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RESUMO 
 
O presente trabalho visa refletir, analisar e questionar acerca de como a mulher é 
representada nas propagandas automobilísticas dos anos de 2012 até 2016. De início, 
o grupo construiu a análise da pesquisa acadêmica por meio da leitura de outros 
artigos que discorrem sobre o papel imposto para as mulheres O trabalho teve como 
base a análise de cento e cinquenta conteúdos audiovisuais contendo propagandas 
automobilísticas de marcas variadas e a categorização da presença das mulheres. 
Também foi analisado um questionário online, elaborado pelos autores do presente 
artigo, o qual continha duas perguntas direcionadas somente ao público feminino 
sobre como elas se sentem representadas nas propagandas de automóveis. Após as 
observações realizadas pelo grupo, constatou-se que as mulheres estão cientes quanto 
à problemática envolvendo o sexo feminino e a publicidade automobilística. 
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1 Introdução 

 

O tema trata sobre o papel atribuído pelas mulheres nas propagandas 

automobilísticas entre 2012 e 2016. O assunto foi escolhido por ser algo pouco 

analisado no contexto acadêmico e, portanto, torna a pesquisa necessária já que 

aborda um tema muito atual: a abrangência do gênero feminino no campo midiático, o 

qual possui uma tradição machista.  

Através de textos e imagens publicitárias são divulgados e reforçados papéis 

masculinos e femininos sancionados socialmente, como o homem trabalhador, chefe e 

provedor da família, e da mulher como mãe e esposa. Joan Scott afirma que a 

categoria gênero é relacional. Ou seja, as noções do feminino e do masculino são 

construídas em termos recíprocos por homens e mulheres no interior de relações 

sociais, culturais e historicamente localizadas. O que aponta para a impossibilidade de 

se tratar o feminino e o masculino, ou uma cultura das mulheres e uma cultura dos 

homens, isoladamente, pois um só existe e adquire significado através do outros 

(TEIXEIRA N.C.R.B; 2009; p. 6). 

Foi percebido pelo grupo de estudantes que as mulheres pouco apareciam 

como protagonistas nas propagandas automobilísticas e esta foi a problemática 

encontrada para ser pesquisada. O trabalho foi feito a partir da análise de diversas 

propagandas audiovisuais de diferentes marcas veiculadas entre o intervalo de tempo 

de 2012 e 2016, tendo em vista observar o papel feminino nestes anúncios televisivos. 

Os vídeos foram analisados de forma qualitativa e quantitativa. Os papéis 

foram classificados de maneira qualitativa nos seguintes segmentos: primário, 

secundário, inexistente e objetificado. De maneira quantitativa foram analisados 

diversos vídeos vistos no site youtube.com entre o tempo delimitado já mencionado, 

que expõe as mulheres nas vertentes também já ditas. 

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral analisar o papel das 

mulheres nas propagandas automobilísticas e como objetivos específicos apresentar as 

estratégias publicitárias utilizadas em suas propagandas para persuadir o público 

consumidor masculino, identificar o papel das mulheres dentro das propagandas de 

forma qualitativa, com o objetivo de enxergar claramente as diversas representações 

femininas dentro deste contexto. Além disso, visa obter a opinião de mulheres 

escolhidas através de uma pesquisa realizada na internet direcionada ao público 
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feminino, sobre como se sentem representadas nas publicidades relacionadas a 

automóveis. 

Com o intuito de mostrar a representação mínima e quase imperceptível das 

mulheres em propagandas automobilísticas, este trabalho tende a explanar como a 

imagem feminina é retratada, e assim, deixar evidente a sua pouca participação nos 

conteúdos de mesma índole. Apesar dos avanços na representatividade, ainda 

encontramos falhas. Com a crescente ocupação das mulheres em diversos cargos 

sociais, a discussão em torno do assunto feminismo acontece de forma efetiva, e a 

percepção de que as mulheres são pouco mostradas como usuárias de carros fazem 

com que seja possível ver as propagandas com outro olhar. Problematizar essa 

temática é de suma importância já que as mulheres são consumidoras assíduas e uma 

clientela que cresce cada dia mais, procurando praticidade para sua vida. No entanto, 

nos comercias, comumente as mesmas acabam sendo exibidas em segundo plano, 

como apenas a parceira da figura masculina, ou até mesmo representada como mãe de 

família, sendo que a representação como uma mulher bem-sucedida aparece 

infimamente nas plataformas. Estudos evidenciam que a mulher ainda ocupa um 

espaço muito reduzido, logo, a pouca visibilidade feminina causa efeitos sociais 

desagradáveis, já que ver-se representada de alguma forma é indispensável. O debate 

sobre a falta de propagandas de carros com mulheres é algo a ser melhorado, uma vez 

que elas consomem sem se perceberem imageticamente.  

 

2 Pressupostos teóricos 

 

As relações de gênero são construídas historicamente, sendo fundamental 

analisar como estão estruturadas as relações sociais, considerando o processo 

dinâmico dos indivíduos se relacionarem entre si (SANTOS, 2005, p.12). A mulher, 

na maior parte das culturas é colocada como o ser inferior, como o outro, mantendo-

se em segundo plano em relação ao homem. Um pensamento que aborda e discute 

sobre esse tema é o Feminismo. Segundo Beauvoir (1949, p. 56), no livro O Segundo 

Sexo, “A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si, mas 

relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo.”A partir desse 

entendimento, é de grande importância verificar e discutir como a representação da 

mulher dentro das campanhas publicitárias automobilísticas faz se valer pelo processo 

histórico de estereotipificação do gênero feminino. A mulher quase sempre é retratada 
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na mídia como o sexo frágil, submisso, irracional, emotivo, onde são vistas, em 

grande maioria, como objetos sexuais, dependentes de um homem, e outras 

características que as colocam em segundo plano ou de modo pejorativo. “Mãe, 

esposa, dona de casa, sexo frágil e dominadora. O papel da mulher na publicidade 

mistura imagens que refletem o seu comportamento na sociedade e os estereótipos 

que permeiam o imaginário popular” (SENNA, 2006, p.34). Em contrapartida, o sexo 

masculino é comumente retratado com características positivas, como sendo quem 

sustenta a família, o corajoso, o superior, o racional, o forte, apresentando sempre 

características que o colocam em primeiro plano ou papel principal. 

Segundo Jablonksi (2010), estereótipos remetem à generalização. Trata-se de 

crenças amplamente compartilhadas sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, que 

se referem não uma visão sobre elas em particular, mas ao que é julgado mais similar 

ou repetido no grupo ao qual elas pertencem (LOURENÇO e col. 2014, p. 4). 

A figura do homem na publicidade não é o centro das atenções daqueles que 

buscam analisar estereótipos. Afinal, geralmente, só são divulgados adjetivos bons 

para o gênero masculino, ao contrário da figura feminina, que é amplamente analisada 

e divulgada afim de que a sociedade reaja contra a estereotipização deste público 

(LOURENÇO e col. 2014, pg. 10). Por esse motivo a pesquisa realizada pelo grupo 

teve como enfoque a mulher, com o objetivo de mostrar de forma mais concisa o 

papel imposto para elas nas campanhas publicitárias automobilísticas.  

   No entanto, não é apenas no meio publicitário que ocorrem tais preconceitos 

relacionados ao gênero feminino, ocorrendo o mesmo dentro do mercado de trabalho. 

Além da existência de profissões julgadas como masculinas, também existe uma 

enorme desigualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. 

Em 2009, em uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), comparando a média anual dos rendimentos dos homens e das mulheres, 

verificou-se que, em média, as mulheres ganham em torno de 72,3% do rendimento 

recebido pelos homens. Mesmo considerando um grupo mais homogêneo, com a 

mesma escolaridade e do mesmo grupamento de atividade, a diferença entre os 

rendimentos persiste (LOURENÇO e col. 2014, pg. 2). 

Outra consequência nociva causada pelo estabelecimento de estereótipos é a 

violência física e psicológica contra o grupo que é discriminado, e que, portanto, se 

torna minoria. “Quando um grupo social legitima papéis que não necessariamente 

condizem com a realidade desses mesmos atores sociais, cria um sistema de crenças 
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que será disseminado no imaginário social coletivo. Esse sistema de crenças vai 

legitimar, por sua vez, a violência física ou sexual (também poderia legitimar 

qualquer outra), estabelecendo como norma a condição do homem como herdeiro 

único do sistema patriarcalista, machista e viril bem como do capitalismo selvagem 

do qual fazemos parte” (SILVA, 2010, pg 1).  

É possível afirmar que a publicidade tem um papel importante no processo 

de naturalização das relações de poder e dominação que envolve as questões de 

gênero através do uso de representações que cristalizam os papéis sociais de homens e 

mulheres (CRUZ, 2016). Através da propagação de discursos dominantes e 

marginalizantes de uma parcela da sociedade, seja ela econômica cultural ou de 

gênero, a mídia reforça relações que se baseiam em uma hierarquia social, 

que transcende o mundo digital, o que legitima todo o preconceito propagado pela 

população. Devido a esse fato, é de suma importância que o tema deste trabalho seja 

discutido e debatido academicamente, a fim de aumentar a representação do grupo 

feminino na publicidade automobilística.  

Além de todos os malefícios já levantados pelo texto, a banalização de um 

gênero, pode inferir na queda de autoestima de muitas mulheres. Isso ocorre por 

conta da grande veiculação por parte dos meios de comunicação de um padrão 

estético europeu, que em nada corresponde ao modelo majoritário feminino 

encontrado no Brasil. Prova disso é que, de acordo com a pesquisa nacional sobre as 

“Representações das mulheres na propaganda na TV”,56% dos entrevistados não 

acredita que os comerciais mostram a mulher da vida real (CRUZ, 2016, pg.4). Esse 

estabelecimento de padrões faz com que  as mulheres não se sintam confortáveis com 

elas mesmas por não se encontrarem adequadas à estética transmitida nacionalmente, 

o que gera uma barreira no empoderamento feminino, reafirmando as desigualdades 

de gênero e submissão da mulher que é colocada em um papel objetificado. Além 

disso, faz com que as próprias empresas que veiculam tal modelo estético/de gênero, 

percam uma grande quantidade de público consumidor, já que o mesmo não se 

encontra nas propagandas, o que faz com que o potencial comprador não se sinta 

sensibilizado pela campanha publicitária, diminuindo assim suas chances de consumir 

tal produto. O mesmo ocorre nas campanhas automobilísticas, as quais partem do 

pressuposto de que carro é algo de interesse apenas do sexo masculino, deixando em 

segundo plano as mulheres, que devido à sua participação no mercado de trabalho, 

tem nos dias de hoje amplo poder aquisitivo para realizar a compra de tal produto. 
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3 Metodologia 

 

O trabalho realizado trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, sobre 

o papel da mulher nas propagandas automobilísticas entre os anos de 2012 e 2016.  

Para a realização da pesquisa foram coletados dados a partir da análise de 150 

vídeos de propagandas automobilísticas lançados durante os anos de 2012 até 2016. 

Analisaram-se em quantas propagandas havia a existência da mulher como 

protagonista, quantas o sexo feminino aparecia em segundo plano, em quais seu papel 

era inexistente e quantas elas apareciam objetificadas. Além disso, foi realizado um 

questionário voltado ao público feminino através da internet, que foi disponibilizado 

em grupos feministas online e em redes sociais mais abrangentes, como o Facebook e 

Twitter, o qual tinha a finalidade de entender como, e se as mulheres se viam 

representadas nos comerciais, baseando-se na própria experiência pessoal de cada 

mulher, sem apresentar qualquer vídeo publicitário anteriormente. 

 

4 Resultados finais 

 

Os resultados foram encontrados a partir da análise dos dados coletados em 

duas etapas. Inicialmente foi realizada a análise de cento e cinquenta vídeos do 

período de 2012 a 2016 de forma qualitativa, ou seja, foram escolhidos ao acaso sem 

uma divisão especifica a não ser o ano em que foram produzidos, e foram divididos 

em quatro categorias: a mulher no papel principal, a mulher no papel secundário, a 

mulher objetificada e a mulher inexistente. Como exemplo de vídeo promocional que 

apresenta a mulher no papel de objeto pode-se apresentar o comercial da linha 

especial do Wolverine do modelo de carro Bravo da Fiat, o qual apresenta uma 

mulher perguntando para um homem se o carro dele era novo e depois de entrarem no 

carro ele coloca a mão na perna dela, dando a entender que o carro ajuda a conquistar 

as mulheres. Já no outro extremo dos patamares, a Ford vem com um vídeo onde 

coloca a mulher no papel principal divulgando seu novo Mustang. O modelo do vídeo 

é na verdade uma pegadinha onde alguns homens são convidados para um encontro às 

cegas e na verdade a mulher com quem eles sairão é uma pilota profissional, causando 
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um espanto por parte deles quando ela começa a dirigir o carro e ao mesmo tempo 

quebrando o tabu de que as mulheres não dirigem bem8.   

Com a análise foi possível concluir que a mulher se encontra inexistente ou 

em segundo plano em mais de cem dos cento e cinquenta vídeos, resultado alarmante 

tendo em vista que são vídeos atuais e que também atingem o público feminino. 

Apesar dos vídeos terem sidos coletados aleatoriamente se observa um certo padrão 

em suas classificações  o que pode-se levar a pensar que as estratégias publicitarias 

ainda caem na mesmice, contudo, vê-se que o ano de 2016 é o que apresenta o maior 

número com mulheres no papel principal o que pode levar a acreditar que as 

indústrias podem estar mudando suas estratégias de divulgação no automobilismo e 

levando em conta a influência do movimento feminista e da representação feminina. 

O gráfico abaixo sumariza todos os dados recolhidos na análise dos vídeos. 

 
 

A segunda etapa se deu a partir da análise das duzentas e cinquenta e 

quatro respostas obtidas através do questionário online voltado ao público feminino 

que continha as seguintes perguntas: Você se sente representada nas propagandas 

automobilísticas? Caso não, você se sente: inexistente, em segundo plano ou 

objetificada? 

 O questionário previa identificar a opinião formada pelo senso comum 

das mulheres sobre as propagandas automobilísticas, não sendo apresentada nenhuma 

																																																								
8 Os links de acesso a estes vídeos se encontram nas referências bibliográficas deste artigo  

G
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propaganda antes das perguntas e sendo divulgado em redes sociais, como o 

Facebook e Twitter e ainda, grupos feministas online e outros com apenas mulheres, a 

fim de atingir um público feminino com diferentes idades, classes sociais e 

experiências de vida. 

Através do questionário foi descoberto que de duzentos e cinquenta e 

quatro mulheres apenas oito se sentem representadas nos comerciais automobilísticos. 

E das duzentas e quarenta e seis mulheres que não se identificam com os comerciais, 

cento e onze se sentem objetificadas, setenta e uma se sentem em segundo plano e 

sessenta e cinco se veem inexistentes. 

Através desse questionário foram gerados dois gráficos que sintetizam os 

resultados obtidos, seguem abaixo:  
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5 Considerações finais  

 

Após o estudo da temática abordada neste artigo, pôde-se notar o quão ínfimo 

é a presença das mulheres nas propagandas publicitárias, principalmente nas que 

abordam o automobilismo. Logo, o aprendizado que se obtém é a consciência de que 

a mulher ocupa um espaço muito pequeno nas propagandas de cunho automobilístico, 

sendo que este fato não deveria ocorrer, já que o público feminino também utiliza de 

forma demasiada carros e outros meios de transporte. Inquestionavelmente, foi todo 

um processo de reconhecimento e observação, pra que se chegasse a esta discussão, e 

então esclarecer de forma sucinta a pouca visibilidade feminina. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
Adiechie, N. C. Para educar crianças feministas: um manifesto. Editora: 
Companhia das Letras. v.1. 2017 
 
Beauvoir, S. O segundo sexo. Traduzido por: Milliet, S. Editora: Nova Fronteira 
Ebook. 2014 
 
LIMA, Juliana Acioly.	A imagem do feminino na publicidade contemporânea: 
estudos de caso. Disponível em: 
<http://www.uni7setembro.edu.br/recursos/imagens/File/publicidade/monografia/200
8/mono-acyoli.pdf>. Acessado em: 04 de maio de 2017. 
 
LOURENÇO,	Ana	Carolina	Silva; ARTEMENKO, Natália	Pereira;	BRAGLAGLIA,	
Ana	Paula. A “objetificação” feminina na publicidade: uma discussão sob a ótica 
dos estereótipos. Disponível em: < 
http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2014/resumos/R43-1169-2.pdf>. 
Acessado em: 04 de maio de 2017. 
 
OLIVEIRA-CRUZ, Milena Freire. Representações do feminino na publicidade: 
estereótipos, rupturas e deslizes. Disponível em: <http://anais-
comunicon2016.espm.br/GTs/GTPOS/GT2/GT02-MILENA_CRUZ.pdf>. Acessado 
em: 04 de maio de 2017 
 
SANTOS, Teresa Cristina Bruel. Representações sociais acerca do feminino e do 
masculino: uma proposta para a coeducação. Disponível em: 
<http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/551.%20r
epresenta%C7%D5es%20socias%20acerca%20do%20feminino%20e%20do%20mas
culino.pdf>. Acessado em: 23 de abril de 2017. 
 
SANTOS, Silvana	Mara	de	Morais;	OLIVEIRA, Leidiane. Igualdade nas relações 
de gênero na sociedade do capital: limites, contradições e avanços. Disponível em: 
< http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/02.pdf>. Acessado em: 23 de abril de 2017. 



	 18	

 
 
SENNA, Natália Bernardes. A mulher na propaganda: representação social e 
evolução. 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.repostorio.unic
eub.br/bitstream/123456789/1364/2/20167215.pdf> Acessado em: 27 de abril 2018. 
SILVA, Sérgio Gomes.  Preconceito e discriminação: as bases da violência contra a 
mulher. <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932010000300009> Acessado em: 27 de abril 2018. 
SOZA, Veronika.  Speed Dating Prank 2015 Ford Mustang. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WHz3pDLjTSY>. Acessado em: 30 de abril de 
2017. 
 
Fiat Automóveis Brasil. Bravo Série Especial Wolverine. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=nj_KwDlczeQ>. Acessado em: 1 de maio de 
2017. 
 
TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Discurso publicitário e a pedagogia do 
gênero: representações do feminino  <http://docplayer.com.br/59844763-Discurso-
publicitario-e-a-pedagogia-do-genero-representacoes-do-feminino.html>. Acessado 
em 14 de maio de 2018 


