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RESUMO 

O padrão atual de beleza feminina sofre radicalmente muitas alterações, e o corpo perfeito foi 

idealizado, sobretudo na propaganda, com o uso muitas vezes exagerado de editores de 

imagens que distorcem os possíveis efeitos de remédios emagrecedores, alimentos, 

cosméticos e procedimentos cirúrgicos.  Neste artigo, caracterizado como um estudo de caso 

comparativo, observamos a autorregulamentação publicitária da indústria cosmética no Brasil 

e Reino Unido, cujas concepções sobre o uso de editores de imagem são distintas. A partir de 

estudos empíricos da área da saúde pública, constatamos que o público feminino do Reino 

Unido possui maior discernimento no que diz respeito a percepção da “beleza ideal” imposta 

pela publicidade, em comparação com o público feminino do Brasil. Ainda assim, 

consideramos que as limitações da propagação de tal padrão de beleza não devem ser 

impostas apenas na publicidade, como também nas diversas outras ferramentas de 

comunicação que exercem o mesmo papel. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Beleza feminina; Regulamentação publicitária; Saúde pública; 

Brasil; Reino Unido. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O cinema, a televisão, o jornalismo e a publicidade são algumas ferramentas de 

comunicação que fizeram as imagens ocuparem um lugar central na cultura pós-moderna 

(Nascimentoecol., 2012). Esta cultura, por sua vez, está pautada no consumo, descrita por 
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Debord (1997) como “A Sociedade do Espetáculo” e por Baudrillard (2010) como “Sociedade 

de Consumo”. 

Para o indivíduo pertencente à cultura pós-moderna a felicidade conquistada através 

de objetos é buscada sem hesitação, caracterizando, desse modo, uma sociedade consumista, 

adepta a um sistema onde o funcionamento das relações existentes é mediado por imagens 

(Debord, 1997). 

A publicidade, dessa forma, aparece como uma ferramenta de grande importância para 

a continuação desta sociedade, visto que, segundo Nascimento e col. (2012) sua maior 

finalidade é fazer consumir, utilizando-se do tratamento estético das imagens dos produtos 

anunciados.  

A beleza feminina, por sua vez, mostra-se como um exemplo da utilização de um 

recurso da publicidade na chamada sociedade do espetáculo pelo fato de sofrer radicalmente 

muitas alterações. O padrão de beleza ditado pela propaganda é no geral, perseguido pela 

grande massa ainda que suas representações passem por bruscas alterações e se diferenciem 

da realidade. 

Assim, surge a preocupação deste padrão de beleza vendido ser um fator de grande 

impacto na saúde pública de determinadas localidades, ou seja, que a publicidade esteja 

exercendo um papel de incitação ao consumo não-saudável de alimentos, remédios, 

cosméticos e cirurgias plásticas, prejudicando, assim, a saúde das mulheres. 

Por isso, este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo de caso comparativo 

entre Brasil e Reino Unido sobre a autorregulamentação publicitária, cujas concepções sobre 

o uso de editores de imagem sãodistintas, abordando, assim, seus aspectos e diferenças e, por 

fim, observar a forma como tal autorregulamentação impacta na constituição da percepção 

sobre a beleza possível em ambas as populações. 

 

A RELAÇÃO ENTRE MULHER E ESTÉTICA 

Em um mundo constituído por uma diversidade cultural ampla, há padrões de beleza 

distintos,e tais padrões, por sua vez, acabam sendo vendidos por diversos produtos culturais 

tais quais, filmes, livros, revistas, campanhas publicitárias ou qualquer conteúdo veiculado 

pelos meios de comunicação social. 

Nesse contexto, Nicolino (2012) aponta o ideal de beleza feminina a partir da ótica 

ocidental contemporânea: magro, rígido e jovem. Este ideal perpassa a cartilha higienista 



 

ensinada nas escolas e se torna um manual reproduzido pela mídia, manifestando-se, muitas 

vezes, em constantes mudanças da linguagem corporal das mulheres (Nicolino, 2012). 

Antes mesmo de as mulheres conquistarem alguns direitos de igualdade, como o 

direito ao voto e a inserção no mercado de trabalho, as indústrias de cosméticos cresciam 

fortemente já o início da década de 1920(Nascimento e col., 2012). As mulheres estavam em 

um processo de ultrapassagem do espaço doméstico, e consequentemente tornaram-se adeptas 

a uma cultura do cuidado com o corpo, demandando, assim, o surgimento e crescimento de 

um mercado especializado para tal finalidade (Soares e Barros, 2014). 

Aliado a isso, as divas do cinema de Hollywood, as revistas, a moda e a publicidade 

tornaram-se acessíveis às mulheres, retratando-as em todas as instâncias e, por sua vez, 

desenhando modos de ser e viver (Nascimento e col., 2012). 

Nesse sentido, a publicidade parece possuir um efeito efetivo na mente feminina. 

Perrot (2003) sinaliza que nos anos iniciais da publicidade feminina, o corpo da mulher era 

exposto seguindo os ditames da moda da época, ou seja, ocultado no espaço privado, porém, 

exibido no espaço público, sem ser mostrada as partes do corpo consideradas eróticas. No 

entanto, por volta da década de 1960, iniciaram-se os movimentos feministas, principalmente 

no Reino Unido e Estados Unidos, com o intuito de romper às ordenações impostas à mulher 

e a exposição de seu corpo(Plakoyiannaki e Zotos, 2008). 

Assim, nas constantes manifestações ocorridas, o movimento fez do corpo feminino o 

propósito central das lutas públicas, com o intuito de conquistarem total direito sobre 

ele(Pinto, 2010). A publicidade, nessa toada, se apropria de tais relações estabelecidas, e 

propõe-se vender junto a elas, seja sob qualquer conjuntura(Plakoyiannaki e Zotos, 2008). 

Dessa forma, o que deveria ser um direito conquistado para o público feminino, isto é, a 

exposição de seu corpo, passou a ser, também, um direito difundido em peças publicitárias. 

Nestas, as mulheres são expostas com ou sem nudez, e isso é visto como natural, pois, em 

muitos casos é considerado o aspecto artístico que a publicidade deseja transmitir.  

Cabe frisar ainda, que as primeiras conquistas femininas ocorridas a partir da década 

de 1960 eram exclusivas a alguns países da Europa, como o Reino Unido, e os Estados 

Unidos (Pinto, 2010). No Brasil, a época ainda era de total repressão, onde os grupos de 

esquerda eram obrigados a irem para a clandestinidade e partirem para a guerrilha, e apenas 

na década de 1970, no ambiente do regime militar, surgiram as primeiras manifestações 

feministas no país (Pinto, 2010). 



 

Muitas águas se passaram desde então. Os movimentos feministas seguiram com 

manifestações, debates, etc. fazendo com que as mulheres conquistassem, efetivamente, o 

direito ao voto, a inserção – ainda que em minoria – no mercado de trabalho e, em tese, os 

direitos em relação ao corpo e à sexualidade. Nesse sentido, Nascimento e col. (2012) 

sinalizam que as transformações ocorridas nas décadas posteriores fizeram com que a 

educação e a leitura chegassem até as mulheres, transformando, assim, muitos aspectos na 

relação entre mulher e mídia.  

Assim, Moreno (2009) enfatiza que essa relação se tornou necessária, pois, a mídia 

precisava de um público para focar e vender um de seus princípios básicos: o sonho. Ainda 

segundo a autora, os princípios básicos da mídia são: sangue, sexo e sonho. Os dois primeiros, 

por sua vez, podem ser focados em ambos os públicos (homens e mulheres), visto que através 

da violência as pessoas sentam, arregalam os olhos e assistem até o fim. O sexo pode ser 

voltado especialmente ao público masculino tendo em vista o aspecto frágil relacionado a 

mulher, trazido de contextos históricos das sociedades e ainda propagado pela mídia. E o 

sonho? 

O sonho é o princípio básico da mídia com a maior projeção de vendas. É nele que a 

publicidade participa mais ativamente incitando o consumidor a adquirir os mais diversos 

produtos, e como o público feminino é responsável por cerca de 80% das decisões de 

consumo, o foco deste princípio é a mulher (Moreno, 2009). 

São as mulheres que decidem, por exemplo, quais roupas comprarem para seus 

maridos, os presentes que os filhos presentearão os pais, além da compra de alimentos, e dos 

cosméticos que comprarão para si mesmas. Elas consomem, dessa forma, produtos de 

indústrias que possuem altos índices de crescimento. No Brasil, por exemplo, o setor de 

cosméticos lucrou 38 bilhões de reais em 2013 (Bbn, 2014), e em 2014 obteve um 

crescimento de 11% em relação ao ano anterior (Bbn, 2015). 

Incitado cada vez mais pela publicidade através dos dizeres “tenha, compre e seja 

feliz”, ela faz com que a mulher tenha em mente que não basta apenas estar atualizada para 

continuar a emergir na sociedade, como também, seguir os mais altos padrões de beleza, 

contrastando, assim, com a realidade de grande parte da população feminina (Moreno, 2009). 

Desse modo, o fato da imagem da mulher ser sempremanipulada pelamensagem 

publicitária, colocando-a quase sempre em um status de aparência superior à média comum da 

população feminina, isto é, jovial, esbelta e empoderada, é o principal fator de causa da 

constante insegurança, distúrbios psicológicos e de saúde no público feminino. Assim, nota-se 



 

cada vez mais, em tal público, maior vulnerabilidade aos ditames reproduzidos pela mídia 

(Nicolino, 2012). 

 

O PROCESSO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PRESENTE NOS DOIS PAÍSES 

Dentre os papéis da publicidade, isto é, informar e persuadir o público consumidor 

através de textos e elementos artísticos, existe, também, o papel desta atividade ser executada 

baseando-se em preceitos éticos, surgidos a partir das práticas morais de uma sociedade e 

associadas a valores que são considerados elevados e que podem diferenciar em cada 

sociedade, como: honestidade, caráter, justiça e equilíbrio (Chalita, 2003). 

Na atividade publicitária alguns países adotam o processo da autorregulamentação, 

onde entidades da classe se movimentam na direção da normatização da sua atividade fim, 

não havendo, assim, a necessidade de ações judiciárias. 

A partir disso, considerando a colocação de Chalita (2003) de que os valores éticos 

podem ser diferenciados em cada sociedade, os códigos de autorregulamentação publicitária 

tendem a diferenciar em cada país, sendo de acordo ao seu aspecto cultural e eventuais 

ocorrências que venham a acontecer em cada localidade. Sendo assim, os códigos de 

autorregulamentação são caracterizados por serem passíveis de ajustes. 

Os conselhos de autorregulamentação, por sua vez, são incumbidos de monitorar toda 

a publicidade veiculada nos meios de comunicação e, além disso, verificar as eventuais 

denúncias realizadas por consumidores e concorrentes sobre as peças publicitárias veiculadas 

que, segundo eles, tenham desrespeitado algum aspecto moral ou ético daquela sociedade. 

Este é o papel do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, 

órgão presente no Brasil, e da Advertising Standards Autority – ASA, órgão presente no 

Reino Unido. Trata-se de dois órgãos independentes (Conar, 2015; Asa, 2015) que, apesar de 

não possuírem força de lei, possuem grande respeito no meio publicitário em suas decisões, 

com poderes de reunir as agências de publicidade, os veículos de comunicação e os 

anunciantes com o intuito de exigir mudanças e até mesmo de proibir a veiculação da 

propaganda em circulação. 

Surgido na década de 1970, atualmente, o CONAR é composto por 180 conselheiros, 

divididos entre profissionais de publicidade de todas as áreas e representantes da sociedade 

civil em oito câmaras sediadas em cinco das principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife (Conar, 2015). Para o órgão, os preceitos que definem 

a ética publicitária são: 



 

 

Artigo 1: Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, 

ainda, ser honesto e verdadeiro. 

Artigo 2: Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de 

responsabilidade social, evitando acentuar, de forma depreciativa, diferenciações 

sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que se destina 

ou que possa eventualmente atingir. 

Artigo 3: Todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do Anunciante, da 

Agência de Publicidade e do Veículo de Divulgação junto ao Consumidor. 

Artigo 4: Todo anúncio deve respeitar os princípios de leal concorrência 

geralmente aceitos no mundo dos negócios. 

Artigo 5: Nenhum anúncio deve denegrir a atividade publicitária ou desmerecer a 

confiança do público nos serviços que a publicidade presta à economia como um 

todo e ao público em particular. 

Artigo 6: Toda publicidade deve estar em consonância com os objetivos do 

desenvolvimento econômico, da educação e da cultura nacionais. 

Artigo 7: De vez que a publicidade exerce forte influência de ordem cultural sobre 

grandes massas da população, este Código recomenda que os anúncios sejam 

criados e produzidos por Agências e Profissionais sediados no país - salvo 

impossibilidade devidamente comprovada e, ainda, que toda publicidade seja 

agenciada por empresa aqui estabelecida. (Conar, 2015) 

 

Em relação a regulamentação acerca do uso de editores de imagem em peças 

publicitárias, especificamente em cosméticos, o CONAR não possui nenhum anexo ou artigo 

que aborda o assunto de forma direta ou indireta. A exibição do corpo feminino nas peças 

publicitárias possui apenas uma ressalva no anexo de Bebidas Alcoólicas, em que as 

mensagens que contenham apelosà sexualidade são passíveis de serem julgadas (Conar, 

2015).  

A ASA, por sua vez, surgiu no Reino Unido na década de 1960. Logo em 1961, a 

associação publicitária existente na época decidiu criar um sistema de autorregulamentação 

que foi amadurecido a partir do ano posterior. Atualmente, o conselho julgador possui 13 

membros e pesquisas revelam que 97% das peças publicitárias veiculadas estão em 

conformidade com o código existente, e algumas delas, quando é o caso, são sustadas antes 

mesmo do início da veiculação (Asa, 2015). 

Além disso, cabe frisar que existem dois órgãos que auxiliam a ASA na manutenção 

do código e monitoramento da publicidade do Reino Unido: CAP e BCAP. O Committee of 

Advertising Practice (CAP) aborda exclusivamente o processo de não-difusão de publicidade, 

promoção de vendas e marketing direto. O Broadcast Committee of Advertising Practice 

(BCAP), por sua vez, é responsável por escrever e manter o código de transmissão da 

publicidade no que diz respeito apenas às emissoras de rádio e televisão. Estas emissoras 



 

possuem um regulador legal (Ofcom), porém, ainda assim, a ASA é capaz de interferir em sua 

transmissão quando necessário, o que é muito raro (Asa, 2015).  

É importante mencionar que os órgãos citados são membros da ASA. A CAP, por 

exemplo, é o órgão responsável por constituir todo o código de regulação. Dessa forma, são 

princípios fundamentais: 

- As comunicações não devemenganar oupromover o engano; 

- Deve existir uma prova documental em comunicações com o intuito de abster-se 

de reivindicações de consumidores que podem vir a considerar algum problema 

que por ventura não exista  no documento de comprovação; 

 - As comunicações nãodevem induzir o erroem consumidores, exagerando a 

capacidadeoudesempenho de um produto; 

- As qualidades expressas nas comunicações não devem contradizer às reais 

qualidades expressas nos produtos; 

- A "reivindicação" pode ser implícita oudireta, escrita, faladaouvisual (Cap, 2011, 

p. 2). 

 

Percebe-se, dessa forma, que, no que diz respeito aos princípios gerais, tanto o 

CONAR quanto a ASA são bastante semelhantes, procurando abster o consumidor de 

propagandas enganosas que por ventura venham a induzir erros. A ASA possui uma qualidade 

a mais no que tange o fato de as marcas precisarem atribuir uma prova documental, 

juntamente com a campanha a ser veiculada, se comprometendo em terem cumprido todas as 

normas impostas pelo órgão, gerando, assim, menores índices de processos e, 

consequentemente, de sustações. 

Em relação ao uso de editores de imagem em peças publicitárias de cosméticos, existe 

uma regulamentação específica da ASA para isso criada em 2011: 

 

Pré-produção 

O uso de técnicas de pré-produção, como styling, maquiagem, inserções de cílios, 

de cabelo, etc. é aceitável sem a divulgação explícita, desde que essas técnicas não 

induzam em erro. São exemplos propensos a promover o erro: 

• "Antes e depois" em imagens onde apenas no 'depois' tenham sido usadas técnicas 

de pré-produção, ou o uso de diferentes técnicas em uma série de imagens que 

mostram efeitos graduais; 

• A inserção de cílios mais longos ou mais grossos do que os modelos de cílios 

naturais ou que se proponham a mais do que substituir cílios danificados ou 

ausentes, a menos que possa ser demonstrado que o efeito ilustrado é realizável em 

cílios sem adornos naturais. 

• O uso excessivo de extensões de cabelo que aumentam significativamente o 

volume dos cabelos em anúncios, a menos que possa ser demonstrado que o efeito 

ilustrado é realizável no cabelo natural. 

• O uso de unhas artificiais nas propagandas de produtos para unhas, onde o 

benefício reivindicado é outro que não meramente decorativo. 

[...] 



 

Exemplos que não devemos nos enganar: 

• O uso de styling e make-up em geral. 

• O uso de cílios postiços para fora da área do olho. 

[...] 

• O uso de unhas falsas ou artificiais para unhas coloridas onde o efeito de 

cosméticos é alcançável em unhas naturais. 

Pós-produção 

O uso de técnicas de pós-produção através de imagens fotográficas requer uma 

atenção especial para evitar enganar os consumidores. 

Os anunciantes devem reter o material apropriado para ser capaz de demonstrar que 

o retoque tinha sido realizado em caso de ser questionado. Isso pode incluir 'antes', 

bem como 'depois' em imagens que mostram o efeito de ambas as técnicas de pré e 

pós-produção. São exemplos capazes de induzir o erro e são inaceitáveis: 

• Retoques relacionados com quaisquer características diretamente relevantes para 

o desempenho aparente do produto que está sendo anunciado. Por exemplo, 

remover ou reduzir a aparência de linhas e rugas ao redor dos olhos em uma 

propaganda de creme para os olhos ou aumentar o comprimento ou espessura dos 

cílios em uma propaganda de rímel. 

• A adição de destaques e brilho aos cabelos para um produto que alega produzir 

um cabelo brilhante. 

• Remoção de cabelos “esvoaçantes” para um produto destinado a este tipo de 

cabelo. 

São exemplos que não devem se enganar: 

• Pequenos ajustes para corrigir os problemas de iluminação e outras questões 

fotográficas, desde que a imagem produzida reflita o modelo. 

• A eemoção de poucos cabelos “esvoaçantes” é aceitável, mesmo em propagandas 

de produtos para cabelo, exceto, como mencionado acima, produtos para este tipo 

específico de cabelo. 

• Remoção de manchas na pele, desde que isso não afete a impressão dada a 

eficácia do produto (Cap, 2011, p. 3-4). 

 

Desse modo, é perceptível que em relação ao Brasil, O Reino Unido possui uma 

autorregulamentação mais detalhada para a publicidadede produtos cosméticos versando para 

a contenção ao incentivo de uma beleza não verdadeira, para não dizer falsa ou exagerada. A 

origem desta regulamentação específica surge, quando duas peças publicitárias (expostas nas 

figuras 01 e 02)das marcas Lancôme e Maybelline com a atriz Julia Roberts e a modelo 

Christy Turlington são veiculadas, em 2011,no Reino Unido, em diversas plataformas de 

comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 01 – ANÚNCIO DA MARCA LANCÔME, COM JULIA ROBERTS 

 

Disponível:www.portalimprensa.com.br. Acesso em 12 jul. 2015 

 

FIGURA 02 – ANÚNCIO DA MARCA MAYBELLINE, COM CHRISTY TURLINGTON 

 

Disponível: www.portalimprensa.com.br. Acesso em 12 jul. 2015 

 

Em ambos os casos a reclamação foi feita pelo parlamentar Jo Swinson, do Partido 

Liberal Democrata, que faz campanha contra o excesso de manipulação na publicidade 

(Marinheiro, 2011). 

http://www.portalimprensa.com.br/
http://www.portalimprensa.com.br/


 

A ASA julgou as peças publicitárias exageradas, e deferiu que elas violavam o código 

de conduta ético profissional. Isso porque, segundo o órgão, as campanhas traziam fotos 

perceptivelmente manipuladas por computador, não comprovando, assim, que o uso das bases 

utilizadas nas campanhas gerariam, de fato, os resultados expostos (Marinheiro, 2011). 

 

RESULTADOS PROVENIENTES DA AUTORREGULAMENTAÇÃO EM AMBOS 

OS PAÍSES 

Tendo em vista a preocupação de a publicidade estar exercendo um papel de incitação 

a insatisfação da autoimagem da população feminina e, consequentemente, causando um 

consumo não-saudável de alimentos, remédios, cosméticos e cirurgias plásticas devido às 

mensagens comerciais baseadas sobretudo na intervenção de editores de imagem, buscou-se 

alguns resultados relacionados a insatisfação corporal e risco de transtornos alimentares 

sobreas mulheres tanto no Brasil, quanto no Reino Unido. 

No Brasil, em um estudo realizado por Daros e col. (2012) com 71 mulheres entre 18 e 

40 anos que praticam atividade física em academias observou-se que 42,2% das mulheres 

entrevistadas estavam insatisfeitas com sua imagem corporal. Ao mesmo tempo, 21 destas 

mulheres demonstravam sofrer transtornos alimentares. 

Recentemente, em um estudo realizado por Pelegrinie col. (2014) em mulheres da 

cidade de Florianópolis/SC, foi constatado que mais de 70% das mulheres analisadas sofriam 

de insatisfação com sua imagem corporal, sendo a grande maioria por causa do peso. Os 

autores em seu trabalho atribuíram parte dos resultadosa influência da mídia, apontando a 

possibilidade de futuros distúrbios alimentares em busca de uma beleza “ideal”.  

No Reino Unido, em uma pesquisa realizada no ano de 2005 com adolescentes do 

sexo feminino, Clay e col. (2005) constataram que o avanço da idade indicava o aumento da 

preocupação e insatisfação corporal. Em suas constatações, a mídia era um dos seus maiores 

algozes.  

Por conseguinte, em um estudo realizado por Luevorasirikul e col. (2012) com 276 

mulheres do Reino Unido foi constatado que 50% delas eram pouco ou moderadamente 

preocupadas com sua beleza corporal, ao passo que 15% se mostravam bastante preocupadas, 

gerando, assim, possíveis riscos de transtornos em busca da beleza propagada pela mídia. 

 A partir de tais resultados, e considerando as proporcionalidades populacionais, 

percebe-se que no Brasil, as mulheres estão mais susceptíveis aos danos causados pela 

http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0033350612000145


 

publicidade e a mídia brasileira, em busca de uma beleza “ideal” mascarada, sobretudo, pelo 

uso de editores de imagens.  

O fato de não haver nenhuma intervenção a respeito da publicidade que se utiliza de 

artifícios para modelar a representação de uma mulher bonita e perfeita aos olhos das 

brasileiras pode fazer com que os índices danosos à saúde da mulher aumentem no país. No 

Reino Unido se percebe que o percentual de mulheres com tal preocupação, após o ajuste do 

código de autorregulamentação sobre a manipulação de editores de imagem, não se mostra 

alarmante, ainda que seja considerável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há muito tempo a publicidade atua como uma propagadora do padrão de beleza 

feminina. Aliada a ela, diversas ferramentas de comunicação atuam com esta mesma 

característica e, assim, o público feminino se mostra cada vez mais adepto a este padrão 

sugerido, adquirindo variados produtos e procedimentos que prometem intervenções 

fabulosas em prol da beleza. 

Na publicidade, a utilização de editores de imagens em suas peças faz com que este 

padrão de beleza se torne ainda mais inalcançável, visto que sequer as modelos expostas nas 

propagandas possuem, de fato, as características demonstradas nos meios de comunicação 

social. Ao mesmo tempo, isso contribui para que o público feminino cada vez mais se sinta 

insatisfeito com sua própria auto imagem e procure comprar produtos nem sempre honestos e 

comprometidos com sua finalidade.  

Pela perspectiva da saúde pública dessa grande parcela da população, algumas nações 

começam a trabalhar para modificar tal quadro. No caso do Brasil, nada ainda de fato foi 

feito. O código de autorregulamentação publicitária do país ainda não possui nenhum anexo 

ou artigo que se refira ao uso de editores de imagem em propagandas para produtos 

femininos, ou que modere a comunicação sobre os efeitos honestos dos cosméticos, 

alimentos, dietas e procedimentos cirúrgicos e ou estéticos,ao passo que no Reino Unido uma 

resolução específica passou a vigorar em 2011. 

A não intervenção por parte do Brasil pode ser explicada, por exemplo, pelo forte 

poder da indústria de cosméticos que todos os anos movimentam bilhões em comunicação no 

país. Somente em 2013 houve um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior, obtendo 

um faturamento de 38 bilhões de reais (Bbn, 2014). 



 

Em 2014, o setor cresceu 11% em relação ao ano anterior (Bbn, 2015), sendo um dos 

poucos setores que contabilizaram crescimentos otimistas no país. Com isso, os investimentos 

também aumentam. Foram investidos 14.1 bilhões de reais no último ano, sendo destes, 9 

bilhões para investimentos em marca (Diáriodo Comércio, 2014). 

A partir dos estudos empíricos expostos no trabalho sobre a proporção de mulheres 

que se preocupam com sua imagem corporal, percebe-se que no Brasil os índices são 

consideráveis. No Reino Unido, a partir da pesquisa realizada por Luevorasirikul e col. (2012) 

percebe-se que o índice é menor, ainda que também se mostre preocupante. 

Ainda assim, consideramos que as limitações da propagação de tal padrão de beleza 

não devem ser impostas apenas na publicidade como também nas diversas outras formas de 

comunicação que exercem o mesmo papel, ampliando, dessa forma, um maior discernimento 

do público feminino sobre o assunto em questão. 
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