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“Diversidade: a

arte de pensar

juntos de forma
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Elaborado pelos alunos da PUCPR como trabalho de conclusão de
curso, esse material traz um panorama de inclusão, diversidade e
igualdade no mercado de cosméticos globais. Para isso, foram
analisadas as publicidades digitais de cinco grandes marcas do setor,
além de pesquisas secundárias, e survey com o público consumidor.

Mais do que levantar dados, o principal propósito deste relatório é
que esse material sirva como referência ao abordar o tema DEI
(Diversity, Inclusion & equity) na esfera do marketing e comunicação.

Nos próximos páginas, você encontrará estatísticas, dados coletados,
conclusões, e detalhes sobre o cenário.

Desejamos uma excelente leitura!
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https://www.linkedin.com/in/maria-eduarda-pacheco-gama-de-oliveira/
https://www.linkedin.com/in/gabriellimacwb/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-lakoski-14b84a148/


Os últimos anos redefiniram para sempre as estratégias das empresas
para que seus consumidores se engajassem com elas, e essa mudança
veio com grande complexidade. 

Considerando apenas algumas das macrotendências que se
desdobraram no mercado durante 2022, em um mundo onde as
pessoas alternam entre canais digitais e físicos, uma jornada do
consumidor linear e rígida é quase uma relíquia do passado. 

Os consumidores esperam que seus produtos e experiências sejam
cada vez mais personalizados, e ao mesmo tempo, estão cada vez
mais cautelosos sobre como seus dados são coletados e usados pelas
empresas.
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DEI: Diversity, Equity
& Inclusion

Deloitte Insights:
Thriving through
customer centricity
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EY Future Consumer
Index 2021

Para além dos produtos e serviços, as pessoas estão cada vez mais
sintonizadas com o que uma marca representa e defende. Se estiver
apenas focada na maximização dos lucros, muitos irão embora antes
mesmo de ouvir uma oferta.

Segundo a pesquisa EY Future Costumer Index, realizada pela
consultoria EY com mais de 1000 consumidores brasileiros, a
pandemia foi um catalisador desse último fator, intensificando a
preocupação da população em consumir produtos mais socialmente
sustentáveis.

Entre os entrevistados,

passaram a achar mais importante observar os
valores praticados pelas empresas das quais
pretendem comprar. 61 %

30% 
afirmam ter mais interesse em adquirir produtos
de marcas produzidas por
empresas inclusivas.



Diversity, Equity and
Inclusion Framework

Esse novo contexto de conscientização ampliou a importância do DEI
(Diversity, equity and inclusion) – diversidade, equidade e inclusão, no
português – que teve suas origens na década de 60, e recentemente tem
se configurado como uma pauta constante das empresas.
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http://greenlining.org/wp-content/uploads/2018/05/Racial-Equity-Framework.pdf


Este movimento tem como objetivo promover a igualdade dentre gênero,
orientação sexual, idade, religião, nacionalidade, e outras identidades. Hoje, o
conceito está incorporado nas organizações, visando estimular a
autoconsciência e abordar o preconceito inconsciente, incluir e diversificar o
quadro de colaboradores e consumidores, assim como promover um ambiente
seguro e acolhedor para todas as identidades.
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DEI incorporado ao
marketing
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A Deloitte afirma, no relatório 2022 Global Marketing Trends Thriving
Through Customer Centricity, que o DEI é definido como a medida em
que a composição da base de clientes de uma organização reflete uma
participação equitativa, especialmente no que diz respeito a segmentos
de mercado tradicionalmente sub-representados, mal atendidos e
marginalizados.

À medida que a população consumidora se diversifica é imperativo que
as marcas reflitam autenticamente uma série de adaptações em suas
mensagens se eles esperam conectar-se com futuros clientes. 

As marcas estão revisando seus posicionamentos e repaginando suas
formas de interagir com essa tendência. Nesse sentido, a publicidade e a
comunicação digital já estão sendo encaradas por uma ótica diferente e
sendo cobradas mais ativamente.

https://www2.deloitte.com/br/pt.html
https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/strategy-operations/articles/2022-global-marketing-trends.html


Jovens de 18 a 25 anos prestam maior
atenção à publicidade inclusiva ao tomar

decisões de compra.
Além disso, marcas que estabelecem metas internas relacionadas à

diversidade, equidade e inclusão, apresentam um maior índice de
crescimento.
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Deloitte Insights: Thriving
through customer

centricity
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As empresas que utilizavam, por muito tempo, modelos considerados “dentro do
padrão” em todos os âmbitos de sua comunicação, com o mesmo tipo de corpo, tom
de pele e características físicas e étnicas, começaram a ser cobradas por não
representarem, de fato, o seu mercado consumidor.

Apesar dos dados mostrarem uma tendência crescente do conceito DEI, no
Brasil, o cenário ainda é de baixa representatividade. Desde 2015, a ONU
Mulheres, entidade das Nações Unidas que promove o empoderamento da mulher e
a igualdade de gênero, em parceria com a agência Heads, realiza o estudo Todxs,
que mapeia a inclusividade na publicidade. O mais recente, realizado em 2021,
mostra que a publicidade brasileira ainda tem um longo caminho a percorrer. 

Qual a
importância da
representatividad
e na publicidade?
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https://www.onumulheres.org.br/
https://www.todxs.org/
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TODXS - MAPA DA
REPRESENTATIVIDADE
NA PUBLICIDADE
BRASILEIRA

Uma vez que as empresas estejam conscientes de que não é mais

possível retratar pessoas e corpos que não representem o mundo real

em suas campanhas publicitárias, é preciso traçar a melhor estratégia

para abraçar a inclusão. Ainda segundo o estudo da Todxs, o total de

anúncios publicitários protagonizados por mulheres negras é de apenas

27%. embora quase 56% da população brasileira se declare negra.



O DEI incorporado ao
marketing digital no setor 
de beleza e cosméticos
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Ao longo das últimas décadas, o conceito DEI foi amplamente abordado
e incorporado em marcas do setor de beleza e cosméticos, que, em
escala crescente, tornaram a representatividade e a inclusão mais
presentes em suas comunicações, principalmente digitais.

Como a beleza inclusiva
tem sido tratada na

indústria cosmética?



As tendências de desconstrução de paradigmas no mercado cosmético
envolvem a elaboração de conteúdos digitais e de produtos com o olhar
mais inclusivo. 

Hoje, os usuários buscam se ver e se reconhecer nos anúncios e
campanhas dos produtos cosméticos, como os de maquiagem e para
cabelos. Por isso, ao acompanhar essa tendência, empresas do setor
começaram a adotar mais diversidade na escolha de modelos para as
peças e também passam a defender o conceito de aceitação das
diferenças.

Quando o assunto é marketing inclusivo, algumas marcas foram
pioneiras, tais como Fenty Beauty.
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Como a beleza
inclusiva tem
sido tratada na
indústria
cosmética?

https://science.talknmb.com.br/silver-beauty-quais-sao-os-desafios-e-as-tendencias-do-mercado-de-cosmeticos/


FENTY BEAUTY
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Segundo o relato de Sandy Saputo, Diretora de Marketing da Kendo
Brands (que inclui a Fenty Beauty), "desde o começo, Rihanna - cantora
e fundadora da marca - foi firme na ideia de que ninguém deveria ficar
de fora de suas campanhas. Sua visão de "Beleza Para Todos" se
transformou na missão da Fenty. 

Já no lançamento da marca, o trailer de sua campanha quebrou
recordes. A Fenty Beauty se tornou o maior lançamento de uma marca
de beleza na história do YouTube, conquistou grande sucesso comercial
e foi considerada uma das melhores novidades de 2017 pela revista
Time.

As reações dos consumidores e do mercado foram fenomenais. Os
varejos ficaram com filas enormes de consumidores atrás dos produtos e
centenas de pessoas postaram selfies usando produtos da Fenty Beauty.
O primeiro repost no perfil da marca foi de uma mulher vestindo um
hijab."

14

Fenty Beauty
"Beleza para
todos"
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O lançamento da Fenty Beauty, sua popularidade, e principalmente a
quebra de padrão, confrontou o status quo da indústria, criando uma
reação em cadeia, no qual diversas marcas responderam positivamente,
expandindo linhas de maquiagem para serem mais inclusivas. Esse
movimento ficou conhecido como "The Fenty Effect" e virou manchete
global.

Fenty Beauty
"Beleza para
todos"
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Diante das tendências, especialistas já concordam com a influência
positivo da implantação do DEI nas marcas e da importância do
conceito.  Alison Bringé, CMO (Chief Marketing Officer) da
Launchmetrics, software de tecnologia cloud e performance para
marcas de luxo, fashion e beleza, comenta em artigo para a Forbes que
“o marketing se tornou muito mais sobre valores do que sobre o
produto em si e que estratégias inclusivas podem ter um impacto
positivo no engajamento e no desempenho da marca, o que é
fundamental no mundo pós-pandemia”. 

16

FDiversidade e
inclusividade são
peças-chave na
indústria da
beleza
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Até 2025, algumas das principais tendências globais que nortearão
as estratégias do mercado de beleza e cuidados pessoais são o
engajamento digital e o posicionamento ético.
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Brasil é o quarto
maior mercado de
cuidados pessoais e
beleza do mundo



Identificar as inclusões mais e
menos abordadas pelas empresas
líderes do setor de cosméticos nas
suas redes sociais.

Entender as opiniões e atitudes dos
consumidores sobre diversidade e
inclusão nas comunicações digitais.

Comparar a atuação das marcas em
termos de inclusão e diversidade
nas redes sociais e identificar a que
mais e a que menos evidencia o
tema.

Específicos

Considerando essas tendências, o
objetivo deste estudo visa analisar e
compreender como estão as ações de
inclusão, diversidade e equidade (DEI)
nas comunicações digitais do mercado
de cosméticos e higiene pessoal e, a
partir disso, entender as opiniões e
atitudes dos consumidores em relação à
elas. 

Onde queremos
chegar?
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Foram elencadas todas as publicações dos perfis de cada
marca, dentro dos períodos de julho e agosto dos anos de
2020, 2021, e 2022. Ao todo, foram coletadas 798 fotos.
Foram consideradas apenas publicações que continham
pessoas humanas ou virtuais, como avatares e personagens.
Para padronização, publicações que mostravam apenas
objetos, cenários, produtos, dentre outros elementos
genéricos, não foram contabilizadas.

A partir delas, foram identificadas: nº de postagens com
inclusão e sem inclusão, qual inclusão identificada, e por
fim, nº de curtidas.

 

Metodologia

05

Para análise da comunicação digital, foram levantados
dados quantitativos  das contas do Instagram mais
relevantes em termos de seguidores, publicações e
presença digital dessas marcas. A escolha da rede social foi
motivada por ser considerada a de maior nível de
engajamento dos usuários, segundo a SocialBakers.

19

SocialBakers - Social
Media Analysis

Tabela de resultados das
coletas do Instagram

Tabela de resultados da
survey



Entre as identidades inclusivas, foram consideradas:
empoderamento feminino, indígenas, obesidade e
sobrepeso, pessoas com deficiência, negros, idosos,
asiáticos, homossexuais e transgêneros.

Entre as marcas selecionadas, foram escolhidas 5 das 50
elencadas no relatório 50 Marcas de Cosméticos Mais
valiosas e Fortes de 2022, da Brand Finance.

A fim de termos um panorama global, selecionamos as
líderes de mercado por países diversos, sendo elas
Alemanha (Nivea), Brasil (Natura), Estados Unidos (Estée
Lauder), França (L’Oréal), e Reino Unido (Dove).
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BRAND FINANCE
COSMETICS 50 2022



21
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Superior 

Pós graduação 

Mestrado 

Além da análise de rede social, foi elaborada uma survey aplicada
pela internet, com técnicas de amostragem não probabilística, para
avaliarmos a concepção e a percepção dos consumidores em relação
à inclusão e diversidade na publicidade.

Antes de ser veiculada, foi feita uma rodada teste com 4 respondentes
para validação. Realizadas as alterações necessárias, a pesquisa foi
disponibilizada entre os dias 01 a 31 de outubro de 2022, e distribuída
de forma online através da ferramenta Qualtrics. Ao todo, foram
coletadas 112 respostas válidas , que no caso, responderam a todas as
perguntas. 

Por ser a inclusão mais representativa na análise secundária, a
inclusão "Negro" foi a única que teve uma pergunta de anúncio
simulado.

Cada participante respondeu a 27 questões envolvendo dados
demográficos, de opinião, e comportamento. A duração média por
resposta foi de 4 minutos e meio.
 

Perfil dos respondentes

Conservadores Centro Progressistas

Orientação política

30% 10% 60%

88%

3%

6%

1%

3%

Orientação sexual

Escolaridade

13%

61%

20%

5%

Mulheres
60%

Homens
40%

Gênero

16 a 72 anos
Idade



Instagram & Pesquisa:
Resultados por inclusões e +.
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56% 

Negros
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Negros são os que tem a maior representatividade

entre todas as demais inclusões,
Presente em 44% dos posts analisados.

A marca Dove é a que mais representa esse tipo de

inclusão, 
identificada em 57% dos posts analisados.

A marca Natura é a que menos representa essa inclusão,
tendo os negros presentes em apenas 36% de seus posts. Na marca

Esteé Lauder, a inclusão está presente em 49%. 

Na marca L'Oreal, a média de curtidas nas publicações

com pessoas negras é 137% maior do que nas

publicações sem a inclusão.
Na marca Dove, é 13% maior.

Análise do Instagram

56% da população brasileira se

declara preta ou parda, sendo a

2ª maior população negra

mundial. 

Nos Estados Unidos, 12%.
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A inclusão de negros foi considerada a mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 92% dos respondentes

A inclusão de negros é a que mais se destaca nas

marcas Natura e Estée Lauder
na visão dos respondentes.

99% dos respondentes do gênero feminino e 84% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de negros importante na comunicação digital das

marcas

Resultados Survey

Representatividade da inclusão nas marcas analisadas
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Nas marcas Dove e L'Óreal,
a média de curtidas nas publicações inclusivas é

maior do que nas não inclusivas, o que mostra uma

boa aceitação do público a anúncios que incluem

pessoas negras.

Na etapa da survey, foi apresentado ao respondente uma publicação

simulada, criada para fins de avaliação. As duas imagens priorizavam

manter as posições, conceitos e elementos e assim, reduzir possíveis

influências na resposta.

Ao acessar a pergunta, era mostrado, aleatoriamente, apenas uma das

versões, randomizada automaticamente pela ferramenta.

A B

25

*

A B
62% dos respondentes gostaram da versão A, enquanto 53% gostaram

da versão B.  



Idosos
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A inclusão de idosos é a segunda mais presente,
sendo representada em 6% dos posts analisados.

A Estée Lauder é a marca que mais incluí os idosos em

sua comunicação digital.
A inclusão é representada em 11% dos seus posts.

Todas as marcas trabalharam a inclusão de idosos em

seus posts.
A representatividade dessa inclusão ficou acima dos 5% em todas as

marcas, com exceção da L'Óreal.

Análise do Instagram

Aproximadamente 15% da

população do Brasil é idosa.

Nos Estados Unidos, a

porcentagem sobe para 17%.



Resultados Survey

A inclusão de idosos foi considerada a 5ª mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 76% dos respondentes

84% dos respondentes do gênero feminino e 66% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de idosos importante ou muito importante na

comunicação digital das marcas.
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Empoderamento
Feminino
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O empoderamento feminino é a terceira inclusão

mais presente,
sendo representada em 6% das postagens analisadas

A marca Dove é a que mais representa o empoderamento

feminino,  
identificada em 31% dos posts analisados.

A média de curtidas nas publicações da marca Esteé

Lauder é 84% maior e na Dove 68% 
quando o empoderamento femino é representado.

Análise do Instagram

No Brasil, apenas 43% das

mulheres se sentem

representadas pela

publicidade
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91% do público feminino consideram a inclusão de

empoderamento feminino importante ou muito

importante.
Em contrapartida, apenas 67% do público masculino consideram o

mesmo.

A inclusão de empoderamento feminino foi

considerada a 3ª mais importante,
sendo importante ou muito importante para 85% dos respondentes

Empoderamento feminino é a inclusão que mais se

destaca nas marcas Dove, Nivea e L'Oreal
na visão dos respondentes.

Resultados Survey
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Asiáticos
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A inclusão de asiáticos é uma das menos

representadas,
estando presente em 4% de todos os posts analisados. 

A marca Estée Lauder é a que mais representa os

asiáticos, 
estando presentes em 11% de suas oublicações.

A média de curtidas nas publicações da marca Dove
é 106% maior em posts que incluem asiáticos.

Análise do Instagram

1% da população brasileira

se identifica como amarela.

Nos Estados Unidos, 6%.



Resultados Survey

A inclusão de asiáticos foi considerada a 8ª mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 71% dos respondentes.

82% dos respondentes do gênero feminino e 57% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de asiáticos importante ou muito importante na

comunicação digital das marcas.
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Homossexuais
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A inclusão de homossexuais não é representativa,
sendo representada em apenas 3% dos posts analisados.

A Natura é a marca que mais incluí os homossexuais em

sua comunicação digital.
Ainda assim, ela é representada em apenas 8% dos seus posts .

A marca Estée Lauder 
não trabalhou a inclusão nos períodos analisados.

Análise do Instagram

10% da população brasileira

se declara homossexual ou 

bissexual. Nos Estados

Unidos, 5,9%.

Em todas as marcas a média de curtidas nas publicações

com homessexuais é menor do que nas publicações sem

a inclusão
Nas publicações da Natura a média de curtidas é 17% menor nas

publicações com homessexuais 



Resultados Survey

A inclusão de homossexuais foi considerada a 4ª mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 79% dos respondentes

85% dos respondentes do gênero feminino e 73% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de homossexuais importante ou muito importante na

comunicação digital das marcas.
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Obesidade e sobrepeso
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A inclusão de obesidade e sobrepeso é uma das

menos representadas,
estando presente em apenas 3% dos posts analisados

A marca Dove é a que mais representa a obesidade e

sobrepeso em seus posts,
a inclusão está presente em 9% das publicações, e a média de

curtidas nessas publicações é 27% maior do que a das publicações

não inclusivas.

A Estée Lauder não trabalhou a inclusão durante o

período analisado,
não tendo representatividade.

Análise do Instagram

57% dos brasileiros estão

em sobrepeso, e 22,5% em

obesidade. Nos Estados

Unidos, o índice de

obesidade é 42,4%. 



Resultados Survey

A inclusão de obesidade e sobrepeso foi considerada

a 6ª mais importante,
sendo importante ou muito importante para 73% dos respondentes.

82% dos respondentes do gênero feminino e 61% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de obesidade ou sobrepeso importante ou muito

importante na comunicação digital das marcas.
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Pessoas com
deficiência
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A inclusão de pessoas com deficiências não é

representativa,
sendo identificada em menos de 1% dos posts analisados.

A marca Dove é a que mais representa a inclusão de

pessoas com deficiências,
Ainda assim, ela é identificada em apenas 5% dos posts analisados.

As marcas Estée Lauder e Nivea  
não trabalharam a inclusão em nenhum dos posts analisados.

Análise do Instagram

10,7% da população

brasileira apresenta

deficiência física.

1,2% tem deficiência

intelectual.
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A inclusão de pessoas com deficiência foi

considerada a 2ª mais importante,
sendo importante ou muito importante para 88% dos respondentes

Resultados Survey

94% dos respondentes do gênero feminino e 77% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de pessoas com deficiência importante ou muito

importante na comunicação digital das marcas.

Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Indígenas
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A inclusão é uma das menos representativas, 
estando presente em 2% de todos os posts analisados. 

A marca Natura é a que mais representa indígenas, 
estando presentes em 4% de suas publicações.

Quatro das cinco marcas trabalharam a inclusão,
a única que não representou os indígenas foi a Nivea.

Análise do Instagram

1% da população brasileira

se declara indígena. Nos

Estados Unidos, 2,9%.



Resultados Survey

A inclusão de indígenas foi considerada a 9ª mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 71% dos respondentes.

81% dos respondentes do gênero feminino e 59% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de indígenas importante ou muito importante na

comunicação digital das marcas.
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Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Transgêneros

40

A inclusão de transgêneros foi a menos

representada de todas,
trabalhada em menos de 1% de todos os posts analisados. 

Apenas duas marcas trabalharam com a inclusão, sendo

elas Nivea e Dove.
A Nivea, com uma representatividade de 3% e Dove, 2%.

As outras três marcas analisadas
não representaram os transgêneros em nenhum momento.

Análise do Instagram

2% da população brasileira é de

pessoas transgêneros ou não

binárias, assim como nos

Estados Unidos. 



Resultados Survey

A inclusão de transgêneros foi considerada a 7ª mais

importante,
sendo importante ou muito importante para 76% dos respondentes.

82% dos respondentes do gênero feminino e 68% dos

respondentes do gênero masculino 
consideram a inclusão de transgêneros importante ou muito importante na

comunicação digital das marcas.

41

Representatividade da inclusão nas marcas analisadas



Conclusões
Insights, reflexões, e +

42



Considerando a crescente busca do público consumidor de rever conceitos,
buscar produtos socialmente sustentáveis e que representam sua verdadeira
identidade, marcas de todos os setores tem se desdobrado para se encaixar nas
novas dimensões que o assunto DEI tem proposto.

Mas, mesmo sendo tendência, o assunto não é atual. Desde o começo dos anos
2000 a Dove já tinha sido uma das pioneiras no tema através da "Campanha
pela Real Beleza". Mas, mesmo há quase duas décadas do surgimento do
conceito no mercado de cosméticos e higiene pessoal, o tema ainda é sinônimo
de dificuldade para muitas marcas.

É notável que elas vêm adaptando sua comunicação digital ao longo dos anos,
porém, tratando-se do DEI, ainda há buracos a serem preenchidos. Muitas
identidades ainda lutam para abrir espaço dentre as demais. 

Pela análise do Instagram, é possível perceber uma expressiva diferença no
porcentual de representatividade por inclusões. Enquanto negros estiveram
presentes em mais de 44% das publicações, em apenas 3% os homossexuais
apareciam. Indígenas e asiáticos apareceram em menos de 5%. Pessoas com
deficiência física não passaram de 2%. No caso dos transgêneros, o a
representatividade é ainda menor, com 0,78%.

Uma das explicações mais plausíveis para tamanha diferença da
representatividade negra para com as demais vai, desde a quebra de
paradigmas raciais que têm sido discutidos há décadas, até  questões
demográficas. O mesmo pode ser aplicado ao fato dos anúncios com negros
não serem rejeitados, afinal, mais da metade da população brasileira se declara
preta ou parda.
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Ainda se tratando do cenário nacional, na perspectiva dos

respondentes da pesquisa, na marca Natura, a maior marca de

cosméticos brasileira, a inclusão que mais se destaca em suas

publicações digitais é a de negros. Entretanto, foi constatado que é a

que menos a faz no Instagram, com apenas 36% das suas publicações

incluindo a identidade.

Segundo a 2ª Edição do Ranking da Oldiversity. divulgada pelo Grupo

Chroma, que entrevistou mais de 2 mil brasileiros das classes A, B e C, a

Natura foi lembrada como marca mais preocupada com a diversidade

por 30% dos respondentes negros. No entanto, 53% acreditam que a

publicidade brasileira ainda é racista.

Constata-se que, no Brasil, apesar de ser a maior inclusão identificada

nas análises, a propaganda com negros não é amplamente direcionada,

e as marcas que pouco a fazem acabam sendo mais lembradas, o que

pode explicar a percepção dos respondentes quanto à marca ser a que

mais prática ações de inclusão racial, enquanto a realidade é outra.

De toda forma, o cenário para os negros tem tomado rumos positivos:

de acordo com o estudo Diversidade na Comunicação de Marcas em

Rede sociais, elaborado em 2021 pela SA365 e Elife, a presença de

negros na publicidade digital de grandes marcas no Brasil cresceu 10%

em comparação à 2019, estando os negros presentes em 49% delas no

segmento de beleza e higiene.

44

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2021/01/oldiversity2020_200120213327.pdf
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2021/09/2021-diversidadenacomunicacaodemarcasemredessociais1_110920211319.pdf


É possível notar que o dado de 49% apontado pelo estudo da SA365 e

Elife, converge com grande proximidade com os resultados de presença

da inclusão negra na publicidade digital explorada na análise de

Instagram das marcas (44%), o que confirma que a inclusão está sendo

cada vez mais representada.

Além de ter ganho mais evidência, também é possível compreender que

há uma maior aceitabilidade do público quanto a inclusão de negros

nas publicidades. Dos resultados do anúncio simulado da survey, no qual

eram mostrados anúncios idênticos de forma randomizada para cada

respondente, um com uma mulher negra, e outro com uma mulher

branca, houveram mais respondentes que gostaram da versão com a

negra (62%) do que com a branca (54%).
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Mas, ainda que os negros tenham ganho cada vez mais protagonismo ao

longo dos anos, o aumento da representatividade não tem atingindo

todas as etnias.

A inclusão de indígenas e asiáticos ainda é sub representada pelas

marcas analisadas, presentes em apenas 5% das publicações do

período. Além disso, ambas as inclusões foram consideradas pouco

importante para 20% dos respondentes da survey. Sua baixa

representatividade pode ser associada à sua proporção dentro da

população brasileira, na qual, segundo o IBGE, engloba menos de 1%

(896.917). Esse fator provavelmente não incentiva as marcas a trabalhar

a inclusão.

Especialistas também relacionam o fator ao preconceito de mídias e

agências de comunicação. Segundo Sília Moan, coordenadora da

Xingu+, rede de comunicadores formado por indígenas, "hoje, já é

possível encontrar artigos em grandes jornais e portais de notícias não

apenas sobre indígenas, mas escritos por indígenas, o que já é um

grande passo. Mas, infelizmente, alguns locais ainda tratam o tema com

muito preconceito, o que precisa mudar com urgência". 

Os indígenas foram majoritariamente representados pela Natura, o que

é condizente com as ações de valorização da etnia pela marca. A

companhia patrocina ações de conservação da Amazônia e valorização

do povo indígena, além de atuar em parceria com o os Suruís, grupo

indígena brasileiro dos estados de Rondônia e Mato Grosso.
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Txai Suruí. Indígena de 24 anos. Ficou
conhecida após discurso de proteção à
amazônia em Glasgow, sendo a única
brasileira a falar no palanque da COP26.

https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/ultimo-censo-do-ibge-registrou-quase-900-mil-indigenas-no-pais-dados-serao-atualizados-em-2022
https://www.sherlockcomms.com/pt/blog/povos-indigenas-no-brasil/
https://umsoplaneta.globo.com/patrocinado/natura/noticia/2022/02/04/com-patrocinio-da-natura-exposicao-de-sebastiao-salgado-mostra-amazonia-conservada-e-valoriza-povos-indigenas.ghtml
https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/noticias/111902423/natura-e-a-comunidade-indigena-surui-da-amazonia-anunciam-parceria-inedita-para-ajudar-o-clima-e-as-florestas


Dos asiáticos, a marca que mais os representaram foi a Estée Lauder. É

possível entender essa relação pelo fato de que o perfil do Instagram

analisado da marca é norte americano, e, se tratando dos Estados

Unidos, o preconceito contra asiáticos é mais abertamente combatido.

Desde 2021, a hashtag #stopasianhate tem dado visibiidade para

manifestações contra a violência e a discriminação de asiáticos, asiático-

americanos e outros descendentes de asiáticos no Canadá e EUA.

Segundo dados da National Tracking Poll #201047. realizada pela

MorningConsult em 2020, pesquisa que que contou com uma amostra

de 1.000 asiáticos-americanos, 62% declararam não se sentirem

representados pela  publicidade, no qual afirmaram que “raramente” ou

“nunca” veem pessoas que se parecem com eles em materiais

publicitários e conteúdos patrocinados em mídias sociais.

Apesar de ser o país com a maior quantidade de japoneses fora do

Japão, apenas 1% da população do Brasil se declara amarela, de acordo

com levantamento do IBGE 2010, o que pode explicar a baixa

representatividade da inclusão por parte das marcas, além do

preconceito.

Todavia, de acordo com o relatório Finding the Future: Beauty and

Cosmetics Trends 2022, da Kantar, o mercado de beleza asiático

começa a notar uma emergente aceitação da "beleza natural", uma

tradução do valor cultural 'wabi-sabi', que enfatiza a beleza na

imperfeição, provinda dos consumidores mais jovens.
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https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2020/12/10135536/201047_crosstabs_MARCOMM_Asian_Adults_v1_LM.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2022-06/114-anos-da-imigracao-japonesa-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/oel/panorama-nacional/populacao-brasileira
https://try.kantar.com/analytics-us-dx-wp-beauty/?UTM_source=google_adwords&utm_term=beauty+trends+report&utm_campaign=AN+-+2022+-+DX+Beauty+Paid+Media&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7561553105&hsa_cam=17377152170&hsa_grp=138433614138&hsa_ad=601036398885&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-1645022897889&hsa_kw=beauty+trends+report&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1G3sbbAuFDwTBfIIntFaDE2eKps5zyShRMbP1XZYYoQ95omX14-6ehoCJoYQAvD_BwE


A inclusão de homossexuais foi uma das menores na análise de

Instagram, sendo representada em apenas 5% das publicações.

Percebe-se que, a baixa notoriedade pode estar relacionada a menor

recepção do púbico brasileiro, já que, da mesma análise, a média de

curtidas na publicidade da Natura que mostravam homossexuais era

17% menor. O cenário para transgêneros é ainda mais crítico, sendo a

inclusão menos representada, com apenas 0,78% das publicações de

todas as marcas – um  total de 4, divididas entre Dove e Nivea. 

A falta da representatividade tanto dos transgêneros quanto dos

homossexuais pouco reflete a população brasileira. Cerca de 20 milhões

de brasileiros (10% da população), se identificam como pessoas

LGBTQIA+, de acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). 

Apesar da expressividade, as marcas ainda encontram problemas ao

defender a inclusão de transgêneros e homossexuais em suas

comunicações. Novamente de acordo com a 2ª Edição do Ranking da

Oldiversity, 35% dos respondentes LGBT+ acreditam que as marcas

correm riscos ao associarem suas imagens à comunidade.

A falta de tolerância aos direitos individuais que envolvem orientação

sexual e de gênero tomaram conta das redes sociais quando a Natura,

anunciou que Thammy Miranda – que nasceu mulher, mas removeu as

mamas, tomou hormônios, casou-se com uma mulher e teve um filho –

seria personagem de uma campanha da empresa para o Dia dos Pais. A

decisão irritou muitos brasileiros, que defenderam um boicote à marca. 
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https://www.fundobrasil.org.br/blog/a-lgbtfobia-no-brasil-os-numeros-a-violencia-e-a-criminalizacao/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2021/01/oldiversity2020_200120213327.pdf
https://exame.com/noticias-sobre/dia-dos-pais/
https://exame.com/colunistas/money-report-aluizio-falcao-filho/natura-o-boicote-dos-que-ja-nao-compravam/


Os idosos foram a segunda população mais representada nas postagens,

estando presentes em 6% das publicações e considerada a sexta inclusão

mais importante para os respondentes. Esse volume reflete a população 

 brasileira, no qual representam 15% do total e tendem a ter uma

participação ainda maior. 

Apesar do médio grau de importância atribuído pelos respondentes à

inclusão de idosos, a presença deles em publicações nas redes sociais tem

se mostrado cada vez mais relevante. Isso porque, segundo pesquisa da

Kantar Ibope Media, a presença de usuários idosos no Instagram cresceu

mais de 5.000% entre 2015 e 2022. Esse número deverá crescer ainda

mais nos próximos anos, já que a previsão do IBGE é de que a

porcentagem de pessoas idosas no brasil chegue a 25,5% em 2060.

Mesmo com um alto grau de presença nas postagens analisadas e na

internet no geral, a pesquisa de doutorado da coordenadora do curso de

Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, Christiane Machado,

mostra que a publicidade brasileira não deixa os estereótipos de fora

para falar de idosos. “Além de as próprias marcas não quererem

direcionar seus produtos e suas mensagens para os idosos, nas

mensagens que são para um público mais amplo, os idosos também não

aparecem. E, quando aparecem, são de uma forma muito de antigamente,

aquele vovozinho, aquela vovozinha”, comenta a publicitária. 
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https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/usuarios-idosos-no-instagram-crescem-quase-5-000-entre-2015-e-2022/#:~:text=Usu%C3%A1rios%20idosos%20no%20Instagram%20crescem%20quase%205.000%25%20entre%202015%20e%202022,-Pesquisa%20da%20Kantar&text=Uma%20pesquisa%20da%20consultoria%20Kantar,WhatsApp%20e%20255%25%20no%20Facebook.
https://previva.com.br/envelhecimento-da-populacao-brasil-tera-mais-idosos-do-que-jovens-em-2060/
https://propmark.com.br/mercado-publicitario-ignora-terceira-idade-diz-pesquisa/


Em compensação, o cenário é outro para a inclusão de pessoas com

deficiências. Ela foi considerada a segunda mais importante para os

respondentes, mas foi pouquíssimo representada de forma a não

refletir o percentual da população brasileira que tem algum tipo de

deficiência (11,9%). A inclusão estava presente em menos de 1% das

postagens analisadas. 

Tendo isso em vista, as pessoas com deficiências, de fato, se sentem

excluídas do mercado de beleza e cosmético, segundo matéria da

Metrópoles. “A gente não vê pessoas como a gente nas propagandas, nos

comerciais e nem vestindo as roupas ou usando as maquiagens que a

gente quer comprar”, conta Jennifer, uma das entrevistadas para o

artigo.

Ainda segundo o artigo, a falta de representatividade torna a auto

aceitação para este público uma tarefa muito mais difícil. Olhando

para além do mundo das marcas, também é de grande importância que

as pessoas com deficiência sejam porta-vozes umas das outras na

internet. Segundo Jennifer “Quando aparecem influencers com

deficiência no Instagram, eu me sinto representada, principalmente

quando elas falam da deficiência de uma forma leve”. 
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https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/mulheres-com-deficiencia-sao-invisibilizadas-no-mercado-da-beleza


Considerando que mais da metade da população brasileira está acima

do peso (cerca de 57%), sendo 22% obesos, é possível constatar que as

empresas não trabalham com essa inclusão em seus meios de

comunicação na mesma proporção (apenas 9% das publicações

analisadas).  

Das marcas, a Dove foi a que mais representou pessoas obesas e/ou

com sobrepeso em suas postagens, comportamento que já é praticado

na marca desde os anos 2000, com a "Campanha pela real beleza",

iniciada com o objetivo de atribuir um sentido para a marca, ampliando

o conceito de beleza.

Porém, de acordo com o artigo Dove: a Evolução de uma Marca, da

Harvard Business School, desde o início a campanha sofreu com críticas,

uma vez que os colunistas das principais revistas da época acreditavam

que os consumidores não se sentiriam inspirados por uma marca que

não tem 'atratividade' em suas campanhas. As afirmações podem ser

reforçadas pela crescente busca pelo corpo magro. Segundo matéria da

Isto É, a indústria do emagrecimento movimenta hoje mais de R$15

bilhões por ano. 

Além disso, a inspiração em figuras que refletem esse estereótipo

continua sendo comportamento presente na sociedade. Em 2020, Adele

levantou mais de 100 mil comentários em uma publicação no

Instagram em que sua aparência estava magra. De acordo com o artigo

da Hypeness, "parte dos seguidores enveredaram dizendo que ela nunca

esteve melhor".
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https://www.istoedinheiro.com.br/uma-industria-de-peso/
https://www.hypeness.com.br/2020/05/magreza-de-adele-revela-gordofobia-escondida-em-comentarios-elogiosos/


Logo, por mais que a Dove seja a marca que mais trabalha a inclusão de

pessoas obesas e com sobrepeso, o baixo resultado ainda demonstra uma

dificuldade das marcas do setor de beleza e cosméticos em incluir

pessoas que não fazem parte do estereótipo de beleza – e que

consequentemente não são consideradas inspirações. Ao mesmo tempo, as

mulheres sofrem com padrões de beleza restritivos.

Como saída, movimentos de empoderamento feminino tem colaborado

para conscientizar as mulheres sobre os danos causados pela busca pelo

'corpo perfeito' e apoiar o incentivo à valorização do corpo real.

Mas, para a mulher, ainda surgem outros desafios quando se fala em

definir novos padrões de representatividade: a aceitação delas por parte

dos homens. Especificamente na pesquisa quantitativa, é possível perceber

uma relevante diferença na aceitação da inclusão "empoderamento

feminino" por parte dos homens em comparação às mulheres. Na survey,

enquanto 91% das mulheres respondentes consideraram a inclusão

importante ou muito importante, apenas 67% dos homens declararam o

mesmo, sendo a inclusão mais desigual entre gêneros.

O problema da aceitação também é evidente na publicidade em geral, no

qual o comportamento de colocar o homem em pedestais e as mulheres

em tarefas de limpeza ou cozinha, por exemplo, é semelhante. O relatório

Media Predictions 2019, elaborado pela Kantar Millward Brown, consultoria

inglesa de pesquisa de mercado, aponta que, nos anúncios analisados no

estudo que continham mulheres, apenas 6% as representavam em

posições de empoderamento.
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https://www.ufrgs.br/humanista/2018/05/24/padroes-de-beleza-restritivos-causam-sofrimento-a-mulheres/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/modelos-gordas-usam-imagem-para-empoderar-mulheres-somos-corpos-reais-somos-beleza-e-potencia-1.3158528
https://cz.kantar.com/wp-content/uploads/2018/12/Media_Predictions_2019.pdf


Dos apontamentos elencados, tanto pela pesquisa secundária no

Instagram das marcas quanto nos resultados da survey, fica evidente

que o machismo estrutural ainda afeta a aceitação e o recebimento de

publicidades que valorizem a mulher, influenciando diretamente na

parcela das publicações que as envolvem e no receio das marcas em

serem criticadas.

De toda forma, das marcas analisadas também é possível considerar

que, como se tratam, em sua maioria, de produtos voltados às mulheres,

elas ainda possuem maior abertura para destacar o empoderamento

feminino, já que mais de 90% da aceitabilidade da inclusão na survey

foi delas.

Portanto, entende-se a necessidade das marcas em reverem sua

comunicação para representar, de fato, seu consumidor – a mulher

como ela é – a fim de fortalecer ainda mais esse movimento e mitigar a

visão estereotipada da imagem feminina como personagem sem

autoridade e fora de posições de prestígio na sociedade.

Ao longo dos últimos anos, várias representantes do setor já

adequaram suas publicidades e se posicionaram em prol do

empoderamento feminino. A Avon, por exemplo, uma das maiores

companhias de cosméticos do mundo, veiculou em 2015, a campanha

"Beleza que faz sentido", na qual a ação colocava suas revendedoras

como modelos e protagonistas.
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https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/06/29/a-beleza-com-significado-da-avon.html


Apesar da amostragem da survey não representar a realidade brasileira

em sua totalidade, visto que, dos respondentes, a maioria é progressista

e altamente escolarizada (enquanto no Brasil, mais de 45% da

população de 25 anos ou mais de idade tem apenas o ensino

fundamental completo, segundo dados do IBGE 2019, e é

majoritariamente conservadora, aponta pesquisa IBESPE 2022), ainda é

possível concluir que, com a relevante aceitação e importância que os

respondentes demonstram quanto às inclusões, e pela real falta de

representatividade nas comunicações digitais analisadas, há uma

grande expectativa do público e espaço para que as marcas sejam mais

inclusivas.

Nesse contexto, o papel das marcas de cosméticos em diversificar, tanto

o empoderamento feminino como as demais inclusões, em seu rol de

propagandas vai muito além da obtenção de lucros. Trata-se de um

movimento para reverenciar e fortalecer uma luta em busca de

representatividade e reconhecimento de seus próprios clientes e suas

mais valiosas individualidades.

Um dos maiores exemplos de marca que atuam firmemente nesse

sentido é a própria Dove, que tem destaque reconhecido entre as

analisadas neste estudo.
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https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html
https://static.poder360.com.br/2022/02/PESQUISA-IPESPE-XP-fev2022.pdf


A Dove, uma das maiores indústrias de produtos de higiene pessoal e
cosméticos que hoje pertence a companhia Unilever, foi uma das
primeiras marcas do setor a abordar a inclusão e o empoderamento
feminino em suas publicidades.  

A marca firma o compromisso com a inclusão e diversidade
abertamente, além de promover a autoestima de mulheres amplamente,
com campanhas e parcerias. De acordo com Fernanda Gama, gerente da
Dove no Brasil, "a marca tem o compromisso de sempre retratar
mulheres reais, com honestidade e respeito, sem distorção digital, de
forma a ajudá-las a construir confiança corporal e autoestima".

Em 2013, a marca inglesa produziu e divulgou um curta-metragem para
a campanha Retratos da Real Beleza (Real Beauty Sketches),  com o
objetivo de promover a autoestima e mostrar às mulheres que elas são
mais bonitas do que pensam, comparando auto-descrições às de
desconhecidas.

prêmios 

Cannes

Lions

A campanha rendeu 
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Dove Real Beauty
sketches Wins 19
Awards At Canners
Lions

https://exame.com/marketing/dove-e-influencia-negra-campanha-visa-autoestima-da-mulher-negra/
https://www.mediabuzz.com.sg/companies-campaigns-june-13/dove-real-beauty-sketches-wins-19-awards-at-cannes-lions-campaign-performance-to-get-inspired-by
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Dentre as publicações
analisadas, a Dove é a única

marca que representou
todas as inclusões

consideradas.
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De acordo com a Unilever, "mais de 74% das pessoas querem que a indústria da
beleza e dos cuidados pessoais reflitam uma definição mais ampla de beleza".
Portanto, segundo a companhia, essas ações são frutos de uma nova visão e
estratégia da empresa denominada Beleza Positiva, que defende uma "nova era
de beleza inclusiva, imparcial e sustentável, Não apenas para causar menos
prejuízo, mas também para trazer mais benefícios, tanto para as pessoas
quanto para o planeta".

https://www.unilever.com.br/news/2021/we-are-saying-no-to-normal-and-yes-to-positive-beauty/


A marca também é a mais
representativa
proporcionalmente, com
80% de suas publicações
analisadas contendo
algum tipo de inclusão.
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Tendo em vista  os resultados que obteve no estudo, por ser, entre as marcas
analisadas, a que mais está proxima do desejo de representatividade dos
consumidores, e peas atitudes tomadas pela marca há anos em defesa da
diversidade, equidade e inclusão, podemos concluir que a Dove pode servir
como um benchmark de referência para o setor.
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