar esse conjunto de obrigações, mas ensinar às 

mulheres jeitos de cumpri-las. Problemas como a falta de divisão do trabalho doméstico e 

do cuidado com os filhos entre homens e mulheres, formas alternativas de vida ao 

casamento tradicional e exigências irreais do padrão de beleza vigente são pouco abordados 

ou discutidos, sendo o cumprimento desses “deveres” considerados desejos e 

responsabilidades inerentes à feminilidade.8  

A matéria “24 horas, dá?” (STEPHAN, 2010) ilustra bem a forma como a revista 

aborda a temática da gestão de tarefas. De forma didática, a reportagem é estruturada 

graficamente no formato um relógio, para que a leitora possa acompanhar cada hora de 

“uma quinta-feira comum” no dia a dia da paulistana Andrea Camargo, de 34 anos, gerente 

de facilities da Diageo (um conglomerado de marcas de bebidas) e observar como ela dá 

conta. “Andrea é casada, tem dois filhos, faz MBA e ainda procura reservar algumas horas 

da semana para cuidar do corpo”. E mais: “A executiva faz quase todas as refeições em casa 

e, até o mês passado, acumulava o papel de síndica do prédio em que mora” (Idem, p. 52). 

De acordo com o relógio, o dia de Andrea começa às 6h e termina à 1h da manhã, 

com ela “exausta, mas com a sensação de dever cumprido” (Idem, p. 55). Além da rotina 

pesada de um dia de trabalho, a executiva realiza atividades como a organização da festa de 

aniversário do filho, compras de supermercado feitas pela internet, drenagem linfática e 

massagem relaxante, jantar com o marido e os amigos, preparação de doces com as crianças 

e a leitura de um livro para o MBA. Andrea é um modelo inspirador:  seu sucesso não se 

restringe a carreira, mas abrange uma série de demandas, relacionadas a um casamento 

feliz, à maternidade presente, ao poder de consumo, à instrução e à capacitação continuada, 

às exigências da beleza e o ao cuidado com a saúde e o bem-estar.  

Um fato curioso é que nem na fala dos especialistas, nem no box de conselhos da 

revista aparece um aspecto gritante na rotina da executiva: a privação de sono, que se limita 

a cinco horas por noite, de acordo com o relógio. Entre as dicas para solucionar a “falta de 

energia”, a revista sugere que as mulheres tenham hobbies, tomem vitaminas e façam sexo 

com frequência. Para Crary (2013), a exigência de um uso produtivo do tempo em regime 

full time é uma característica das sociedades neoliberais. Ele afirma que o sono representa a 

última barreira para a realização do capitalismo 24/7 (24 horas, sete dias por semana). 

                                                 
8 Uma matéria de capa da Você S/A tradicional, intitulada “Elas vão fazer a revolução no trabalho?” (RESCHKE et al., 

2013) também invocou a ideia de um desejo natural feminino para reforçou a noção de que o baixo número de mulheres 

em cargos de liderança seria reflexo da vontade feminina, que prioriza a questão do equilíbrio discutida aqui do que um 

cargo de alto prestígio e poder. Portanto, não haveria necessidade de repensar a realidade social e suas possíveis 

desigualdades, já que as trajetórias das executivas que chegaram a ser líderes de grandes empresas mostram que é possível, 

sendo uma questão de vontade e escolha, e não de barreiras culturais (LANA & COSTA, 2013). 
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Apesar de não poder ser eliminado, esse tempo de recuperação fisiológica é frequentemente 

abreviado e perturbado, considerado uma atividade para os fracos ou “losers”.  

A vida feminina é então transformada em um tempo dividido em fatias, de modo 

quantitativo, em que cada experiência é inserida em uma lógica mercadológica de 

investimento, lucro e performance. O tempo do relógio da matéria “24 horas, dá?” não se 

preocupa com uma vivência qualitativa de cada aspecto da vida, mas com o malabarismo de 

riscar cada item de uma to do list para corresponder a um ideal de subjetividade produtivo 

para a economia capitalista. 

Apesar de milimetricamente cronometrado no relógio, o cronograma de Andrea não 

passou no crivo dos consultores em gestão. O projeto de construção de subjetividade da 

mulher equilibrada não admite nenhuma falha. Justamente a falta da atividade que a 

executiva não teve tempo de fazer naquele dia – a caminhada, que trocou pelo jantar com o 

marido e os amigos – é apontada como uma falta séria em sua agenda: “a atividade física 

está em segundo plano e é um erro grave. É pura autossabotagem”. A especialista em gestão 

entrevistada diz que a executiva precisa melhorar o tempo que ela dedica a ela mesma, não 

por prazer individual ou mesmo para alcançar maior produtividade no trabalho, mas porque 

“o equilíbrio da casa e da família está na mulher” (Idem, p. 54).  

A responsabilidade quase exclusivamente feminina pela felicidade da família é 

afirmada também na matéria “Quem paga a conta?” (RUBERTI, 2010), que discute a 

situação de mulheres que ganham mais que seus companheiros. Na fala do psiquiatra e 

psicoterapeuta convocado: “Essa situação não é fácil para o homem, que tende a se sentir 

inferiorizado. É preciso muita habilidade da mulher para que eles consigam viver essa 

discrepância sem arranhões” (Idem, p. 82). Novamente, não é discutido o papel do homem 

para se adaptar à uma nova realidade cultural em que as mulheres ocupam altos cargos e 

recebem bons salários – que a revista celebra constantemente, em outros momentos, como o 

tempo da igualdade e das conquistas femininas. Seria responsabilidade da mulher 

administrar as frustrações masculinas com “muita habilidade” e manter a harmonia familiar. 

Há uma perpetuação de expectativas tradicionais direcionados ao gênero feminino. Mesmo 

tornando-se uma “executiva poderosa”, a mulher deve se manter como a rainha do lar. 

 

3. Coisa de homem, coisa de mulher 

Nas revistas analisadas, há uma preocupação em demarcar quais seriam as atitudes, 

emoções e formas de ser masculinas e femininas no mundo do trabalho. Essas 
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características são colocadas na ordem do natural e de forma totalizante (todos os homens e 

mulheres são assim). O tópico das diferenças entre homens e mulheres surge o com 

frequência no discurso da revista, na opinião dos especialistas em falas das entrevistadas, 

como “por natureza, somos mais colaborativas e gostamos de conversar sobre nossa 

família” (SALOMONE, 2011, p. 36) e “é um comportamento inerente a elas, porque são 

assim com os filhos, com a família (...) somos valorizadas pela liderança mais sensível e 

agregadora” (MIRANDA, 2010, p. 68). 

É proeminente a abordagem dessas diferenças dentro do campo das emoções. 

Mulheres são sensíveis, homens são racionais. Uma matéria que ilustra essa dicotomia 

abordada com frequência pela revista é “Sexto sentido” (VIEIRA, 2011b), que afirma que a 

intuição é uma competência predominantemente feminina. Uma entrevistada revela que, 

quando todos os manuais de administração falham, ela usa a” estratégia dos hormônios”, já 

que “o estrogênio e a progesterona são sábios conselheiros” (Idem, p. 3). Ela conta que 

usou “características femininas, como intuição, senso de justiça e empenho apaixonado” 

para compensar a pouca experiência em gestão e que “existem negócios que só acontecem 

por causa do lado bicho que nós mulheres temos”, e situações que “só os olhos de um 

coração feminino podem intuir” (Idem, p. 3-4). 

De acordo com as revistas analisadas, as “emoções femininas” podem ser motivos 

para descontroles e riscos. Em uma matéria sobre chefes mulheres, o discurso da revista diz 

que “características físicas, condições econômicas, maternidade e casamento podem 

facilmente levar a chefe a lidar com a chefiada com raiva, ciúme e inveja” (MIRANDA, 

2010, p. 68). Mulheres chefes naturalmente seriam mais rivais de suas subordinadas 

mulheres do que os chefes homens em relação aos seus empregados. Esse conjunto de 

sentimentos ditos femininos está ligado a formas de representação da mulher presentes 

desde a Antiguidade nos mitos, religiões e na literatura – a bruxa, a feiticeira e, séculos 

mais tarde, a histérica.   

Entretanto, essas emoções femininas também representam qualidades e 

potencialidades para o sucesso no mundo do trabalho. Conforme pode ser observado no 

trecho a seguir, que tem como personagem uma engenheira química: 

 

 

“Estive com um cliente que me disse: Nossa, uma mulher cuidando das 

máquinas. Sabe que você cuida com muito mais carinho do que o rapaz que fazia 

isto antes?” (...) Sim, o comentário pressupõe uma diferença no jeito deles e 

delas trabalharem, mas talvez esteja ai a maior mudança: nenhuma das 
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entrevistadas acha tão ruim a ideia de reconhece-las. (SOALHEIRO, 2011, p. 

57) 

 

 

A ideia de sensibilidade, ligada à feminilidade, remete à questão do belo sexo, 

representação comum desde a Idade Média de uma mulher elevada aos céus por sua 

feminilidade (LIPOVETSKY, 2007). Porém, o dado novo desse discurso midiático 

contemporâneo que a Você S/A Edição para Mulheres vem explorar é que essa 

sensibilidade e feminilidade seriam motivos para que as mulheres fossem superiores aos 

homens, não na maternidade ou no cuidado com a casa, historicamente reinados femininos, 

mas no mundo do trabalho. 

Essa ideia de uma feminilidade natural foi questionada pelo movimento feminista na 

década de 1960, que buscou evidenciar que os papeis de gênero são frutos de uma 

construção social (BEAUVOIR, 1970). Assim, a afirmação de uma essência feminina seria 

um instrumento de dominação patriarcal que servia à manutenção da ordem social vigente. 

A partir da década de 1980, algumas correntes pós-feministas como o power feminism, o 

girl power retomam a ideia de feminilidade, mas de forma a transformá-la em instrumento 

de empoderamento. Símbolos como batom e salto alto, antes criticados como marca da 

opressão patriarcal, são ressignificados, passando a ser vistos como formas de 

agenciamento feminino (GENZ & BRABON, 2009). 

Moda e da beleza são assuntos fortes na Você S/A Edição para Mulheres, 

constituindo uma das três grandes seções da revista e ocupando quase trinta páginas entre 

matérias, ensaios fotográficos e catálogos de produtos. No discurso da revista, fica claro 

que vestir-se de maneira elegante e utilizar a maquiagem adequada são aspectos 

fundamentais para a obtenção do sucesso profissional quando se é uma mulher.  Um dos 

ensaios de moda chama-se justamente “Poder feminino” e ensina, por meio da escolha da 

vestimenta certa, “como se destacar no mundo corporativo” (LANG, 2012, p. 100). Em 

outro texto, sobre a assertividade, uma competência masculina que não faria parte da 

feminilidade natural e precisaria ser adquirida e exercitada pelas mulheres, a revista se 

pergunta: “Como, então, a executiva deve ser mais assertiva para colher mais frutos no 

trabalho? É uma questão de argumentação, de atitude ou tem a ver com a maneira de se 

vestir?” (VIEIRA, 2011a, p. 1). 

O historiador e sociólogo francês George Vigarello (2006) afirma que, com as 

transformações trazidas pela entrada da mulher no mercado de trabalho, na França entre os 

anos 1920 e 1940, as revistas passam a trazer artigos sobre como trabalhar e permanecer 
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bonita e elegante o dia inteiro, com depoimentos de mulheres que trabalham e conseguem 

continuar belas, denotando uma ligação entre ociosidade e cuidados de beleza. São feitas 

reflexões sobre como ajustar os “cuidados indispensáveis” ao novo ritmo de tempo. A ideia 

transmitida era “leve uma vida de homem, mas permaneça mulher” (Idem, p. 147). 

Mesmo quando, no século XXI, trabalhar fora já faz parte da vida das mulheres e o 

cuidado com o corpo também passa a ser uma preocupação dos homens, a imposição dos 

“cuidados indispensáveis” de beleza ainda é mais forte para elas, já que fariam parte da 

manutenção da essência da feminilidade.  Na matéria “Trabalho de homem?” a Você S/A 

Edição para Mulheres vai “conhecer uma geração de mulheres para quem a divisão entre 

papéis masculinos e femininos já não faz nenhum sentido” (SOALHEIRO, 2011, p. 54). 

Mas, ao falar sobre uma entrevistada, o discurso utilizado pela revista é o seguinte: 

 

 

Ariana está longe do estereótipo “mulher em cargo de homem” que seu histórico 

pode sugerir: é linda, pequena e muito feminina. “Tem muita gente que me vê 

num bar e diz que tenho cara de quem faz moda. Queria ver se me vissem 

trabalhando de calça, camiseta e capacete. Fico igualzinha a um Playmobil. (...) 

Esse centro é o meu baby!”, diz ela deixando claro que as referências do 

universo feminino estão obviamente presentes na hora de falar de trabalho 

(Idem, 2011, p. 55). 

 

 

Assim, a revista pode enunciar uma geração em que divisões e classificações de 

feminino e masculino não existem mais e celebrar uma realidade de completa igualdade 

justificada pelo acesso das mulheres a domínios antes reservados aos homens, mas o que 

faz em seu discurso é justamente dividir e demarcar papéis de gênero. A ocupação do 

“espaço masculino” é legítima desde que se mantenha a essência feminina, imutável e 

inquestionável através dos tempos. 

 

4. Considerações finais 

A análise dos números já publicados da Você S/A Edição para Mulheres revelou que 

o discurso da publicação exalta uma geração de mulheres que vêm se destacando no mundo 

do trabalho e busca oferecer as ferramentas para que elas possam alcançar o sucesso, por 

meio da exibição da trajetória de executivas poderosas que “chegaram lá”. Observou-se que 

essa definição de sucesso está longe de se limitar ao êxito na carreira, assunto que à 

primeira vista é o tema central da revista. A vida bem-sucedida, para as mulheres brasileiras 

de classe média e alta representadas na revista envolve uma gama de exigências, reunidas 

na ideia de equilíbrio. A mulher é responsável por gerenciar seu tempo, suas emoções, sua 
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carreira, seus relacionamentos, sua família, sua saúde e sua beleza, buscando em cada um 

desses aspectos a máxima performance. No que diz respeito ao espaço doméstico, a mulher 

ainda é retratada como a principal – se não única – responsável pela harmonia do lar e da 

vida familiar. Não só por uma tradição histórico-cultural, mas por um suposto desejo 

feminino natural e universal de cumprir esse papel.  

O discurso da revista classifica e demarca quais seriam as emoções, sentimentos e 

características femininos e masculinos, reforçando estereótipos e construindo 

representações totalizantes e naturalizantes baseadas na ideia de essência. Essas emoções 

femininas ora são apresentadas como perigosas ou desviantes, devendo ser minimizadas e 

controladas, ora são exaltadas como qualidades e competências fundamentais para a 

conquista do sucesso profissional. Nesse contexto, a ideia de uma liderança feminina que 

vem sendo preferida pelas empresas – apesar de as estatísticas mostrarem o contrário9 – é 

reforçada.  

Como afirma a teórica feminista francesa Monique Wittig (1981), é problemático 

celebrar uma suposta superioridade feminina com base na natureza, ou essência. Para ela, 

isso consiste em definir a mulher pelas melhores características dentre as que a opressão 

deu a ela. Ou seja, escolher características positivas dentre estereótipos de gênero 

estabelecidos em uma sociedade patriarcal não deixa de reforça-los. O caminho para a 

construção de uma sociedade mais igualitária seria então evidenciar, através de discursos e 

práticas, o caráter político e social da construção papeis de gênero, questionando os fluxos 

de poder envolvidos em sua formação e discutindo formas alternativas de vivê-los. 

O objetivo deste artigo não era comparar essas representações veiculadas pela Você 

S/A Edição para Mulheres com mulheres reais, a fim de saber se são acuradas ou 

mentirosas; a questão aqui é que, segundo uma perspectiva foucaultiana, esses discursos 

produzem efeitos de verdade, que, verdadeiros ou não, espalham, reforçam e estabelecem 

significados que estão imbrincados no processo de construção dos sujeitos (FOUCAULT, 

2011). A capacidade de alcance em massa de produtos midiáticos como essa revista faz 

com que esses discursos sejam reproduzidos e circulados, abastecendo-se do senso comum 

e ajudando a construí-lo.  

Assim, as executivas poderosas retratadas e construídas pela Você S/A Edição para 

Mulheres representam avanços no projeto de emancipação feminina, já que, com suas 

trajetórias, trazem para o debate social a relação entre a mulher e o mundo do trabalho. 

                                                 
9 Apenas 3% dos presidentes de empresa brasileiros são mulheres, segundo o relatório Women in senior management, da 

Grant Thorton (2012). A média mundial é de 9%. 
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Entretanto, não consegue fazê-lo sem se valer de estereótipos totalizantes do gênero 

feminino, criando concepções de sucesso calcadas em um modelo neoliberal que demanda a 

alta performance individual, desvinculando-se de questões coletivas, como o movimento 

feminista e as desigualdades que persistem na realidade social das mulheres. Além disso, o 

discurso da revista apresenta continuidades em relação ao um modelo histórico de vida 

feminina ligado às questões da domesticidade e à perpetuação de uma ideia de essência da 

feminilidade.   
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