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RESUMO 

No contexto atual em que as marcas não lidam apenas com públicos que elas apontam como 

alvo, na medida em que agrupamentos que não se sentem contemplados pelos seus discursos 

ganham renovada voz via plataformas digitais, se torna fundamental uma compreensão da 

comunicação e das relações organizacionais que vá além das dimensões mercadológicas e 

dirigidas. Por meio das possibilidades e articulação em ambientes digitais, públicos antes 

invisibilizados têm demandado posicionamentos e tensionado os sentidos e discursos 

organizacionais. O presente trabalho procura ampliar a compreensão acerca desses 

tensionamentos contemporâneos, partindo da articulação entre uma abordagem complexa 

acerca da comunicação organizacional, pautada nas disputas de sentido, e a noção de vigilância 

civil, pensando em como públicos procuram exercer o monitoramento sobre práticas que 

consideram abusivas ou incoerentes. Indo além do âmbito teórico, o trabalho realiza um estudo 

de caso acerca de um episódio envolvendo demandas de representatividade étnica em produtos 

de maquiagem, procurando desvelar algumas das disputas de sentido que marcaram o episódio. 

Para além de observar a dinâmica de um caso concreto, a análise revela também questões acerca 

da vigilância e vislumbres sobre aspectos estratégicos de cooptação utilizados por organizações 

contemporâneas perante o fenômeno.  

 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Vigilância Civil. Disputas de sentido. 

Representatividade Étnica.  
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ABSTRACT 
 

In the current context in which brands do not only deal with audiences they point to as 

targets, as groups that do not feel covered by their discourses gain a renewed voice via digital 

platforms, an understanding of communication and organizational relationships that go beyond 

the market and targeted dimensions. Through the possibilities and articulation in digital 

environments, previously invisible audiences have demanded positions and strained 

organizational senses and discourses. This paper seeks to broaden the understanding of these 

contemporary tensions, starting from the articulation between a complex approach to 

organizational communication, based on disputes over meaning, and the notion of civil 

surveillance, thinking about how publics monitor practices they consider abusive or incoherent. 

Going beyond the theoretical scope, the work carries out a case study of an episode involving 

demands for ethnic representation in makeup products, seeking to unveil some of the disputes 

over meaning that marked the episode. In addition to observing the dynamics of a concrete 

case, a revealing analysis is also about surveillance and glimpses into strategic aspects of co-

option used by contemporary associations in the face of the phenomenon. 

 

Keywords: Organizational Communication. Civil Surveillance. Disputes of meaning. Ethnic 

Representativeness.
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1.  INTRODUÇÃO 

A escolha da temática deste trabalho foi pautada por dois alicerces, sendo o primeiro 

concernente às novas configurações de relacionamento entre marca e sociedade, e o segundo 

consistindo na relevância social das iniciativas de vigilância civil diante dos abusos das 

organizações privadas. Neste sentido, buscamos entender as dinâmicas do relacionamento entre 

organizações e seus públicos, mediada pelo ambiente digital, em torno da formulação de 

denúncias por influenciadores digitais e a solicitação de accountability por parte de 

organizações privadas. 

Com o intuito de observar os dilemas comunicacionais existentes entre os discursos das 

marcas e suas ações, o objeto escolhido para este estudo levanta a problemática da apropriação 

do discurso de representatividade étnica por organizações privadas, de maneira irresponsável 

para fins de diferenciação mercadológica, sem se comprometerem com a responsabilidade 

social da pauta. Portanto, diante desta problemática, compreender como essas inconsistências 

entre discurso e práticas das organizações, ainda que cercadas de ambiguidades e protegida em 

alguns momentos pela barreira do privado, são percebidas e denunciadas através do 

monitoramento dessas organizações por iniciativas de vigilância que emergem da sociedade. 

Para isso, no primeiro capítulo nos dedicamos a entender a comunicação organizacional 

pelo paradigma da complexidade, que nos permite afastar de uma ótica instrumental da 

comunicação para nos aprofundarmos nas disputas e controvérsias presentes nas relações entre 

sujeitos e organizações. Assim como, observar de que maneira os sujeitos e/ou grupos podem 

assumir um papel de protagonismo em busca de tensionar sentidos com as organizações na 

tentativa de defender seus ideais. Desta forma, na primeira parte deste capítulo, buscamos 

analisar as negociações existentes entre as organizações e seus públicos e em como assumem 

novas formatações após a ascensão do ambiente digital, não se limitando apenas aos formatos 

tradicionais para estabelecer um diálogo entre ambas, podendo esta acontecer de maneira 

organizada ou não. 

 Nessa direção, se fez necessário entender como os públicos se mobilizam para 

monitorar as organizações privadas. Desta forma, na segunda parte deste capítulo, buscamos 

estabelecer o diálogo entre comunicação organizacional e vigilância civil, partindo de 

compreender o contexto em que se consolida o monitoramento das instituições, tanto públicas 
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quanto privadas, por parte dos públicos. Assim como, entender os impactos e reverberações na 

sociedade. 

No segundo capítulo, nossa intenção era abordar como a representação é acionada pela 

comunicação organizacional através da publicidade. Para isso, a partir dos estudos culturais de 

Stuart Hall, refletimos como as organizações podem contribuir para a desconstrução e/ou 

manutenção de significados na sociedade. Neste sentido, exploramos também o uso de 

estereótipos em peças publicitárias e em como estes podem afetar a noção de identidade dos 

sujeitos. 

Para realizar esta pesquisa, adotamos um objeto empírico, a fim de estruturar um estudo 

de caso que nos permitisse analisar as tensões entre organizações e seus públicos através do 

monitoramento de iniciativas de vigilância civil. Desta forma, desenvolvemos uma 

metodologia que pudesse evidenciar as contradições e controvérsias do caso. Para tanto, 

elaboramos três movimentos analíticos, cada um com operadores específicos que englobassem 

os aspectos a serem analisados. No primeiro movimento, nos dedicamos a compreender o 

objeto através da descrição do caso. Já no segundo movimento, nos ativemos à análise dos 

materiais empíricos que resultaram na denúncia e suas reverberações. Por fim, no terceiro 

movimento, realizamos a investigação da resposta da organização à denúncia. 

O trabalho desenvolvido, teve como objeto o episódio em que um canal do YouTube, 

Herdeira da Beleza, fez uma denúncia à marca Pausa para Feminices by Tracta, grupo 

Farmaervas, pelo leque de cores de base direcionada para pele negra. A crítica feita pelo canal 

questionava o discurso de representatividade da marca, assim como o seu posicionamento 

quando confrontada pelas consumidoras negras, o que levou a comunidade que o acompanhava 

a se mobilizar para tentar pressionar a marca através das redes sociais. O interessante neste 

caso, é que a marca se posicionou de uma maneira peculiar, na qual realizou uma apropriação, 

da crítica e do denunciador, para reformular o produto de maquiagem, fazendo o uso de 

estratégias bem avançadas de comunicação organizacional. 

O canal do YouTube, Herdeira da Beleza, tem como campo de atuação a produção de 

conteúdo de beleza que aborda as questões raciais no Brasil. Para isso, construiu uma 

comunidade engajada em favor dos produtos cosméticos disponíveis no mercado nacional, 

através do quadro “O tom mais escuro”, cuja finalidade é avaliar a tonalidade de produtos para 

pele negra disponibilizados pelas marcas nacionais. A atuação deste quadro insere-se na esfera 

da vigilância civil e tem se tornado referência no que diz respeito às denúncias realizadas e a 
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cobrança por um posicionamento das marcas de cosméticos, em razão dos questionamentos 

levantados pela própria comunidade em torno do canal. O público que acompanha o canal, o 

tem como referência e o utiliza como fonte de consulta antes de realizar a compra, isto coloca 

o canal em posição de mediador da decisão de compra e escolha das marcas. 

O caso apresentado revela uma nova forma de interação da sociedade com as marcas, e 

também o modo como as comunidades digitais têm impactado nas decisões estratégicas das 

empresas nos dias atuais. Além disto, evidencia a cobrança para que as marcas se posicionem 

diante das proposições realizadas por influenciadores, os quais, por vezes, assumem o papel de 

representantes de certas comunidades. É possível verificar, ainda, a relevância da atuação dos 

influenciadores que são reconhecidos como formadores de opinião, por meio de uma 

visibilidade que atinge a milhares de pessoas, diferente das décadas passadas em que os 

formadores de opinião das associações de moradores, por exemplo, tinham um alcance bem 

menor. 

Portanto, estudar essa nova configuração da comunicação entre organização e 

sociedade, mediada por novas dimensões, como o ambiente digital, é de grande relevância para 

entender como, e com que intensidade, os processos de decisões estratégicas das organizações 

podem ser afetados por iniciativas de vigilância civil e as tensões presentes neste processo. São 

estas as questões que fazem deste trabalho uma exploração no campo da comunicação 

organizacional e seus novos desafios, diante de um cenário de transformações e constante 

vigilância. 
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2.  COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E VIGILÂNCIA CIVIL 

Podemos considerar a comunicação organizacional como os processos de comunicação 

que ocorrem das/nas organizações com todos os atores com os quais ela se relaciona, sejam 

eles clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas, políticos ou a opinião pública, como 

explicitado por Baldissera (2009). Abrange todas as ações comunicacionais estabelecidas pelas 

organizações, sejam elas de caráter institucional, mercadológico, administrativa ou interna, que 

atuam para compartilhar os valores, objetivos e reforçar a imagem da organização diante de 

seus públicos. Como apresentado por Kunsch: 

Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que estuda 
como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da 
sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de 
comunicação entre a organização e seus diversos públicos. […] Fenômeno inerente 
aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a 
comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais 
que permeiam sua atividade. (KUNSCH, 2003, p. 149) 

O termo ‘organizacional’ sugere tanto organizações do setor privado, quanto 

organizações do setor público, como fundações sem fins lucrativos e ONGs, entre outros. Para 

estes setores, a comunicação é essencial para posicionar suas ações no mercado, bem como 

perante a sociedade.  

Com o desenvolvimento do capitalismo, desde a industrialização até o processo de 

globalização e revolução tecnológica, a comunicação no âmbito organizacional desempenhou 

diversos papéis, acompanhando as mudanças sociais, políticas e econômicas. No entendimento 

de Kunsch (2006), de maneira similar ao papel desenvolvido pela propaganda pós-revolução 

industrial, a comunicação organizacional passa a ser encarada, perante a complexidade e o 

mundo corporativo, como elemento fundamental para ação estratégica. 

As práticas comunicacionais executadas pelas empresas foram iniciadas com um formato 

informativo, de caráter instrumental, outrora mercadológica, porém não havia uma 

preocupação voltada para o resultado do ponto de vista estratégico ou com o relacionamento 

com seus públicos, e em como essas ações impactariam na sociedade e seus contextos. Como 

apresentado por Kunsch (2006):  

as ações isoladas de comunicação e de marketing são insuficientes para fazer frente 
aos novos mercados competitivos e para se relacionar com os stakeholders ou 
públicos estratégicos. Estes são cada vez mais exigentes e cobram das organizações 
responsabilidade social, atitudes transparentes, comportamentos éticos, graças a uma 
sociedade mais consciente e uma opinião pública sempre mais vigilante. (KUNSCH, 
2006, p. 172) 
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Contudo, as pesquisas na área também sofreram transformações, partindo de um olhar 

mais específico e isolado para enxergar através das lentes da complexidade e assumindo um 

caráter multidisciplinar. Os estudos da comunicação organizacional derivam de diversos 

campos do conhecimento como comunicação, filosofia, sociologia e psicologia, conforme 

apresentado por Mourão (2020). 

A autora, elaborou um estudo para apurar os postulados mais utilizados no Brasil para o 

desenvolvimento de pesquisas no campo da comunicação organizacional e os categorizou em 

três grandes grupos, sendo o primeiro mais próximo às ciências da gestão que tem um caráter 

mais utilitário, voltado para a eficiência e eficácia da comunicação no ambiente organizacional; 

o segundo grupo que se aproxima da natureza relacional da comunicação, mas que também está 

voltado aos objetivos organizacionais; e o terceiro grupo, que apresenta uma característica mais 

disruptiva da perspectiva de gestão dos processos comunicacionais, para se aprofundar no 

pensamento complexo desta como um processo sistêmico, através dos estudos da comunicação, 

filosofia e psicologia. 

Neste último grupo, encontram-se os estudos de Rudimar Baldissera, que reflete sobre a 

comunicação organizacional sob a perspectiva da complexidade. O autor compreende a 

comunicação como “processo de construção e disputa de sentidos”, uma vez que não é mais 

possível “considerar as organizações imunes às manifestações dos sujeitos” (BALDISSERA, 

2014, p. 51). Nesta conjuntura, Baldissera faz uma análise a partir da perspectiva de Edgar 

Morin (2001) sobre o paradigma da complexidade, na qual reflete o caráter complexo da relação 

entre os sujeitos e a sociedade, bem como as tensões presentes nesta interação. 

A leitura do público como um agente passivo na relação com as organizações já não cabe 

mais aos formatos da sociedade contemporânea em que o indivíduo tem um protagonismo cada 

vez mais ativo e consciente diante das questões sociais, políticas e econômicas (BALDISSERA, 

2009, p. 141). As organizações são formadas por sujeitos e estão inseridas na sociedade, em 

constante transformação e não podem, por sua vez, estruturar sua comunicação de maneira 

linear e insensível à opinião pública. Como afirma Baldissera: 

não mais é possível pensar o sujeito como da qualidade do passivo. Essa compreensão 
(re)afirma o lugar do sujeito como do lugar da agência, da atividade, exigindo um 
olhar que se afaste dos lugares determinísticos e deslize para os das tensões, das 
possibilidades, das influências, da dialética e da recursividade. Se por um lado, o 
sujeito é resultado do entorno ecossociocultural, por outro, é seu construtor. 
(BALDISSERA, 2009, p. 141) 
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Diante das constantes transformações digitais e das (re)organizações da sociedade, pensar 

a comunicação de maneira instrumental e funcional já não é uma alternativa que contemple as 

dinâmicas sociais nas quais as organizações estão inseridas. Nesta ótica, o paradigma da 

complexidade permite analisar a comunicação perante suas controvérsias e vulnerabilidades, e 

refletir sobre a disputa de sentidos existentes entre os diversos atores sociais que interagem com 

a organização. Desta forma, uma comunicação planejada apenas com base no que a empresa 

quer comunicar aos seus públicos não é mais um caminho viável, mas é necessário, também, 

compreender as implicações que cada ação pode desencadear. 

Ao compreender a possibilidade de protagonismo em defesa dos seus ideais, algumas 

iniciativas da sociedade civil têm assumido um papel de vigilância em torno das organizações 

e de suas ações perante a sociedade. Com a intenção de denunciar ações abusivas por parte das 

organizações que, de algum modo, ameaçam corromper a boa-fé de seus públicos e suprimir 

seus direitos, estes grupos fazem com que a relação entre organizações e seus públicos assumam 

novas configurações. Essas iniciativas de vigilância civil, como apontam Henriques e Silva 

(2013), surgem como uma alternativa de monitoramento das organizações privadas, 

denunciando práticas abusivas de comunicação por parte das organizações e buscando defender 

suas causas. Em última instância, elas desencadeiam disputas de sentidos com estas empresas, 

apontando para questões que, por vezes, escapam de esferas governamentais e da vigilância 

exercida pela imprensa.  

Apesar das assimetrias de poder presente nessas disputas, a movimentação destes 

públicos vigilantes pode gerar impactos às organizações, visto a maior facilidade 

contemporânea de acesso aos meios de difundir informações e mobilizar outras pessoas por 

meio das mídias digitais. Desta forma, este capítulo busca compreender os dilemas existentes 

entre a comunicação organizacional e seus públicos, e como estes estabelecem tensões com as 

organizações. 

2.1. Comunicação Organizacional E Paradigma Da Complexidade 

A comunicação organizacional, antes de tudo, é comunicação. Ou seja, as relações 

humanas que buscam tornar algo comum, sejam significados, ações e saberes de um indivíduo 

ou coletivo e externalizá-los para o outro. Neste sentido, as organizações se caracterizam, de 

acordo com Soares e Monteiro (2012), “como um ator social coletivo constituído com base em 

um objetivo comum que normalmente atende a demandas de uma ou mais parcelas da 

sociedade” (SOARES; MONTEIRO, 2012, p.50). Desta forma, é possível entender que a 
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comunicação organizacional é existencial para que as organizações possam alcançar seus 

objetivos, ainda que não seja utilizada de forma estratégica. 

Como apresentado no tópico anterior, as pesquisas da comunicação no contexto das 

organizações têm se movimentado para compreender o caráter complexo das relações que 

extrapolam o ambiente organizacional. A fim de observar a comunicação organizacional por 

outro ângulo, Baldissera não se compromete em produzir um estudo para atender as demandas 

imediatas da sociedade. Segundo o autor “o pensar e agir científico [tem sido] fortemente 

inclinado a valorizar o simplificado” (BALDISSERA, 2007, p.1). Desta forma, o autor desloca-

se do conhecimento simplificado e especializado para adentrar nas complexidades existentes, 

a fim de compreender o tecido relacional entre sociedade e sujeitos. Como abordado pelo autor: 
apesar do desejo de se compreender e explicar os fenômenos e o mundo de modo 
simplificado, evitando-se o complexo, tornam-se cada vez mais visíveis as 
insuficiências das leis e fórmulas simples quando confrontadas com a realidade 
complexa (aquela que se atualiza, dentre outras coisas, como emaranhado de ações, 
interações, retroações, inter-relações e desordem). (BALDISSERA, 2007, p. 2) 

 As organizações, ao mesmo tempo que são constituídas por indivíduos, sociedade, e 

estão suscetíveis à influência das mudanças que nela ocorrem, estão em constante processo de 

construção e reconstrução de significados. Neste contexto, as organizações se tornam produtos 

e produtoras da sociedade (BALDISSERA, 2009, p. 143), estão constantemente se 

transformando e sendo transformadas pelo entorno.  

 A dinâmica dos fenômenos que envolvem a sociedade evidencia que não há lugar 

definitivo para o que é estático, já que apenas a transformação é permanente, atravessando 

sociedades, grupos sociais, sujeitos e organizações em múltiplas formas. Neste sentido, as 

construções simbólicas da sociedade, como a cultura, o imaginário, valores e padrões também 

estão em constante atualização. Como destaca Baldissera (2009, p. 136), “a teia sociocultural é 

(re)tecida o tempo todo, independentemente da vontade dos sujeitos envolvidos e da qualidade 

dos desdobramentos”. 

 Sob essa perspectiva, Baldissera define as organizações como “resultados provisórios 

da cultura do grupo social em que se inserem” (BALDISSERA, 2009, p. 136). Nesta direção, 

o autor coloca em evidência que as organizações não podem ser consideradas como agentes 

imutáveis. Desta forma, olhar para elas de maneira isolada da teia simbólica em que a 

(re)constrói e por ela é (re)construída seria simplificar/separar o que não pode ser separado. 

A partir desta compreensão, e visando desenvolver um conhecimento acerca das 

organizações que não elimine esses fenômenos e tensões, o autor propõe analisá-las pelo 
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paradigma da complexidade, concebido pelo filósofo e sociólogo Edgar Morin. Baldissera 

entende a complexidade como “princípio regulador, tecido relacional que constitui o mundo. O 

todo constitui uma realidade complexa em que, de alguma forma e em algum nível, tudo se liga 

e tem a ver com tudo de modo a formar um único e inseparável tecido: o complexus” 

(BALDISSERA, 2009, p.140). 

Desta forma, assim como o todo (complexus) possui aspectos que não estão presentes 

nas partes que o compõem, suas partes também apresentam características que não se 

manifestam no todo. Visto isso, ao olhar para a comunicação organizacional podemos 

compreendê-la como uma “parte” de algo maior, a organização (todo), e estudá-la de maneira 

isolada. Porém, perde-se a oportunidade de apreender fenômenos que se evidenciam apenas se 

observados a partir do todo (BALDISSERA, 2009). 

Neste sentido, no campo científico se utilizou a ideia de objeto, por ser mais específico 

e limitado, para produção de pesquisas pontuais. Contudo, tal noção passa a ser substituída no 

viés da teoria da complexidade pela noção de sistema. Este, por sua vez, é constituído por 

múltiplos elementos (objetos), articulados e encaixados de maneira ordenada, tornando-se uma 

escolha mais abrangente. O pensamento complexo, nesta direção, possibilita repensar o 

conceito de comunicação organizacional, (re)anexando o que outrora foi deixado de fora, dessa 

forma, Baldissera diz que,  

o pensamento complexo procura religar o que foi/está separado, contextualizar o 
dissociado, interligar o fragmentado, reunir o disperso. [...] procura questionar, 
analisar e avaliar as explicações que se caracterizam pela linearidade, pela disjunção 
e pela redução. [...] Assim, procuram-se as ligações complexas situando-se o 
conhecimento no contexto e na globalidade. (BALDISSERA, 2007, p. 3) 

 Dessa forma, apresenta-se o pensamento complexo, que possui três princípios básicos: 

dialógico, recursivo e hologramático. Em primeiro, o princípio dialógico busca compreender a 

relação entre duas lógicas que ao mesmo tempo são antagônicas e complementares como, por 

exemplo, ordem e desordem. Tal raciocínio ajuda a compreender que para haver organização é 

preciso ter um certo grau de desorganização, ou seja, mesmo que um tente sobrepor ao outro, 

ambos estão presentes e são fundamentais para construir a organização. Neste sentido, ao 

direcionar este olhar para a sociedade, podemos perceber que a desordem se faz necessária para 

modificar a ordem já estabelecida e resultar em novas formas de organização. 

 No âmbito organizacional, essa noção do dialogismo permite refletir sobre a 

importância de uma comunicação aberta à discussão e para a contradição. Nesta direção, 
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cultiva-se um ambiente fértil para (des)construção de pensamentos e atualização de 

concepções, por meio de uma comunicação que permita a manifestação da diversidade 

florescer. Como destaca Baldissera, 

tem-se, então que, a comunicação, no prisma do dialogismo, compreende sujeitos-
força em relação de tensão, influenciando e sendo influenciados, isto é, os sujeitos 
realizam-se como forças em relação - não se trata de sobredeterminação - e, portanto, 
a significação da/na comunicação se atualiza no acontecer, pela disputa de sentidos 
que os sujeitos materializam no ato comunicacional. (BALDISSERA, 2009, p. 142) 

 Em segundo, no princípio recursivo, rompe-se com a linearidade do pensamento de 

causa e efeito. Cada momento é produto e produtor daquilo que produziu. Ou seja, assim como 

a sociedade é produzida pelas interações dos sujeitos, esta ação retroage sobre os sujeitos à 

medida que a sociedade contribui para a produção de indivíduos afetados pela cultura e 

linguagem. 

 Sob esse olhar, as organizações estão constantemente em mudança, tanto pelos sujeitos 

que a compõem quanto pelo seu entorno sociocultural e político. Ela é, portanto, agente 

transformador e exerce influência para modificar o meio em que está inserida. Desta forma, tal 

“compreensão implica reconhecer que as transformações daí decorrentes ocorrem de maneira 

multidirecional, sem uma ordenação necessária. A tessitura que resulta desse processo não está 

definida a priori nem se apresenta com o caráter de concluída” (BALDISSERA, 2009, p. 143). 

 Por sua vez, o princípio hologramático está relacionado à ideia de que não é possível 

analisar o todo sem olhar para suas partes e vice-versa. O todo, assim como suas partes, 

apresenta qualidades que não se manifestam ao observá-lo de forma separada. Este princípio 

contradiz o pensamento holístico, que apreende uma visão global e abrangente para produzir 

conhecimento e, ao mesmo tempo, contrasta fortemente com a visão reducionista do 

pensamento simplificador, que se limita apenas aos objetos específicos (partes).  

 A partir dessa discussão pode-se, portanto, compreender que algumas características da 

organização podem ficar ocultas ao serem observadas unicamente pela ótica dos sujeitos que a 

formam, ao mesmo tempo que ignorar o contexto geral invisibiliza aspectos importantes, e 

assim Baldissera afirma que: 

evidencia-se, assim, o fato de que a (re)construção da organização exige permanentes 
tensões entre sujeitos. Nessas tensões, os sujeitos atualizam diferentes níveis de 
interações, resistências, disputas e colaborações que tendem a resultar em uma 
aparente organização, uma certa sensação de estabilidade organizacional. 
(BALDISSERA,2009, p.143) 
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Por meio destes princípios, Baldissera propõe refletir os processos de comunicação 

organizacional sem sugerir respostas finais ou absolutas, mas sim, com intenção de explorar 

novas possibilidades para a área. Neste caso, para avançar a discussão é necessário retomar 

noções fundamentais do processo comunicacional, como a ideia de cultura, imaginário e 

processos identificatórios. 

2.1.1. Noções Importantes Para Refletir A Comunicação 

 Como visto no tópico anterior, a construção das significações é realizada em constante 

tensão, disputas e embates pela ação dos sujeitos. Para refletir mais profundamente sobre 

comunicação, é oportuno abordar alguns aspectos sobre cultura, imaginário e processos 

identificatórios, na medida em que estes estão em constante mudança e influenciam o processo 

de relação entre os sujeitos, assim como são influenciados por eles. 

A cultura é um conjunto simbólico compartilhado por uma sociedade, e é construída pela 

interação entre os sujeitos. Os hábitos, crenças, valores e moral emergem das constantes tensões 

existentes nas relações entre os sujeitos e seus contextos, e por meio delas se atualizam. Por 

este olhar, o sujeito assume um papel de protagonista nas construções simbólicas que moldam 

a cultura, assim como cada sociedade “constrói suas próprias representações de mundo, que 

podem ser diferentes e/ou ter significação diversa para os diferentes grupos socioculturais. Os 

sujeitos/grupos humanos, ao tecerem as teias de significados, prendem-se a elas” 

(BALDISSERA, 2009, p. 145). 

  Do ponto de vista dos princípios da complexidade, é possível observar como eles se 

revelam na dinâmica social. Neste sentido, a relação entre os sujeitos e seu entorno ocorre 

dialogicamente, pois um não sobrepõe o outro nem sequer substitui, mas resultam em novas 

significações, em meio a resistências, colaboração, influências e disputas. Essas tensões, são 

catalisadoras de mudanças e, neste contexto, não adquirem um viés positivo ou negativo, mas 

transformador, como destaca o autor: 

os sujeitos não são simplesmente eliminados uns pelos outros e tampouco são pela 
cultura. Eles permanecem ativos, com diferentes níveis de agência [...] diante de sua 
alteridade, seja ela uma empresa, uma instituição, uma cultura organizacional, um 
processo/sistema, outro sujeito e/ou grupo. (BALDISSERA, 2009, p. 146) 

Nesta direção, recursivamente, ao mesmo tempo em que a interação entre os sujeitos 

cria a cultura, a linguagem e organização social, estas retroagem influenciando e (re)criando os 

sujeitos. Simultaneamente, essa relação é produto e produtor daquela que a produziu.  
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Hologramaticamente, os sujeitos são parte e construtores da sociedade da qual 

pertencem, aderem à cultura, mas também a constroem. São esses processos que dão luz às 

sociedades, culturas e organizações. Sujeitos em constante ato comunicativo que buscam 

conformar significados compartilhados, como afirma Baldissera: 

deslocado de um lugar de passividade, de simples reprodução, o sujeito é pensado 
como força em diálogo e, por isso, também, propositor e criador. Em relações e 
interações desorganiza/(re)organiza a si mesmo e o seu entorno sociocultural, 
evitando sua cristalização. Atualizando diferentes níveis de consciência, influência, 
autonomia e dependência, constitui-se em agente da/na estruturação da sociedade, da 
cultura, do imaginário e dos paradigmas. (BALDISSERA, 2009, p. 147) 

 Ainda que haja uma tendência de que a cultura e o imaginário orientem as ações dos 

sujeitos na sociedade e em suas estruturas, o sujeito pode assumir, resistir, dialogar, disputar 

e/ou ressignificar sua atuação. Como apontado por Baldissera, “o sujeito pode apropriar-se da 

ordem posta e inventar novas formas de consumi-la e/ou de subvertê-la” (BALDISSERA, 2009, 

p. 147). 

 A noção de imaginário, diferente da cultura que diz respeito a aspectos mais visíveis da 

relação entre os sujeitos, assume um caráter que antecede à racionalidade e não é quantificável. 

É um conjunto de imagens e/ou representações que o sujeito/grupos sociais têm do mundo 

sensível, e faz parte do entendimento que o ser humano constrói da realidade através da 

imaginação. 

Pode ser entendido como uma força social que mantém a coesão dos grupos sociais, ele 

orienta as percepções dos sujeitos, assim como suas concepções sobre o mundo. Os imaginários 

transportam representações do simbólico para o mundo social. Desta forma, podem carregar 

consigo discursos que contribuem para perpetuação de construções simbólicas, com impactos 

diferentes em cada grupo social.  

Pela ótica da complexidade, podemos observar um caráter recursivo na relação entre 

sujeito e imaginário. Assim como as interações entre os sujeitos dão forma aos imaginários, e 

estes os orientam em suas ações na sociedade e nas lentes que devem utilizar para compreender 

o mundo, também podem ser atualizados pelas interações dos sujeitos, que podem acatar ou 

resistir às representações propostas, agindo de maneira a ressignificar o imaginário. Desta 

forma, cultura e imaginário se relacionam de um modo no qual não é possível percebê-los 

separadamente, pois se articulam tecendo uma teia simbólica em que os sujeitos se prendem. 

Baldissera acrescenta que, 
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a cultura parece precisar do imaginário para não se cristalizar em ato circular, isto é, 
tornar-se pura reprodução. Por seu turno, o imaginário precisa da cultura para não se 
converter em pura criação dispersiva, para não se dissipar em possibilidades [...] 
cultura, imaginário, sujeito e sociedades, na qualidade de sistemas, não apenas se 
autorregulam, mas se apresentam como reguladores de suas alteridades ou auto-eco-
exo-regulados/reguladores. (BALDISSERA, 2009, p. 149) 

Esta discussão nos permite adentrar na noção de processos identificatórios, resgatando 

brevemente a relação entre identidade e alteridade, para entender os processos construtivos das 

identificações dos sujeitos. A primeira diz do reconhecimento que o sujeito tem de si próprio, 

como se entende, se constrói, se identifica e se relaciona com a cultura e a sociedade da qual 

pertence. Já a segunda, remete ao “outro”, a relação de um sujeito consciente de si, justaposta 

àquele que lhe é diferente.  

Do ponto de vista complexo, a identidade e a alteridade estão presentes uma na outra, 

assim como o sujeito está presente no outro e vice-versa. A construção da identidade não está 

isenta de sofrer influências daquele que é externo, rompendo com a ideia de identidade como 

pura, imutável e sempre oposta à alteridade. Nesta direção, a noção de identidade dá lugar ao 

entendimento destes processos identificatórios, como aponta Baldissera, 

a identidade se apresenta como uma força que reúne e gere as possibilidades de 
identificação [...] é a tessitura que mantém juntas as várias identificações possíveis de 
um indivíduo/sujeito e, portanto, também de uma organização, cultura e/ou sociedade. 
Entre outros aspectos, essa força age para que, quando dos processos identificatórios, 
os sujeitos realizem as identificações possíveis ou, caso contrário, para que percebam 
a impossibilidade de identificação. (BALDISSERA, 2009, p.149) 

 Nota-se que a relação é a base de toda esta discussão, permeando a formação da cultura, 

do imaginário, e também das identidades. Ao mesmo tempo em que o meio influencia na 

construção da percepção do eu, o individual, a relação com outros indivíduos está a todo 

momento infligindo influências nessa percepção de si. Este é um ponto chave para compreender 

que o sujeito é um ser de ação e reação no mundo e na sua forma de se relacionar com o outro. 

 Desta forma, assim como a cultura é construída pelos significados compartilhados entre 

os sujeitos, a comunicação é o processo que possibilita esta construção. Ao considerar a ideia 

de relação como basilar para entender a comunicação, é preciso também levar em conta as 

relações de forças que se estabelecem na sociedade, assim, Baldissera (2009) define a 

comunicação organizacional como um processo de construção e disputa de sentidos. 
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2.1.2. Pensamento Complexo Na Comunicação Organizacional 

 Com base na discussão anterior, se a construção de sentidos implica em tensões e 

disputas entre os sujeitos e em constantes atualizações da sociedade, sua cultura, imaginário e 

nos processos identificatórios dos indivíduos, as organizações não estão isentas de 

transformações. Desta forma, os processos da comunicação organizacional também não podem 

ser reduzidos a uma visão simplista, lógica e cristalizada. 

Desprendendo-se de uma visão norteada pelo imediatismo do mercado para definir os 

processos comunicacionais, que demanda fórmulas simplificadas, respostas rápidas e receitas 

que buscam apenas resolver problemas pontuais, a perspectiva da complexidade convoca a 

superar a ideia de controle sobre a comunicação organizacional. É necessário abandonar a ideia 

de que os públicos são passivos e as tentativas de construir uma cultura organizacional que 

unifique/simplifique as individualidades dos sujeitos, em desdém à alteridade. Nesse sentido, 

Baldissera aponta que, 

a comunicação organizacional não respeita espaços físicos delimitados (planejados), 
bem como não se reduz à fala autorizada pela organização. Como fluxos relacionais 
e multidirecionais de sentidos, a comunicação organizacional, nos diferentes 
contextos e nas diferentes condições, assume qualidades diversas, não se prendendo 
a planos, formalismos, hierarquias, campanhas e/ou a desejos de visibilidade e 
imagem-conceito. (BALDISSERA, 2009, p 154) 

Compreender a comunicação organizacional através do pensamento complexo requer 

entender a presença da relação dialógica no contexto organizacional, permitir a manifestação 

do antagônico e da desorganização para construção de novos significados. A cultura 

organizacional dialoga com os sujeitos e nesta relação se atualiza, (re)constrói significados, 

tensiona sentidos, sofre influência do contexto em que está inserida assim como também o 

influencia. Desta forma, os processos comunicativos das organizações precisam considerar o 

sujeito como agente ativo, complexo e diverso ao planejar sua comunicação. 

Neste sentido, ao observar o cotidiano do ambiente organizacional com um olhar 

sistêmico, é possível perceber os atos comunicacionais inerentes à organização, ou seja, que 

ocorrem sem sua interferência. Os colaboradores da organização, através de conversas 

informais, fora do controle e planejamento da organização, expressam suas opiniões e reagem 

às ações da empresa, seja durante o expediente, conversas de corredores, no ambiente 

doméstico e até mesmo por canais digitais. 
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Com este exemplo, entender a proposição do pensamento complexo na comunicação 

organizacional se torna mais palpável. Trata-se de ter a sensibilidade para entender que as ações 

das organizações não dizem respeito apenas a atingir objetivos mercadológicos e não se 

restringe ao espaço físico, mas que também estão diretamente ligadas a pessoas e grupos, com 

interesses, opiniões, valores, visão de mundo, cultura e ideais diferentes tensionando 

dialogicamente com seu entorno. Desta forma, a comunicação organizacional pode ser pensada 

para dar espaço para manifestação das diversidades, praticar a escuta de seus públicos e 

proporcionar um ambiente criativo de colaboração, envolvendo os sujeitos nos processos 

decisórios. 

Da mesma forma, independente da vontade da organização, os demais públicos também 

(re)agem frente às suas ações, evidenciando mais uma vez que os públicos não são passivos no 

processo comunicacional. A comunicação se torna “arena para a manifestação das resistências, 

dos embates, dos confrontos que, no momento seguinte, se transformam em transações, 

negociações e disputas” (BALDISSERA, 2009, p.155). 

Neste âmbito, os públicos interagem com a organização por diferentes motivos e/ou 

interesses e nem sempre são convergentes, podem se posicionar como resistência, oposição, 

vigilância e denúncia, em prol de defender seus ideais, questionar a ordem posta e também de 

denunciar ações abusivas das organizações. Por este motivo, não basta que a comunicação 

reverbere discursos sobre apoio a alguma causa em suas campanhas, como por exemplo, a 

diversidade étnica, se internamente ele não é aplicado para concretizar o posicionamento da 

empresa.  

Isto implica refletir as relações de forças existentes na interação entre os públicos e as 

organizações. O resultado das disputas e resistências por parte da sociedade frente às ações da 

empresa, estão diretamente ligados à maneira de como suas queixas serão recebidas pelo ente 

organizacional. Se está comprometida em qualificar seu relacionamento com os públicos e 

proporcionar um ambiente fértil para promoção da escuta e negociação, ou se sua comunicação 

é planejada de maneira unicamente linear, que se afasta do colaborativo. Como aponta 

Baldissera, 

os padrões de força entre os públicos e os entes organizacionais foram 
redimensionados pelas intensas mudanças ocorridas na sociedade e demais sistemas. 
Com mais acesso às informações e compreensão sobre seu lugar nas relações com os 
entes organizacionais, é evidente a tendência de os públicos tornarem-se mais 
presentes e participantes dos diversos processos comunicacionais, pois que também 
lhe dizem respeito. Exigem ser/estar presentes com suas diferenças, com seus 
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objetivos particulares, em seu direito a receber informações verdadeiras, e serem 
respeitados. (BALDISSERA, 2014, p. 58) 

 Na atual configuração da sociedade, observa-se um fenômeno de públicos que têm se 

mobilizado cada vez mais, na tentativa de exercer um papel de vigilância sobre as organizações 

privadas, como apontado por Henriques e Silva (2013). Nesta nova conjuntura, estes grupos 

têm tomado consciência de seu papel de agente-força na relação com as organizações, e tentam 

defender suas causas e exercer pressão para impulsionar mudanças na ordem posta, negociando 

e disputando sentidos. Desta forma, este trabalho busca observar tal fenômeno de vigilância 

civil e compreender suas implicações no âmbito organizacional. 

2.2 Vigilância Civil E Comunicação Organizacional 

 Conforme exposto, a comunicação atua como o meio que possibilita o 

compartilhamento de significados, a formação da cultura, dos imaginários e também da 

identidade dos sujeitos. O pensamento complexo nos permite pensar a comunicação 

organizacional através das implicações que emergem do relacionamento entre as organizações 

e seus públicos, em um ambiente efervescente de transformações, disputas e de constante 

mobilização para vigiar e denunciar ações abusivas por parte das organizações. 

Conforme Henriques e Silva (2018), a vigilância civil como entendida atualmente é um 

fenômeno recente, que implica públicos assumirem para si o escrutínio constante do poder. 

Para avançar a discussão sobre vigilância civil, acreditamos que a compreensão do contexto 

democrático que desperta as raízes desse comportamento vigilante na sociedade contemporânea 

será de grande contribuição. Neste sentido, John Keane (2013) apresenta o conceito de 

democracia monitória, que explora novas formas de escrutínio do poder por parte da sociedade 

civil. Segundo o autor,  

democracia monitória é uma nova forma histórica de democracia, uma variedade de 
políticas e governos pós-eleitorais definidos pelo rápido crescimento de um conjunto 
de diferentes tipos de mecanismos extraparlamentares de escrutínio do poder. 
Supondo a existência de públicos independentes, a quem suas mensagens são 
endereçadas, essas iniciativas de monitoramento criam raízes dentro de campos 
“internos” aos governos e à sociedade civil, assim como em ambientes transnacionais 
antes sujeitados ao poder arbitrário dos impérios, Estados e corporações. (KEANE, 
2013, p. 3-4 tradução nossa). 

 Ao longo da história, as configurações da democracia assim como os significados 

atrelados a ela, passaram por várias transformações, começando na Grécia antiga, com o 

surgimento da democracia representativa, até chegar a atual democracia monitória. Porém, 

todos esses momentos democráticos compartilham algo em comum, na medida em que estão 
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interligados a um modo específico de comunicação. Keane elabora uma reflexão sobre a relação 

existente entre as formas de democracia e a mídia, que reflete na maneira em que a sociedade 

lida com as formas de poder. 

Na Grécia, a democracia era baseada na palavra falada e nas leis escritas. Já no século 

XVIII, o impresso era o principal aporte para a democracia representativa. Atualmente, temos 

a democracia contemporânea marcada pelo o que o autor nomeia de “abundância 

comunicativa”, contando com uma grande variedade de meios multimídias que permitem 

monitorar as instâncias de poder (KEANE, 2013). Engatilhada após a Segunda Guerra Mundial 

e conflitos geopolíticos globais, esta última emerge em um contexto marcado pela fragilidade 

em que as democracias se encontravam após a primeira metade do século XX. 

 As guerras do início do século XX, além de toda a barbárie e crueldade que 

desencadearam, foram palco de regimes autoritários que se apresentavam como defensores da 

soberania popular, com líderes que prometiam um governo que daria voz ao povo, aliados aos 

meios de comunicação de massa para transmitir seus ideais. Neste período, a relação entre 

governante e governados partia da troca de obediência por segurança, porém este compromisso 

não foi cumprido, os abusos de poder por parte de governantes cruéis resultaram em execução 

em massa de “inimigos” da nação e até mesmo de adeptos ao regime. 

Diante disso, a reação daqueles que estavam sob o poder desses regimes, foi de 

desconfiança em relação aos seus governantes, uma vez que estes já não eram mais os 

garantidores da segurança de suas vidas e propriedades privadas, como lhes foi inicialmente 

prometido. Este cenário impulsionou uma mudança comportamental nas pessoas, que passaram 

a assumir um caráter vigilante e questionador daqueles que detinham o poder. Como afirma 

Keane (2013, p. 98), “a possibilidade de aniquilação reanimou mentes, renovou coragens e deu 

origem à determinação de fazer algo tanto sobre a terrível destruição produzida pelas guerras 

quanto sobre os regimes ditatoriais e totalitários nascidos a partir das mesmas”. 

Com o abalo das instituições de poder e de frente a um cenário de desesperança, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) injeta uma nova perspectiva para o futuro 

dos princípios democráticos, favorecendo o surgimento de iniciativas de vigilância e 

monitoramento do poder, a fim de defender e garantir direitos fundamentais. Este é um marco 

para a democracia monitória, a união entre democracia e direitos humanos. Keane reforça que, 

o casamento entre direitos humanos e democracia, assim como o surgimento de 
inúmeras iniciativas de monitoramento desde 1945, mostra que a democracia não é 
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sempre amaldiçoada pela guerra. Por vezes, uma violência terrível pode funcionar 
como gatilho para que os cidadãos assumam um papel de maior protagonismo no 
cenário político. Enquanto os horrores da guerra total constituíram o principal 
catalisador para o nascimento da democracia monitória, o seu recente crescimento 
teve como fio condutor vital, sem dúvidas, as convulsões pelas quais passaram os 
modos de comunicação e as mídias. (KEANE, 2013, p.102, tradução nossa) 

 A era da democracia monitória surge como uma nova forma histórica de lidar com o 

poder, com a contribuição do avanço da tecnologia dos meios de comunicação e a facilidade 

de acesso à informação, tomou-se forma um novo nível de consciência pública acerca de abusos 

(KEANE, 2013). Neste contexto, qualquer pessoa pode produzir e publicizar informações com 

uma grande facilidade, organizar manifestações, denunciar abusos de poder, questionar ações 

de organizações que violam os direitos humanos. As iniciativas de vigilância civil, para além 

de ações individuais, podem assumir outras configurações, como grupos ou redes de atuação 

especializadas e organizadas que podem operar em várias escalas. 

O autor levanta alguns exemplos do que seriam estas iniciativas de vigilância, sem 

querer esgotar as possibilidades, porém com a intenção de tornar mais palpável essas atividades. 

Em sua concepção, estas variam atualmente desde orçamentos participativos, assembleias de 

cidadãos até petições online e vigílias públicas, entre outras inúmeras possibilidades. Essas 

iniciativas não se comprometem a exercer vigilância apenas sobre o poder público, mas também 

a denunciar os abusos por parte das organizações privadas e da mídia.  

É possível considerar que, no contexto da democracia monitória, as relações de poder, 

que outrora eram ocultadas, são expostas ao público, elucidando aspectos do jogo entre público 

e privado, por meio da abundância comunicativa. Neste sentido, é possível perceber que há um 

deslocamento do privado/oculto para a esfera pública, o que contribui para a formação de 

cidadãos mais conscientes e desconfiados dos governantes, das organizações e, inclusive, da 

mídia – em um processo cumulativo que resulta em questionamentos diversos para as 

instituições.  

Por mais que exista essa desconfiança por parte dos cidadãos, e ainda que estes vigiem 

essas instâncias de poder, cabe ressaltar que este monitoramento não garante nenhum resultado 

por si só, na medida em que envolve disputas de sentidos e relações de forças com os 

denunciados na tentativa de chegar a uma possível solução. Assim, como observa Keane, 

aqueles que detém poder procuram por brechas para distorcer, repudiar e negociar para afastar 

de si seus oponentes, o que pode inclusive gerar frustração a estes cidadãos conscientes. Tal 

observação é fundamental para esgotar a ideia de que, no mundo contemporâneo, os abusos 

Documento Monografia - versão final (0959069)         SEI 23072.245003/2021-65 / pg. 31



26 
 

não ocorreriam devido ao estado de constante monitoramento. Ao contrário, a vigilância deve 

ser pensada como mais um fator na complexa disputa de sentidos e poder que perpassa nossa 

sociedade, mas longe de adquirir caráter absoluto. 

Nesse sentido, é possível perceber que a comunicação organizacional pela perspectiva 

da complexidade, pautada nas disputas de sentidos e relações de força com diversos atores 

sociais, pode nos ajudar a expandir e ampliar o entendimento de vigilância civil. Assim como 

a vigilância civil se torna um novo elemento nessas disputas de sentido, a partir desta 

compreensão, buscamos observar e compreender as dinâmicas desta vigilância sobre as 

organizações privadas e suas ações comunicacionais. 

2.2.1. Vigilância Civil E Práticas Comunicacionais De Organizações Privadas 

 A busca por conquistar a opinião pública e alcançar legitimação diante dos públicos, 

levou ao desenvolvimento de diversas técnicas e estratégias de comunicação minimamente 

planejadas. Todavia, por vezes, essas práticas culminaram em ações que utilizam falsas 

prerrogativas a fim de corromper a boa-fé dos públicos, como, por exemplo, manipulação, 

simulação de públicos, publicidade enganosa e ambiguidade (HENRIQUES; SILVA, 2013). A 

utilização dessas técnicas despertou a discussão sobre os limites éticos e morais das ações 

comunicativas, por parte das organizações privadas, que poderiam ser consideradas abusivas 

por ter a intenção de distorcer o entendimento dos públicos. 

 Nesta direção, ao observar que as organizações estavam utilizando de seu poder para 

influenciar a opinião pública de maneira irresponsável e persuasiva, grupos organizados 

começaram a monitorar o uso dessas práticas abusivas de comunicação. Essas práticas 

operavam anteriormente protegidas e ocultadas por barreiras de segredo, no âmbito do 

“privado” daquelas organizações. Todavia, conforme o que fora exposto ao tratar da 

democracia monitória, esta barreira foi progressivamente corroída, corroborando para que os 

grupos começassem a se organizar e questionar o impacto desses abusos comunicacionais por 

parte das organizações privadas em suas vidas. Essas iniciativas de vigilância civil demonstram 

o atual protagonismo desempenhado pelo público que procura defender seus interesses, e que 

merece atenção ao tensionar aspectos da comunicação organizacional. Henriques e Silva 

argumentam que o fenômeno  

da vigilância civil sobre práticas abusivas de relações públicas usados pelas 
organizações, é um elemento importante para a compreensão das múltiplas dinâmicas 
de formação e movimentação dos públicos na sociedade contemporânea. Refere-se ao 
surgimento e desempenho, especialmente nos últimos trinta anos, de iniciativas em 
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todo o mundo dedicadas ao monitoramento sistemático de abusos comunicativos, 
elevando o público a uma posição de protagonista na defesa de seus próprios 
interesses. (HENRIQUES; SILVA, 2018, p. 91) 

Embora as novas tecnologias de comunicação e circulação de informações ofereçam 

diversas possibilidades e facilidades para esses públicos circularem suas denúncias, essas 

iniciativas de monitoramento nem sempre encontram uma resposta coerente por parte das 

organizações, e são submetidas a uma série de constrangimentos e barreiras neste percurso 

(HENRIQUES; SILVA, 2014). Uma delas é a dificuldade em estabelecer credibilidade para 

sua atuação, ou seja, uma justificativa sobre suas credenciais para exercer tal vigilância. Os 

autores apontam para um questionamento que nunca foi totalmente superado sobre a quem cabe 

exercer a vigilância das organizações privadas. 

Em primeiro lugar, podemos atribuir essa vigilância ao governo, na medida em que o 

Estado deveria operar em prol da proteção do interesse público. No entanto, os autores 

observam que os governos têm limitações que comprometem sua capacidade de lidar com a 

complexidade destas práticas, que por vezes se ocultam na barreira do privado para fugir da 

alçada governamental e assim, evitar o acesso a informações.  

Em segundo lugar, podemos apontar que cabe à imprensa vigiar essas organizações, 

porém, como apresentado por Henriques e Silva (2013), a imprensa tradicionalmente tem essa 

função de “cão de guarda” na vigilância civil, mas muito mais atreladas às organizações 

públicas do que às organizações privadas. Deste modo, como o funcionamento da imprensa 

está atrelado a um modelo de negócio que envolve uma série de limitações e pressões 

econômicas, o seu livre exercício à denúncia fica prejudicado. Pois, para que a imprensa 

denuncie de forma eficiente e confira visibilidade aos abusos perpetrados por organizações 

privadas é necessário apoio financeiro angariado com publicidade, que é sua forma de 

subsistência, o que implica no conflito de interesses que pode impactar diretamente em seus 

lucros. 

Neste sentido, os autores argumentam que, muitas vezes, a vigilância civil é inviável 

tanto por parte do governo, quanto por parte da imprensa, o que gera uma lacuna que passa a 

ser ocupada pelas iniciativas de vigilância civil por parte dos públicos. Esta dinâmica resulta 

no reconhecimento de que os públicos podem ocupar o papel central nesse processo de 

vigilância, através das novas tecnologias de comunicações, assumindo o protagonismo no 

monitoramento de práticas abusivas e no escrutínio de organizações privadas. De acordo com 

os autores, 
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é neste cenário que as iniciativas civis para monitorar práticas abusivas de relações 
públicas empregadas por corporações e organizações privadas atuam introduzindo 
uma novidade no desenho democrático: o monitoramento civil sistematizado sobre 
questões corporativas e comportamento até então distante de holofotes público e 
escondidos atrás das cortinas do ‘privado’. (HENRIQUES; SILVA, 2018, p. 94, 
tradução nossa) 

Essas iniciativas ocorrem de maneiras muito variadas. Em alguns casos, são 

institucionalizadas e financiadas como o CMD (Center for Media and Democracy), que é uma 

organização estadunidense independente, que conta com orçamento anual na casa dos milhões 

de dólares, funcionários em tempo integral e um conhecimento especializado para 

monitoramento de práticas de relações públicas exercidas por organizações privadas e governos 

(HENRIQUES; SILVA, 2013). Em outros casos, ocorrem de maneira mais dispersa, não se 

configuram como instituição e não contam com o apoio de uma organização, se mobilizam 

apenas através das mídias e redes sociais. 

Hoje com as mídias sociais, plataformas de vídeos e comunidades digitais, a 

movimentação de públicos em torno de interesses específicos ocorre com uma facilidade 

significativa quando comparada ao período analógico. Através de alguns caracteres e cliques, 

manifestações são organizadas por qualquer pessoa, assim como o compartilhamento de 

informações de maneira instantânea entre várias comunidades compostas por pessoas com 

interesses semelhantes. 

 Para tornar essa ideia ainda mais palpável, é interessante acionar um exemplo do objeto 

deste trabalho, a fim de explorar de maneira prática como se manifestam estas iniciativas de 

vigilância na sociedade. Através de uma plataforma de vídeo, YouTube, o criador de conteúdo 

de beleza, Tássio Santos, começou a compartilhar a sua revolta e insatisfação em relação aos 

produtos cosméticos para peles negras no Brasil. A partir disto, Tássio criou um quadro em seu 

canal para averiguar e denunciar marcas que, em sua comunicação, apresentavam um discurso 

de representatividade, mas que, em suas práticas, induziam o público ao erro, por meio de 

campanhas publicitária nas quais apresentavam imagens de mulheres pretas utilizando seus 

produtos, porém adulterando o real resultado, alterando digitalmente a cor da pele das modelos, 

adulterando a cor do produto em catálogos de compras – em suma, uma comunicação abusiva 

que induzia o consumidor a adquirir um produto que não cumpria com sua promessa. 

Os vídeos publicados com tais denúncias começaram a aglutinar públicos que também 

se sentiam lesados/afetados por estas práticas, e, assim, começaram a surgir comunidades de 

pessoas que passaram a exercer vigilância sobre as marcas de cosméticos, bem como exigir 
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posicionamentos, seja exercendo pressão em seus canais de comunicação e redes sociais, ou 

promovendo o boicote a marcas específicas. Alguns exemplos de como as iniciativas de 

vigilância podem se manifestar na sociedade, mas também podem assumir um caráter muito 

mais especializado para operar em uma escala de poder mais distante dos olhos da sociedade – 

um elemento que Henriques e Silva (2018) chamam a atenção ao alertar para a tendência de 

especialização de iniciativas de vigilância, que podem caminhar para a formação de grupos em 

verdadeiras câmaras de eco.  

Em última medida, as iniciativas de vigilância civil instituem novos tensionamentos 

para a comunicação organizacional. Perante uma noção complexa, as ações desses públicos 

procuram expor abusos e contradições no discurso das organizações, instaurar novas disputas 

de sentido e reconstruir noções acerca dos sujeitos e das organizações. Argumentamos, assim, 

que a análise do momento de embate entre denúncias derivadas de iniciativa de vigilância civil 

e uma organização seja um movimento promissor para ampliar nossa compreensão acerca da 

comunicação organizacional no mundo contemporâneo, nos ajudando a quebrar nossos 

unilaterais que depositam nas organizações e nos seus processos planejados o controle sobre os 

sentidos de si. Para tanto, elegemos um episódio envolvendo a vigilância mais difusa de Tássio 

Santos, mencionado acima, sobre representatividade étnica em produtos cosméticos.   

Antes de passarmos para a análise, é necessário um passo intermediário. Considerando 

que a representatividade está relacionada a uma parte essencial do processo de vigilância de 

Tássio, assim como de identificação cultural que influencia as práticas organizacionais e as 

ações de vigilância civil, antes de avançarmos no objeto deste trabalho ressaltamos a 

importância de compreender a questão da representatividade para enriquecer nossa discussão. 

 

 

 

  

Documento Monografia - versão final (0959069)         SEI 23072.245003/2021-65 / pg. 35



30 
 

3. REPRESENTATIVIDADE ÉTNICA 

 A representatividade tem sido um assunto amplamente difundido nas últimas décadas, 

e é, principalmente, relacionada a grupos minoritários da sociedade. Ressalta-se que há diversos 

tipos de representatividade, porém, neste trabalho, daremos atenção específica para a 

representatividade étnica.  

Neste sentido, Carvalho (2019) apresenta em seu trabalho uma análise sobre a relação 

entre a publicidade de cosméticos capilares e a questão político-identitária de mulheres negras 

em seu processo de transição capilar. A autora levanta uma importante questão sobre a 

abordagem da representação dessas mulheres ao longo dos anos e seus impactos nos processos 

identificatórios deste público. 

O trabalho traz como exemplo o reposicionamento de Seda, marca de cosméticos do 

grupo Unilever. Durante muitos anos de sua comercialização e desenvolvimento de cosméticos 

capilares no Brasil, tanto em seus produtos quanto em sua publicidade, a marca difundia, 

predominantemente, até 2016, características de mulheres brancas. Em um contexto de 

mudança social e o crescimento de movimentos de auto aceitação do cabelo pelas mulheres, a 

Seda passou então a reconhecer mulheres negras e seus cabelos naturais como um potencial 

público consumidor. Reestruturou sua linha de produtos, mudou completamente sua 

comunicação e a forma como a marca representava essas mulheres, assim como também 

formou parcerias com “youtubers” que tinham como temática a valorização dos cabelos crespos 

e cacheados. 

Este caso apresentado pela autora levanta uma importante reflexão, pois, ainda que seja 

positivo o reposicionamento da marca, no que tange à oferta de produtos específicos e uma 

representação mais adequada para um público outrora invisibilizado, ainda existem práticas 

comunicacionais tendenciosas que contribuem para a manutenção de sentidos hegemônicos. 

Na campanha analisada, por exemplo, Carvalho aponta uma disparidade em relação às peças 

publicitárias com os discursos das “youtubers” em seus vídeos próprios, assim como também, 

revelam a valorização de cabelos cacheados e definidos, associam o cabelo crespo a 

irreverência, atribuindo um teor de "domesticação" através das peças publicitárias. 

Desta forma, ainda que a comunicação apresente traços significativos de mudança 

frente às transformações sociais, ainda é preciso direcionar um olhar crítico para a maneira 

como as organizações fazem uso dessas pautas. Neste sentido, compreender o conceito de 
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representatividade permite aferir sua importância e levantar implicações frente às demandas 

sociais.  Para isto, iremos acionar as contribuições de Stuart Hall para os estudos culturais. 

Representar, basicamente, é tentar descrever por meio de palavras, conceitos, objetos, 

coisas, conceitos abstratos, e até mesmo algo da nossa imaginação (exemplo de personagens de 

livros), entre outros. É trazer à tona algo que está na mente e fazer um exercício de tornar isso 

palpável para o outro, através da linguagem. Neste sentido, essa tentativa de descrição no 

processo de representação está relacionada também com os sentidos compartilhados na cultura 

em que o indivíduo está inserido, assim como apontado no capítulo anterior. Por meio da 

interação e relação entre sujeitos e sociedade, esses sentidos se transformam e se atualizam. Por 

este olhar, a representação é uma forma de sistematizar a teia de significados que envolve o 

sujeito, combinando conceitos e sentidos para formar ideias e pensamentos complexos, uma 

forma de simplificação daquilo que é complexo (HALL, 2016, p. 35). Para Hall, 

representação é uma parte essencial do processo pelo qual significados são produzidos 
e compartilhados entre os membros de uma cultura. Representar envolve o uso da 
linguagem, de signos e imagem de significam ou representam objetos. (HALL, 2016, 
p. 31) 

 Sendo assim, podemos aferir que, se as representações são tentativas de externalizar 

uma leitura que o sujeito tem do mundo para o outro, por meio da linguagem ou por imagens, 

este usará elementos em comum nesse processo para aproximar o outro ao sentido pretendido 

da representação. Neste caso, ao olhar para a sociedade, podemos ver que existem algumas 

representações que podem ainda fazer uso de significados ultrapassados, que estão em processo 

de atualização, assim como elementos do imaginário social. Isso pode levar a construção de 

uma representação que reforça ideias distorcidas sobre pessoas, grupos, conceitos, linguagem 

entre outros. 

 Neste sentido, podemos pensar que essas representações têm o potencial de afetar os 

sujeitos ou grupos sociais, uma vez que esta pode gerar identificação, ou seja, o indivíduo pode 

se ver representado, seja por aspectos de sua cultura ou por características individuais, e 

também aceitá-la ou rejeitá-la por reconhecer a representação como incoerente. Como 

apresentado no capítulo anterior, os processos identificatórios dos sujeitos são mutáveis, e 

sofrem influências externas ao mesmo, e Stuart Hall aponta que “a identidade muda de acordo 

com a forma como o sujeito é interpelado ou representado” (HALL, 2006, p. 21). 

 Contudo, existem formas de representação que promovem uma tentativa de fixar 

significados naquilo que é “diferente” dos padrões hegemônicos. Hall (2006), denomina esse 
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tipo de representação como estereotipagem, que é uma forma de representação tendenciosa, 

que colabora para manutenção de sentidos acerca de um grupo social, cultura ou características 

de forma reducionista que se apropriam “das poucas características simples, vívidas, 

memoráveis, facilmente compreendidas e amplamente reconhecidas sobre uma pessoa; tudo 

sobre ela é reduzido a esses traços que são, depois, exagerados e simplificados” (HALL, 2006, 

p. 191). 

 Desta forma, os sujeitos podem se identificar ou não com as representações que lhes 

são apresentadas. Por exemplo, algumas campanhas publicitárias nos últimos tempos 

apresentaram representações em suas peças que foram bastante questionadas. Em 2020, a 

Bombril, marca de produtos para limpeza, veiculou o anúncio1 de um produto nas redes sociais, 

com o nome “krespinha”. O produto se tratava de uma palha de aço que estava no mercado há 

cerca de 70 anos, cujo nome e o marketing foram elaborados com base em expressões racistas. 

A publicidade do produto nos anos 1950 fazia alusão ao cabelo crespo, e este permaneceu até 

junho de 2020, quando foi retirado do mercado por pressão social nas redes sociais. Neste 

sentido, podemos observar que essas ações podem mobilizar pessoas que se veem diante de 

uma representação incoerente a assumirem um lugar de protagonismo para disputar sentidos 

com as organizações que as reproduzem. 

Exemplos como a publicidade de Bombril não são raros, e retratam um contexto em que 

o uso de estereótipos e representações que propagavam preconceitos era uma atitude usual por 

parte das organizações. Hall afirma que era tão habitual a presença de estereótipos de negros 

na representação popular, que não demandava esforço dos ilustradores para produzir cenas em 

apenas alguns traços com vários “tipos de negros” (HALL, 2016, p. 173). Neste sentido, as 

contestações e pressão social exercidas pelos movimentos sociais ao longo dos anos, 

envolveram não apenas a questão da representação, mas pelo reconhecimento de sua 

identidade, retratação histórica e respeito. 

A partir da perspectiva da comunicação organizacional, uma representação inadequada 

pode resultar em um impacto negativo, contribuindo para disseminação de sentidos 

desatualizados sobre grupos sociais minoritários que reforcem preconceitos, estereótipos, 

discurso de ódio, intolerância religiosa, racismo entre outros. Desta forma, buscamos entender 

o uso da representação como estratégia na comunicação organizacional e como esses discursos 

 
1 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53081428 - Acesso em 20/07/2021 
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são incorporados pelas marcas para gerar identificação com seus públicos especificamente 

através da publicidade. 

3.1. Publicidade e a Demanda Por Representatividade Étnica em Produtos 

Cosméticos 

 No capítulo anterior, foi apresentado como a construção dos significados no mundo 

envolvem diversos agentes neste processo de constantes transformações, como a cultura e nos 

processos identificatórios, e nisto, como a comunicação se apresenta como palco de 

desenvolvimento para essas reações. A publicidade é um discurso importante na comunicação 

organizacional, pois trata de uma escolha estratégica em que a empresa decide quais valores 

serão associados à sua imagem pública. Em suma, a publicidade pode ser entendida como uma 

forma comunicacional das organizações conformada pelo controle discursivo e pela seleção do 

que é dito/mostrado visando construir sentidos. Este trabalho propõe, assim, analisar as 

implicações presentes na apropriação do discurso de representatividade diante de um contexto 

de vigilância por parte dos públicos. 

Olharemos para a publicidade como um termômetro analítico que permite aferir a sua 

contribuição para a atualização e/ou manutenção da ordem social e simbólica. Assim como, 

também, ela viabiliza entender como as organizações podem utilizar de seus mecanismos para 

mudar paradigmas e/ou atingir objetivos mercadológicos. Neste sentido, podemos entender que 

a publicidade pode ser um meio de circulação de ideais, valores e aspectos culturais, revelando 

os sentidos que apreende da cultura na qual está inserida. 

De acordo com Corrêa, a representatividade na publicidade é importante por esta 

apresentar uma relação de troca simbólica, entre o sujeito e o mundo, coloca em circulação 

sentidos que são constituídos socialmente na interação com aquele que a recebe (CORRÊA, 

2006, p.8). Em decorrência disto, a representação nos espaços midiáticos gera impacto na forma 

como o sujeito se vê e na construção da sua identidade (HALL, 2006). Corrêa afirma que, 

é inegável a importância do sistema publicitário na construção da realidade na 
sociedade capitalista contemporânea. As imagens da publicidade são onipresentes nos 
espaços urbanos e permeiam a forma pela qual o indivíduo da sociedade de consumo 
se vê e se insere no mundo, oferecendo classificações, tipificações, identidades. O 
sistema publicitário atua como um instrumento seletor e categorizador do mundo. 
(CORRÊA, 2006, p. 8) 

Neste tópico, daremos atenção especial para a representatividade na publicidade de 

cosméticos, seus impactos sociais e a apropriação desta por parte das organizações. Apesar de 
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parecer uma questão superficial para muitos, ao se falar de cosmético fala-se também sobre 

cuidar de si, ou seja, traz à tona a percepção do sujeito de sua própria identidade. Carvalho 

(2019), segundo estudos de Gomes (2008), apresenta a relação existente entre a construção da 

identidade do sujeito e a forma como este é visto pelo outro, explicitando a natureza coletiva 

do processo identificatório (CARVALHO, 2019, p. 68). Neste sentido, a publicidade e as 

formas de representação da mulher negra, têm uma função social que impacta de alguma forma 

no reconhecimento de si a partir do olhar do outro. 

Ao longo da história, a publicidade de produtos cosméticos consistia em um espaço 

predominantemente branco. De acordo com o estudo de Carvalho (2019), a definição do 

público consumidor de cosméticos era permeada por uma estrutura racista, assim como os 

sentidos atribuídos à ideia do belo e do limpo, associados à tez da pele. A autora também aponta 

como a publicidade era utilizada para reforçar a ideia da assepsia relacionada à branquitude. 

Assim como a sujeira e o odor foram relacionados à característica de pessoas negras nas peças 

publicitárias, mantendo assim a circulação de sentidos que oprimiam e excluíam estes públicos. 

Nesse sentido, a relação entre a publicidade e a noção da beleza está intimamente ligada à 

circulação de sentidos imbuídos de relações de poder, assim como, também, a presença de 

opressão ao que foge os “padrões” socialmente construídos. Como aponta Carvalho, 

para as mulheres em geral, performar (ou buscar performar) a beleza também seria 
uma demonstração de sucesso pessoal. Para as mulheres negras, configura-se essa 
mesma imposição de performar o belo, porém o padrão de belo que ainda vigora na 
sociedade brasileira – o hegemônico, branco, magro, jovem, loiro, de cabelos lisos, 
olhos azuis e feições europeizadas – está muito distante de suas aparências. 
(CARVALHO, 2019, p.63) 

Nos últimos anos, começou a ganhar notoriedade a presença da representatividade de 

grupos sociais historicamente excluídos na publicidade brasileira. Segundo Corrêa (2006), essa 

mudança, ainda tímida, se dá pelo aumento do poder aquisitivo e reconhecimento do público 

negro como consumidor, levando à criação de produtos específicos e sua inclusão na 

publicidade (CORRÊA, 2006, p. 52). De acordo com Carvalho, 

historicamente, tanto o mercado quanto a publicidade (de cosméticos ou de outros 
segmentos) excluiu, e segue excluindo, pessoas negras de anúncios e de posições de 
protagonismo, uma vez que o ranço escravocrata presente na cultura brasileira 
associou à figura dos negros e negras o papel de mercadorias, e não de consumidores. 
Na visão hegemônica que permeia o campo da publicidade, não haveria por que, 
então, representar pessoas negras em anúncios publicitários, ou pensar em pessoas 
negras como consumidoras dos produtos lançados pelas empresas. Esse cenário veio 
se transformando a partir do final do século XX, por questões globais e locais que 
favoreceram a mercantilização da cultura negra, a inclusão dessas pessoas nas 
dinâmicas de consumo e, por conseguinte, no discurso publicitário. (CARVALHO, 
2019, p.15-16) 
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Por mais que o crescimento da representatividade de grupos minoritários na publicidade 

seja um movimento positivo, é necessário destacar que ainda existem tensões nas formas de 

representação destes públicos pelas organizações. Hall (2006), afirma que o “peso gerado por 

estas reformas não devem ser subestimado, mas a mudança cultural não acontece de forma tão 

programática” (HALL, 2006, p. 227). Nesta perspectiva, cabe levantar questionamentos se a 

adoção deste discurso é genuína ou se uma é uma decisão egoísta, usada como uma estratégia 

para garantir visibilidade, ganhos de imagem e vantagens mercadológicas.  

No espírito do questionamento, é possível ainda especular sobre até que ponto as 

empresas que se apropriam do discurso da representatividade estão comprometidas em assumir 

a responsabilidade social associada a esta atitude. Pois, apesar de se esperar que haja um 

reconhecimento por parte do mercado das minorias como público consumidor, é importante 

que seja uma publicidade precisa ser feito de maneira responsável e cuidadosa, uma vez que 

não basta apenas alterar sua comunicação para se “encaixar” às mudanças sociais, haja vista 

que é preciso, também, conhecer este público, ouvi-lo e dar voz para suas causas. 

 Outra implicação relacionada a isso, é que se a representação é aplicada na 

comunicação, ela é feita para alguém, endereçada. Para além da simples inclusão de diversidade 

em peças publicitárias, a representatividade, no sentido proposto anteriormente, está 

intimamente ligada a relações de poder e questões histórico culturais não totalmente superadas. 

Neste sentido, ainda que tenhamos a inclusão de uma comunicação diversa, é necessário 

analisar se a representação apresentada pelas organizações que adotam essa mudança é 

realizada de maneira efetiva, ou seja, se aqueles que são representados reconhecem e validam 

tal ação. Se estas são aplicadas de maneira genuína ou se contribuem para a manutenção de 

estereótipos que reforçam concepções preconceituosas e hegemônicas, como racismo, 

misoginia entre outros. 

Ainda há outro fator de tensão, que é o descolamento social da representação na 

publicidade, que consiste em aderir a inclusão da diversidade, porém sem agregar o discurso 

político-social da minoria representada. No tópico anterior, foi apresentado o exemplo do 

trabalho de Carvalho (2019) sobre a disparidade entre as peças publicitárias da nova linha de 

produtos para cabelos crespos e cacheados da Seda, com o discurso defendido pelas youtubers, 

na medida em que as peças apresentaram um apagamento de expressões relacionadas aos 

penteados para cabelos crespos que tinham uma forte ligação com as origens africanas e com 

os movimentos identitários das mulheres negras. A autora aponta esta prática como uma forma 
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da marca relativizar e se desprender do caráter político presente na representatividade dos 

cabelos crespos. Para Carvalho, 

tal prática pode ser vista como uma forma de whitewashing – isto é, um apagamento 
de elementos próprios ou associados à cultura negra para substituí-los por outros tidos 
como racialmente “neutros” ou brancos. Esse movimento, a nosso ver, permite que 
Seda produza um conteúdo mais “abrangente”, que reúne também suas consumidoras 
brancas na conversa, ao negar uma associação explícita com a cultura negra. 
(CARVALHO, 2019, p.125) 

 A representatividade tem aspectos que estão além da publicidade, pois, também entram 

em cena, por exemplo, o modo como esse discurso é tratado internamente nas organizações, 

consiste em entender que a publicidade é apenas um dos (mais visíveis) pontos de contato da 

empresa com seus públicos, e que este discurso deve ser absorvido de modo a atingir toda a 

cultura organizacional. Neste sentido, à medida em que as empresas e marcas dão abertura para 

a representatividade, elas passam a ser vigiadas por parte dos representados, que, por vezes, 

especialmente a partir das lógicas difusas de vigilância e das possibilidades da internet, atuam 

no sentido de monitorar como esse discurso tem sido apropriado por estas organizações. Nesse 

contexto de vigilância, os sujeitos exercem o escrutínio do poder organizacional a partir de seus 

discursos mais mercadológicos, atentos a eventuais abusos e articulando denúncias de 

contradições que atuem de maneira contrária ao seu entendimento de mundo. 

 Dessa forma, construímos até o momento um arcabouço teórico que, marcado pela 

complexidade, nos permite lançar novos olhares para a atuação de públicos na forma de 

iniciativas de vigilância civil sobre práticas comunicacionais abusivas de organizações. Nosso 

próximo passo consiste em colocar essa teorização em ação, realizando a análise de um caso 

específico de denúncia de abuso visando analisar as tensões e dinâmicas instauradas por tal 

gesto comunicacional. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Desenho Metodológico 

Neste trabalho, buscamos investigar algumas das tensões que emergem na interação 

entre a comunicação organizacional e as iniciativas de vigilância civil. Para tanto, selecionamos 

um objeto empírico que, ao lidar com questões de representatividade na publicidade de uma 

marca, permite analisar algumas das disputas presentes nesta relação. Benetti (2016), afirma 

que a escolha de objetos empíricos no campo comunicacional “se torna mais complexos e mais 

relevantes à medida que ampliam seu espaço e sua significação na vida cotidiana” (BENETTI, 

2016 p. 235). 

Para compor o corpus desta pesquisa, nosso objeto trata-se de um episódio que 

evidencia a relação entre as organizações em um contexto de vigilância potencializado através 

de comunidades digitais. O caso em questão trata de uma denúncia por parte do canal do 

Youtube, “Herdeira da Beleza”, frente ao lançamento de um produto cosmético de maquiagem, 

da coleção “Pausa para Feminices”, pela marca Tracta, pertencente ao grupo Farmaervas, que 

prometia oferecer uma gama de tonalidades do produto especificamente para pele negra.  Para 

analisar o objeto desta pesquisa, acionaremos o estudo de caso como estratégia de pesquisa para 

investigar as “características holísticas e significativas dos eventos da vida real” (YIN, 2006, 

p. 21). Como aponta o autor, 

o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange 
tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de 
dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para 
a coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento em si, mas uma 
estratégia de pesquisa abrangente. (YIN, 2005, p.33) 

 Como forma de operacionalizar o estudo de caso, optamos por organizar a análise ao 

redor de três movimentos: (1) descrição do caso; (2) análise de conteúdo sobre o lançamento 

do produto e a denúncia e (3) análise de conteúdo sobre o relançamento do produto e as 

reverberações da crítica. Tal opção reflete a tentativa de encontrar indícios sobre as tensões 

conformadas pela denúncia original do canal Herdeira da Beleza, assim como sua reverberação, 

e eventual (re)significação, por parte da marca Tracta. O primeiro movimento, de caráter 

descritivo, visa contextualizar o objeto. Como afirma Corrêa, o uso da descrição permite 

detectar “padrões, repetições e regularidades para articulá-las com os conceitos operadores, 

gerando dados para reflexões e considerações mais gerais e abrangentes sobre a empiria” 

(CORRÊA, 2013, p.144).  
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 Os dois movimentos seguintes, por sua vez, marcam uma análise mais aprofundada do 

caso, lidando com períodos temporais e materiais empíricos distintos. No que tange ao aspecto 

temporal, o segundo movimento será centrado no período entre maio de 2017 e outubro de 

2018, data que coincide com o lançamento do cosmético de maquiagem e o surgimento das 

denúncias acerca de incompatibilidades entre o discurso da marca e o produto. O terceiro 

movimento, por sua vez, será centrado na análise de materiais em maio de 2019, quando o 

produto é relançado e há um novo posicionamento da marca, que dialoga diretamente com as 

críticas apresentadas anteriormente. 

 O objetivo do segundo movimento, dessa forma, é compreender aspectos sobre a 

denúncia, lançando luzes sobre como ela tensiona os valores daquela organização e marca um 

processo de vigilância, ainda que difusa, acerca de seus discursos. Para tanto, foram coletados 

três conjuntos de materiais empíricos, a saber: (2.1) Publicações sobre o lançamento do 

produto; (2.2) Crítica sobre o lançamento; (2.3) Comentários de YouTube no vídeo da crítica, 

que versam sobre a problemática apresentada.  

 No conjunto 2.1 foram selecionadas para análise duas postagens realizadas no blog 

“Pausa para Feminices”, que tratavam do lançamento da coleção. A primeira postagem é o 

anúncio oficial do lançamento das primeiras oito cores base, enquanto o segundo diz respeito 

à expansão da linha, adicionando novas cores na cartela da marca. Para analisar esse primeiro 

conjunto, foram selecionados dois operadores: (a1) discursos acerca da representatividade do 

produto; (b1) os valores acionados por aquela marca.  

 O segundo conjunto (2.2), por sua vez, consiste na crítica realizada pelo canal Herdeira 

da Beleza sobre o produto. Foi selecionado o vídeo “Por onde começar?! Base Pausa para 

Feminices”, publicado no dia 26/10/2018. Com mais de 630.000 visualizações até o momento, 

incluindo 53 mil likes e 1,4 mil dislikes, o vídeo consiste em uma denúncia/crítica do jornalista 

Tássio Santos sobre incongruências no produto acerca da representatividade, e, em última 

medida, no próprio discurso da coleção. Como operadores analíticos, procuramos entender (a2) 

como a denúncia é formulada e quais seus elementos centrais; (b2) como ela tensiona elementos 

comunicacionais da marca; e (c2) como ela envolve o acionamento de uma rede de 

solidariedade voltada para o monitoramento de práticas abusivas semelhantes. 

 Por fim, o conjunto 2.3 abarca elementos da reverberação da crítica junto à comunidade 

de Tássio Santos. Para tanto, foram selecionados comentários do vídeo-denúncia mencionado 

anteriormente. O vídeo possui 2.682 comentários, o que inviabiliza a análise total de tais 
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interações. Como forma de recorte, foram selecionados, de forma não probabilística e/ou 

representativa, partindo da ordenação de “comentários principais” disponibilizada pela própria 

plataforma, quarenta comentários que consideramos que reverberam de maneira direta a 

denúncia. Como operadores analíticos, procuramos entender (a3) como os comentários se 

relacionam com a denúncia; (b3) como eles operam de maneira a possivelmente pressionar 

marcas e discutir seus posicionamentos.  

O terceiro movimento analítico versa sobre o relançamento do produto e as 

reverberações da crítica. Em última medida, o objetivo dessa parte é direcionar um olhar capaz 

de compreender as tensões e desafios de organizações em um contexto onde os públicos atuam 

como vigilantes e se posicionam de maneira pública perante os deslizes e incongruências 

discursivas das marcas. Mais ainda, acreditamos que esse movimento revela aspectos da 

estratégia adotada por aquela marca, que operou com uma ideia de apropriação da denúncia e 

de seu próprio ator como forma de conquistar legitimidade.  

 Em termos empíricos, o terceiro movimento será composto de três materiais, sendo duas 

publicações do blog “Pausa para Feminices” e um vídeo do canal “Herdeira da Beleza”. A 

primeira publicação do blog consiste em uma tentativa de justificar o erro no produto original, 

e foi publicada um mês antes do relançamento do produto. A segunda, por sua vez, é justamente 

sobre a chegada da nova linha de bases no mercado, destacando inclusive a participação do 

jornalista Tássio Santos em sua concepção. No vídeo, por sua vez, Tássio fala sobre o processo 

de participar na criação do novo produto, e, por fim, realiza um teste com a base. Nesses 

materiais, o principal operador analítico é sobre (a4) estratégias adotadas pela marca, 

procurando identificar rupturas e continuidades, assim como elas se relacionam com a 

crítica/denúncia realizada anteriormente pelos públicos. 

Apresentamos, na tabela abaixo (Tabela 1), uma síntese desses movimentos analíticos, 

materiais empíricos e operadores. 
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Tabela 1 - Síntese dos Movimentos Analíticos 

  Materiais empíricos Título do material Operadores analíticos 
Movimento 
analítico 1 1.1 - Descrição do caso - - 

Movimento 
analítico 2 

2.1 - Publicações sobre o 
lançamento do produto 

"Base Pausa para Feminices - Resenha 
completa" a1 - a representatividade do produto 

"As novas cores de base do Pausa para 
Feminices" b1 - os valores acionados 

2.2 - Crítica sobre o 
lançamento 

"POR ONDE COMEÇAR?! BASE 
PAUSA PARA FEMINICES 
#OTomMaisEscuro" 

a2 - Como a denúncia é formulada e 
seus elementos centrais 

b2 - como ela tensiona elementos 
comunicacionais da marca 

c2 - como ela envolve o acionamento 
de uma rede de solidariedade voltada 
para o monitoramento de práticas 
abusivas semelhantes 

2.3 - Comentários do 
Youtube no vídeo da 
crítica 

- 

a3 - Como os comentários se 
relacionam com a denúncia 

b3 - Como eles operam de maneira a 
possivelmente pressionar marcas e 
discutir seus posicionamentos 

Movimento 
analítico 3 

Consequências da crítica 
e resposta da marca 

"O mercado de bases nacionais" 
a4 - Estratégias adotadas pela marca, 
procurando identificar rupturas e 
continuidades, assim como elas se 
relacionam com a crítica/denúncia 
realizada anteriormente. 

"Base hipoalergênica Pausa para 
Feminices - A minha nova base" 

"O QUE MUDOU? RESENHA DA 
NOVA BASE PAUSA PARA 
FEMINICES #OTomMaisEscuro" 

Fonte: a autora 

Em síntese, pretendemos, por meio do olhar da complexidade e da análise de conteúdo, 

compreender os dilemas existentes entre o discurso da marca, que se colocava como 

fornecedora de opções do produto que atendiam mulheres negras, e a opinião do público junto 

a cobrança por representatividade, mediado pelo maquiador e produtor de conteúdo, Tássio 

Santos, e sua comunidade digital. Desta forma, acreditamos que o caso permite entender alguns 

dos desafios e tensões comunicacionais diante de um cenário digital e de um público ativo em 

seu monitoramento, bem como o papel dos influenciadores e suas comunidades digitais nas 

decisões estratégicas das organizações, por meio da formulação de denúncias e cobrança de 

accountability. 
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4. 2. Análise 

4.2.1 - Primeiro movimento analítico: contextualização 

 O canal Herdeira da Beleza, criado por Tássio Santos, é destinado à produção de 

conteúdo voltado para a valorização da beleza negra. Com um teor político-identitário forte, 

Tássio problematiza a escassez de produtos cosméticos de maquiagem para atender à 

diversidade de tons de pele negra no mercado brasileiro. Desde 2015, um ano após a criação 

do canal, os vídeos problematizam a performance de produtos de maquiagem em pele negra 

(Figura 1), assim como a disparidade da porcentagem de cores de produtos na cartela das 

marcas, que eram destinados à pele negra. 

Figura 1 – Temas abordados no canal Herdeira da Beleza 

 

Fonte: compilação da autora2 

 Dado a relevância do assunto tratado no canal, este atraiu uma grande audiência que 

compartilhavam de frustrações relacionadas a produtos de beleza e a falta de ver sua imagem 

representada neste mercado, dando origem a uma comunidade engajada em pautas que pediam 

por mais representatividade étnica. Atualmente3, o canal conta com 454 mil inscritos, que 

proporcionaram uma grande autoridade ao criador de conteúdo, tornando-o referência na 

temática. Tássio Santos, é jornalista pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), e durante sua jornada acadêmica já desenvolvia questionamentos sobre a importância 

da representatividade no mercado de maquiagem brasileiro e na construção da imagem e 

identidade da mulher negra. Desenvolveu um breve estudo4 sobre o mercado de maquiagem no 

 
2 Montagem a partir de capturas de tela do canal Herdeira da Beleza. 
3 Informação disponível em 20/07/2021. 
4 “Tem minha cor?”: Breve estudo sobre raça e o mercado brasileiro de maquiagem, apresentado no VI 
Seminário do Programa da Pós-Graduação em Ciências Sociais – UFRB 
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brasil e raça, onde destacou a relação entre a imprensa e a cosmetologia na padronização da 

beleza e o significado político dos produtos destinados à pele negra. 

O canal Herdeira da Beleza, articula a relação entre beleza negra e questões político-

raciais. Em diversos vídeos o criador de conteúdo convoca seus inscritos a cobrarem das marcas 

por maior representatividade e um posicionamento ético. Desta forma, ele incentiva sua 

comunidade a comentar nas publicações de marcas que não incluem em seu portfólio 

representatividade, e pede para que seja informado por meio de menções de seu nome nessas 

publicações ou através de comentários nos seus vídeos. No vídeo “SE NÃO TIVER PRA 

TODAS, NÃO TEM PRA NINGUÉM!5, esse acionamento para monitoramento e vigilância 

fica bem explícito. 

 Com esta motivação, surge em 20186 o quadro chamado “O tom mais escuro” (Figura 

2), que tem como propósito testar o tom mais escuro de bases para a pele de marcas que 

circulam no mercado brasileiro e compartilhar opiniões, críticas e denúncias. Nas palavras do 

jornalista, 

o racismo no Brasil é pautado principalmente pela cor da pele, mas não se limita 

apenas isso, e uma das formas de opressão, dentre várias outras obviamente, é ser 

impedido de usar maquiagem por esta indústria cosmética que não enxergam pessoas 

de pele retinta como consumidoras e não produzem bons produtos para elas. 

(BELEZA, 2018)  

No quadro, é feita a avaliação do produto pela cor, tom e subtom. Em seguida, é feita a 

aplicação deste em uma modelo de pele retinta para avaliar sua performance e se apresenta 

alguns problemas recorrentes que este público observa em produtos para pele negra, como 

embranquecimento e/ou acinzentamento da cor na pele. 

 

 

 

 

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OPaO1Uezq98&ab_channel=HerdeiradaBeleza - Acesso 
em 20/07/2021 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dVU9LlgZ92w&t=181s&ab_channel=HerdeiradaBeleza -  
Acesso em 20/07/2021. 
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Figura 2 – Primeiro vídeo do quadro #OTomMaisEscuro 

 

Fonte: a autora 

O objeto deste trabalho trata-se da avaliação de um produto específico que foi testado 

no quadro, a base Pausa para Feminices, do grupo Farmaervas, em parceria com a jornalista de 

beleza e blogueira Bruna Tavares. O que torna este episódio pertinente para este trabalho é a 

forma como a crítica apresentada no canal gera impacto na comercialização do produto e chama 

a atenção da marca para o caso.  

O blog Pausa para Feminices foi criado pela jornalista de beleza Bruna Tavares, em 

2009, com o intuito de ser um artigo de portfólio, mas que obteve um grande número de acessos, 

resultando em alguns contatos comerciais para realização de publicidade e parcerias. Em 

entrevista à Forbes7, Bruna conta que no lançamento de seu primeiro batom com a marca 

Tracta, juntamente com outras 12 blogueiras, sua experiência com a imprensa foi determinante 

para alavancar as vendas e conquistar a atenção de jornalistas para seu blog, que passou de 4 

mil para 400 mil acessos por dia. Em 2012, um ano após o sucesso de vendas do primeiro 

batom, a blogueira foi convidada pela Tracta, pertencente ao grupo Farmaervas, para 

desenvolver uma linha inteira de maquiagem com o nome do blog, Pausa para Feminices. 

Com o crescimento do uso de plataformas digitais para consumo de informações sobre 

moda, beleza e o surgimento de criadores de conteúdo, as marcas perceberam uma oportunidade 

 
7 Disponível em: https://forbes.com.br/principal/2020/10/como-a-jornalista-bruna-tavares-criou-uma-marca-de-
beleza-que-fatura-milhoes-por-ano/ - Acesso em 21/07/2021 
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estratégica em se vincular com o marketing de influência, fechando parcerias com 

personalidades que surgiram na Internet e indo além das celebridades da mídia tradicional. 

Danielle Bibas, Vice-Presidente de Marketing da Avon no Brasil, em entrevista8 ao Canaltech, 

aponta que o surgimento de grandes youtubers e blogueiras “mudaram bastante os hábitos de 

consumo na categoria. Hoje em dia, as pessoas sabem muito mais sobre um produto antes 

mesmo de testarem pela primeira vez”. A pesquisa da MindMiners9, revela que 41% dos 

respondentes já compraram algum produto ou serviço recomendado por algum influenciador 

digital. Este dado mostra o interesse de marcas em fazer parcerias e coleções com aqueles que 

se destacam na rede.  

A coleção Pausa para Feminices, com a marca Tracta, do grupo Farmaervas, foi a 

primeira colaboração assinada por uma blogueira no Brasil, dando origem à marca T. Blogs 

(atualmente chamada TBmake). Inicialmente, a linha de maquiagem contava com um portfólio 

simples com batons e alguns produtos para os olhos. Em 2017, cinco anos após a sua primeira 

coleção, Bruna Tavares aposta no lançamento de uma base para a pele (produto de maquiagem 

que tem como finalidade uniformizar a tonalidade da pele e cobrir manchas), a Base Matte 

Pausa Para Feminices, (Figura 3). 

Figura 3 – Base Pausa Para Feminices 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices10 

 
8 Em entrevista cedida ao site Canal Tech, disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/como-os-
influencers-revolucionaram-a-industria-da-maquiagem-162281/ - Acesso em 20/07/2021 
9 Disponível em: https://mindminers.com/blog/influenciadores-digitais-2019/ - Acesso em 20/07/2021 
10 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
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O produto foi lançado, inicialmente, com 08 cores disponíveis, sendo 05 para pele 

branca e 03 para pele negra, (Figura 4). Após o lançamento do produto houve uma 

problematização em relação às cores que eram destinadas à pele negra, na medida em que havia 

um espaçamento de tons muito grande entre elas que não atendiam o público, como é possível 

perceber na imagem abaixo.  

Figura 4 – Cores da base Pausa Para Feminices 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices11 

Após seis meses do lançamento, dada às críticas a cartela de cores oferecida pela marca, 

novas tonalidades da base são acrescentadas ao catálogo (Figura 5). O argumento apresentado 

pela blogueira para a adição de novas cores é que o mercado brasileiro ainda não tinha abertura 

para disponibilizar um leque de cores muito grande, mas que ela havia conseguido a “vitória” 

de adicionar mais 08 cores na cartela do produto. 

  

 
11 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
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Figura 5 – Tabela de cores após a expansão da linha 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices12 

A nova cartela de cores acrescentou 05 cores para pele branca e 03 para pele negra. De 

acordo com a blogueira, a divisão seria 06 cores para peles claras, 05 para peles médias e 05 

para peles escuras que na visão dela era uma divisão “bem democrática”. Após essa a 

contextualização, entraremos no cerne do nosso objeto, a crítica ao produto no canal Herdeira 

da Beleza. 

Um ano após o lançamento da base, o canal Herdeira da Beleza, publicou um vídeo no 

quadro “O tom mais escuro”, que tem até o momento 630.536 visualizações e 2.680 

comentários13. No vídeo (Figura 6), Tássio aponta a falta de pesquisa para desenvolvimento de 

tonalidades adequadas para a pele negra, sendo exploradas apenas no quesito de “serem 

escuras”, mas que na prática não atendia às características de subtom da pele negra. O jornalista 

ainda se dirige à marca colocando-se à disposição para ajudar a resolver este problema, visto 

que o produto revelou ser um resultado de um conhecimento deficiente em relação à pele negra. 

  

 
12 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
13 Dados disponíveis em 27/07/2021 
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Figura 6 – Crítica elaborada pelo canal Herdeira da Beleza 

 

Fonte: a autora 

A crítica teve uma grande repercussão que reverberou nos comentários do vídeo e em 

outras redes sociais, a ponto de chamar a atenção da marca. Posteriormente, a blogueira entrou 

em contato com Tássio e o convidou para participar do processo de desenvolvimento de um 

novo produto para substituir, a princípio, a linha anterior. A Base Hipoalergênica Pausa Para 

Feminices, foi lançada em maio de 2019, seis meses depois da publicação do vídeo no canal 

Herdeira da Beleza. 

 Um mês antes do lançamento do novo produto, em quatorze de abril de 2019, Bruna 

Tavares publicou em seu blog uma matéria14 que faz um balanço da cartela de cores de bases 

de maquiagem de marcas comercializadas no Brasil e internacionalmente. Nela, é apresentado 

um argumento sobre as características do mercado de maquiagem, assim como a logística de 

comercialização em lojas físicas, descrita como “limitadora” para a disponibilização dos 

produtos. Após a apresentação das marcas, a jornalista aponta como média o leque de 10 cores 

de base disponibilizadas no mercado nacional, sendo assim, seu produto anterior se encontrava 

acima da média nacional. 

 
14 Disponível em: <https://www.pausaparafeminices.com/ppf/o-mercado-de-bases-nacionais/> - Acesso em 
21/07/2021. 
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A nova linha de base (Figura 7), entrou no mercado com 12 cores, igualmente 

distribuída para pele branca e pele negra, contou com a consultoria de Tássio no 

desenvolvimento das 06 cores para pele negra. Apesar de inicialmente este produto substituir 

o anterior, a marca optou por manter a linha no mercado. 

Figura 7 – Nova linha de Bases para pele Pausa Para Feminices 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices15 

 

O lançamento da nova base teve uma boa repercussão com o público, principalmente 

as cores para pele negra, que se destacaram entre outras de marcas nacionais comercializadas 

até o momento. Na matéria de lançamento no blog, Bruna Tavares afirma16 que a base foi co-

criada com a ajuda do público, absorvendo todas as críticas que recebeu ao longo de um ano e 

meio de comercialização do produto. No vídeo, que foi ao ar no canal Herdeira da Beleza, 

(Figura 8), Tássio contou como foi o processo de consultoria para o desenvolvimento do 

produto, apresentando as mudanças do mesmo e também sua relação com a marca. 

  

 
15 Disponível em: < https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-
minha-nova-base/ > - Acesso em 20/07/2021. 
16 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-
minha-nova-base/ - Acesso em 21/07/2021 

Documento Monografia - versão final (0959069)         SEI 23072.245003/2021-65 / pg. 54

https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-minha-nova-base/
https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-minha-nova-base/
https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-minha-nova-base/
https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-minha-nova-base/


49 
 

Figura 8 – Vídeo de resenha da nova base Pausa para Feminices 

 

Fonte: a autora 

Neste vídeo17, o jornalista revela que, à priori, teve receio quando seu contato foi 

solicitado pela blogueira tendo em vista a crítica feita ao produto anterior. Tássio, conta que 

este receio partiu por um acontecimento recente, já que na época havia recebido um e-mail de 

outra marca que tinha sido criticada no quadro e que se sentiu intimidado, pois foi duramente 

repudiado por compartilhar sua insatisfação em relação ao produto de maquiagem. Contudo, 

após o criador de conteúdo aceitar o contato com Bruna, conta que teve uma ótima conversa de 

esclarecimento e a proposição do convite para colaborar no desenvolvimento do novo produto. 

Acrescenta ainda que de todas as marcas que receberam críticas no canal, esta foi a primeira 

vez que uma delas retorna com uma possível solução. 

Este objeto foi escolhido pela sua particularidade de relação entre a marca e seu 

denunciador, e os dilemas presentes nesta dinâmica. A seguir, iremos analisar estes conteúdos 

e suas implicações através da óptica da comunicação organizacional e vigilância civil. 

 
17 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=L_qK5UB2gVo&list=PLvNp8InZ4x4fzdUzh5Gs5YPeFccjV8rDh&index
=11&ab_channel=HerdeiradaBeleza> - Acesso em 20/07/2021 
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4.2.1. Segundo movimento analítico: lançamento e crítica 

4.2.1.1. Lançamento do produto 

 Neste movimento iremos analisar os materiais de lançamento oficial do produto, assim 

como o vídeo-denúncia e seus comentários. Pretendemos observar nas postagens oficiais do 

lançamento da base, como elas constroem a narrativa de (a1) representatividade do produto e 

quais (b1) valores são acionados pela marca. Nessa direção, buscamos compreender através do 

vídeo do canal Herdeira da Beleza, como a crítica ao produto toma forma, suas características 

e reverberação na comunidade do criador de conteúdo, com a intenção de entender (a2) como 

a denúncia é formulada, (b2) como ela tensiona os elementos comunicacionais da marca e (c2) 

como ela aciona uma rede de solidariedade para monitorar as práticas abusivas das 

organizações. 

Como primeiro material analisado, nos ateremos à primeira publicação de lançamento 

do produto no blog, (Figura 9), Pausa para Feminices, do dia 10 de abril de 2017, “Base Pausa 

para Feminices – Resenha Completa”. 

Figura 9 – Matéria de lançamento da base 

 

Fonte:  a autora 
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A primeira informação sobre as cores da base tem como foco a quantidade ofertada. A 

postagem aponta que o grupo Farmaervas havia aprovado a fabricação de cinco cores para a 

linha de maquiagens da blogueira, porém ela coloca em ênfase que pediu muito a inclusão de 

mais três cores na cartela e que este número aumentasse conforme a demanda pelo produto no 

mercado. Neste ponto, percebemos que a apresentação do produto já se inicia com um tom de 

vitória ao destacar sua aposta em oferecer mais cores do que o proposto pela marca. Pensando 

em termos de representatividade, a publicação já aciona uma ideia de que estaria fazendo um 

grande feito ao “conquistar” a chance de oferecer mais cores ao seu público, o que fica mais 

evidente ao revelar a cartela de cores. 

Ao anunciar as dificuldades para ofertar o produto, a blogueira aciona no público a 

sensação de que ela foi uma “guerreira” que enfrentou os obstáculos para ofertar o melhor para 

suas consumidoras, como explicitado na fala “inicialmente o projeto teria 5, mas fui 

empurrando, chorando, e consegui que a Farmaervas liberasse 8 cores pra mim”18. O texto 

segue reforçando a ideia de representatividade do produto, apresentando a paleta de cores, que 

mesmo com a quantidade limitada “conquistada” pela blogueira, procurou oferecer tons que 

atendessem à pele clara e escura, como mostra a figura 10. 

Figura 10 – Cores do primeiro lançamento 

 

Fonte: Site de vendas Bellakiu19 

 
18 Fala retirada da publicação do blog Pausa para Feminices. Disponível em: 
<https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/> - Acesso em 
20/07/2021 
19 Disponível em: <https://www.bellakiu.com.br/produto/base-matte-oil-free-pausa-para-feminices/36299912> - 
Acesso em 21/07/2021. 
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Antes de falar sobre as cores, o texto ressalta que o foco principal era oferecer duas 

cores que atendessem “extremos”, um tom bem claro, descrito na matéria como “tom 

porcelana” e o um tom mais escuro, descrito como “ébano”. Além de reforçar a intenção em 

demonstrar para o público que os produtos foram pensados de maneira representativa, a ênfase 

dada pela marca pela escolha dessas cores é que por meio dessas conseguisse atingir mulheres 

de pele clara e negra e que, segundo a publicação, fosse possível fazer misturas para criar novas 

cores. 

Nesse momento, levantamos uma problemática que faz parte da vivência de mulheres 

pretas em relação à maquiagem, trazida por Tássio Santos em diversos espaços, tanto em sua 

vivência acadêmica, quanto no conteúdo do seu canal, acerca da necessidade de mulheres 

recorrerem à prática de misturar produtos a fim de alcançar, por seu próprio empenho, um 

resultado satisfatório destes produtos de beleza. 

Após a explicação do tom mais claro e o mais escuro, a marca aponta que as outras 

cores foram escolhidas após muita pesquisa e com a “ajuda” de duas criadoras de conteúdo nas 

cores para a pele negra, que correspondiam à cor da pele dessas youtubers. Não fica explícito 

neste texto qual foi a contribuição dessas youtubers no desenvolvimento do produto, mas 

podemos associar essa ajuda no sentido de testar o produto e dizer se a tonalidade as atendia, 

uma vez que essas influenciadoras eram bem conhecidas pelos vídeos ensinando a maquiar pele 

negra. 

 Aqui já é possível observar a associação de personalidades com visibilidade nas 

questões da beleza da mulher negra na tentativa de atrair este público, se aproximando do 

posicionamento de representatividade. Chama a atenção o fato de não existir essa mesma 

manobra relacionada às cores para pele branca, o destaque é feito apenas para as bases de cores 

para pele negra, na tentativa de acionar um valor de validação por meio das youtubers e diante 

de suas seguidoras. 

 Adiante, a postagem faz um comparativo de cores entre o lançamento e uma marca 

internacional que, na época, era referência pela variedade de tons comercializadas no Brasil, a 

MAC Cosmetics. Por meio deste comparativo, a intenção era familiarizar o público e criar uma 

referência das cores. Para isso, o texto aponta influenciadoras para cada cor da base, a fim de 
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que servisse como um guia para as consumidoras, como indica a frase “pega uma blogueira 

com um tom próximo do seu e stalkeia tudo sobre o que ela usa na pele rsrs”20. 

Figura 11: Tabela de referências publicadas no blog 

 

Fonte: Fonte:  Blog Pausa Para Feminices21 

Na figura 11, é possível visualizar as referências propostas para cada cor da base Pausa 

para Feminices, sendo os números de 1 à 8 correspondente às cores do lançamento, e a 

nomenclatura seguinte, correspondente às tonalidades de outra marca, e adiante referências de 

influenciadoras e/ou youtubers que se encaixavam no grupo atendido por cada cor. Neste ponto 

as contradições em relação ao discurso de representatividade acionado anteriormente ficam 

mais evidentes, sendo nítida a diferença entre as quantidades de referências nas tonalidades de 

pele clara e de pele negra na listagem de influenciadoras compatíveis com cada cor. 

Destacamos aqui a associação da cor 4 como sendo muito abrangente, ou seja, uma cor 

de pele clara que “basicamente geral” usa. Em um país em que 54% da população22 se declara 

negra, esta é uma colocação problemática e contraditória baseada em um discurso de 

representatividade, e que é tensionado, novamente, pela variedade de referências da cor 4 frente 

às apresentadas nas cores escuras. Olhando às tonalidades para pele negra, que seriam 

 
20 Frase retirada do texto do blog Pausa para Feminices. Disponível em: 
<https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/> - Acesso em 
20/07/2021 
21 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
22 Censo 2010 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=249230> - Acesso em 
02/085/2021. 
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referentes aos números 6, 7 e 8, percebemos uma grande disparidade de influenciadoras, com 

a marca citando apenas uma referência para as cores 6 e 7, que são as mesmas citadas 

anteriormente sobre o desenvolvimento do produto.  

Além da falta de referências nas cores de pele negra, o que chama a atenção é a ausência 

de blogueiras/influenciadoras de referência na tonalidade 8, mais escura. No caso, a publicação 

cita um funcionário do laboratório que “ajudou” no desenvolvimento da cor, porém apenas o 

seu nome, não trazendo mais nenhuma informação sobre ele, sua função e sua participação no 

processo de elaboração da base. É importante ressaltar que não necessariamente faltavam 

referências de personalidades conhecidas, que poderiam ser citadas nessa lista, mas percebe-se 

um certo distanciamento e superficialidade no levantamento dessas influenciadoras no mailing 

da marca, seja por falta de compatibilidade com as cores oferecidas ou também o risco de 

reprovação do produto. 

Após a chegada deste produto no mercado, várias influenciadoras brancas receberam a 

base da coleção para testar e produzir conteúdo sobre ela. Porém, quando se tratava da 

distribuição para influenciadoras negras, a proporção foi muito inferior, até mesmo pelo fato 

de que a variedade de cores era ínfima. Destacamos aqui algumas questões relacionadas à 

publicidade do produto, uma vez que este chega ao mercado, é de interesse da marca que as 

impressões sejam positivas, portanto, a escolha de quem irá testar e o que irá dizer sobre o 

produto atravessam acordos mercadológicos que limitam a formulação de críticas por parte dos 

influenciadores. 

As youtubers negras que receberam o produto também precisaram recorrer à prática de 

misturar as cores para tentar alcançar a cor similar ao de sua pele. Um exemplo disso é um 

vídeo23 publicado pela youtuber Camila Nunes, que foi citada como referência no guia de cores 

e também recebeu o produto para teste, onde ela mistura duas cores para realizar a maquiagem 

em uma modelo, como mostra a figura 12. 

 

 

 

 
23 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0TCyo-AIQzs&t=221s&ab_channel=CamilaNunes> - 
Acesso em 28/07/2021 
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Figura 12: Aplicação do produto usando duas tonalidades 

 

Fonte: a autora  

 No vídeo, a youtuber utiliza as cores 7 e 8 na modelo, pois nenhuma cor atendia 

isoladamente a tonalidade da pele. Embora este vídeo não apresente nenhuma crítica ou 

questionamento sobre as cores oferecidas pela marca na coleção, que pode estar relacionada ao 

acordo pré-estabelecido entre a marca e a youtuber, ele expõe uma prática que não acontecia 

nos conteúdos produzidos pelas influenciadoras de pele clara, onde sempre usavam apenas uma 

cor da base. Ou seja, para consumir o produto, mulheres negras teriam que adquirir mais de 

uma cor, pois a oferta não as contemplava. 

 O lançamento do produto gerou muita repercussão nas redes sociais, principalmente em 

relação às cores disponíveis para pele negra, o que levou à rápida expansão do leque de cores 

da base. Infelizmente, o resgate de muitos dos materiais que na época contestaram a marca, não 

foi possível24, dado o espaço de tempo e também as variáveis presentes em postagens nas redes 

sociais, como a sobreposição de publicações, desativamento de contas e grupos, assim como a 

 
24 Experiência da pesquisadora: Embora não se tenha registros, antes mesmo de cogitar estudar este material em 
ambiente acadêmico, em minha experiência como consumidora da marca, tive a oportunidade de ser espectadora 
de pronunciamentos da marca perante as tensões relacionadas à cartela de cores. Tais posicionamentos traziam 
argumentos que justificavam as escolhas da marca, apontando para a dificuldade de produzir produtos para pele 
negra, que a matéria prima era mais cara e que não havia mercado para esses produtos no Brasil. Em sua maior 
parte, tais posicionamentos ocorreram por meio da ferramenta “Stories”, que são conteúdos temporários. A própria 
Bruna Tavares se posicionou nessa ferramenta comentando seus esforços para entregar uma tonalidade diferente 
das disponíveis no mercado 
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exclusão e/ou arquivamento desses registros. Porém, a presença destes podem ser encontradas 

através de vestígios em outras plataformas, como abordaremos adiante. 

 Partindo para o segundo material desta análise, ganha destaque a publicação do blog 

com o anúncio oficial da inclusão de oito cores novas da base, (Figura 13). A primeira 

informação disponibilizada na matéria, é que essa expansão foi realizada a partir do pedido do 

público, o que pode validar a existência das críticas levantadas anteriormente. 

Figura 13 – Matéria de expansão da linha de maquiagem 

 

Fonte: a autora 

Antes de falar sobre as novas cores, a blogueira diz estar muito orgulhosa com a tabela 

de cores e que vê equilíbrio nela, e ressalta mais uma vez sua dificuldade em conseguir ofertar 

uma grande variedade de cores, e que se sente vitoriosa, tanto por convencer à marca expandir 

a cartela de cores quanto por provar que é preciso ter mais variedade disponível no mercado. 

Nesta fala, embora o lançamento do produto tenha gerado críticas e questionamentos por parte 

do público, é possível perceber a tentativa de ocultar essas tensões e também de distorcer a 

motivação propulsora da expansão da linha, que não foi com a “ajuda do público” ou a pedidos, 

mas por pressão. 

A linha passou a ter em seu portfólio 8 novas cores, adicionando mais 5 cores para pele 

branca e 3 novas cores de pele negra, totalizando 10 cores claras e 6 tonalidades para pele negra. 

Na publicação, a blogueira aponta que a partir da tonalidade 5 já atenderia a pele negra, algo 
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que não foi sinalizado no lançamento das primeiras cores, porém, a imagem abaixo foi realizada 

com o produto sobre uma pele mais clara, o que influencia na leitura da cor, ao comparar com 

outras imagens realizadas em contextos diferentes. Nota-se na figura 14, que a cor 5 ainda pode 

ser considerada bem clara. 

Figura 14 – Demonstração das cores após expansão 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices25 

A cor 5, que a blogueira já aciona como parte de uma gama para pele negra, foi testada 

por algumas youtubers com resultados insatisfatórios, (Figura 15) se revelando uma cor que 

atendia peles claras. Já nas figuras 16 e 17, a cor se comporta embranquecendo muito as autoras 

dos vídeos, de tal maneira que englobar essa cor no grupo de peles negras pode ser visto também 

como uma tentativa de parear mais cores dando um aspecto de simetria entre as cores de pele 

branca e negra na cartela da marca, reforçando a representatividade do produto. 

Figura 15 – Resenha da cor 5 da base Pausa para Feminices 

 
Fonte: a aurora26 

 
25 Disponível em:< https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ > - 
Acesso em 20/07/2021. 
26 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ffM2uQaIXyM&ab_channel=FabiaLopes> - Acesso em 
20/07/2021. 
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 Figura 16 – Comparação de cores  

 

Fonte: a autora27 

Figura 17 – Teste da cor 5 

 

Fonte: a autora28 

 Novamente, é feito um quadro com uma breve descrição de cada cor, indicando uma 

referência de influenciadora para cada cor. Uma característica marcante neste quadro, está nas 

novas cores para pele negra, a partir da numeração (5,5). As cores 5.5 e 6.5, em especial, são 

descritas como “muito pedidas”, o que evidencia, mais uma vez, a pressão por mais tons para 

pele negra, conforme figura 18. 

  

 
27 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1s3GWwdaHMg&ab_channel=IsabelaPierre> - 
Acesso em 20/07/2021. 
28 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uk0IwnKGtow&ab_channel=ANNALUBRASIL> 
- Acesso em 20/07/2021. 
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Figura 18 - Tabela de referências das bases após expansão  

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices29 

 No novo quadro, observamos que apenas as cores de pele negra são associadas à 

imagem de influenciadoras/youtubers, diferentemente do quadro de lançamento anterior. Ao 

analisar os nomes, constata-se os mesmos nomes anteriores (Thamires Rangel e Camila Nunes), 

mais uma nova influenciadora, Gabi DePretas, youtuber com grande visibilidade por questões 

raciais. Gabi dePretas afirma que foi procurada pela Bruna para opinar sobre as cores escuras 

e que ela citou a importância de ter uma base mais escura para atender peles mais escuras que 

 
29 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
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a dela, mas não participou ativamente do desenvolvimento. O vídeo30 publicado pela 

influenciadora em 2017, em que é feita a apresentação das primeiras cores lançadas, ela testa o 

produto como consumidora final, e deixa claro que não iria avaliar o produto sob uma ótica 

técnica, pois não é profissional da maquiagem. 

Figura 19 – Teste das cores 7 e 8 pela youtuber Gabi Oliveira 

 

Fonte: a autora 

 Apesar de contribuir com sua opinião em relação às cores, quando a influenciadora 

recebeu as bases 7 e 8 para testar as cores não a atenderam isoladamente, sendo necessário 

recorrer à prática de misturar as tonalidades para conseguir usar o produto como mostra a figura 

19. O vídeo não levanta uma problemática em relação às cores, mas podemos ver como se 

repete o mesmo fato destacado no material anterior, sobre a dificuldade que persiste nas 

influenciadoras negras para usar o produto. Resgatamos este vídeo, para poder relacionar o 

acionamento da Gabi, pela marca, na criação da cor 7,5, assim como, a associação da youtuber 

como referência da cor, que, na prática, atenderia a tonalidade da pele. 

  

 
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RtGr5phBJQk&t=280s&ab_channel=GabiOliveira> - 
Acesso em 20/07/02021. 
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Figura 20 – Mistura das cores 7 e 8 

 

Fonte: a autora 

A base de tom mais escuro, novamente não é associada a nenhuma figura pública, 

porém é adicionada a imagem de um funcionário do laboratório de desenvolvimento na matéria 

do blog, para “ilustrar” a aplicação da base, como mostra a figura 20. No material anterior, o 

nome do funcionário também havia sido citado na cor 8, porém a presença da fotografia surge 

após as críticas iniciais sobre a cor e o questionamento sobre a quem ela atendia. Nesse sentido, 

a imagem do Edson assume um caráter similar a uma “prova de vida”, uma vez que novamente 

não se fala com clareza qual foi sua participação no desenvolvimento. 

Figura 21 – Aplicação do tom mais escuro em funcionário do laboratório 

 

Fonte:  Blog Pausa Para Feminices31 

 
31 Disponível em: https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-pausa-para-feminices-resenha-completa/ - 
Acesso em 20/07/2021. 
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A problemática que persiste em relação ao tom mais escuro, é que apesar de ser 

desenvolvido para peles retintas, novamente não se tem associação de referência, seja de 

influenciadores ou de consumidores finais utilizando o produto. O texto dessa matéria, finaliza 

com a fala da blogueira sobre a paleta de cores, afirmando que agora ela está “bem democrática” 

e que a linha não tem pretensão de novas cores.   

Em síntese, os materiais analisados acima demonstram como a marca tenta assumir um 

discurso de representatividade, e se sente vitoriosa ao oferecer um produto “inovador” no 

mercado, em relação à produtos para pele negra, usando desse fato para sustentar seu produto 

como o mais democrático do mercado. Apesar disso, foi possível observar uma série de 

inconsistências e fragilidades em seu posicionamento. Ao refletirmos sobre as informações 

apresentadas acima, há um claro problema em considerar democrática uma tabela em que a 

disponibilidade de cores para pele clara é maior e as cores escuras, além de serem ofertadas em 

menor número, apresentam inconsistências em seu tratamento, tanto em relação à associação 

de referências, quanto à funcionalidade do produto. 

4.2.1.2. Críticas e reverberações 

Para aprofundarmos na problemática das características das cores para pele negra, 

seguiremos para análise do vídeo denúncia do canal Herdeira da Beleza, nomeado “Por onde 

começar?! Base Pausa para Feminices”32. Esse material, além de ser a fonte da denúncia, nos 

traz vestígios do posicionamento, da blogueira, que foram citados anteriormente e não estão 

mais disponíveis. No vídeo, Tássio Santos, jornalista e maquiador, realiza o teste do tom mais 

escuro da base Pausa para Feminices (Figura 22). Porém, o jornalista vai além, trazendo 

questões sobre a forma como a marca utiliza o discurso de representatividade ao mesmo tempo 

que se contradiz em sua comunicação. 

 

 

 

 

 
32 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=d53NF5BIKec&t=702s&ab_channel=HerdeiradaBeleza> - Acesso em 
20/07/2021. 
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Figura 22 – Teste da cor 8 no canal Herdeira da Beleza 

 

Fonte: a autora 

A construção da crítica pelo jornalista se inicia antes mesmo de testar o produto. Em 

primeiro lugar, ele problematiza o discurso comunicacional da marca, embora ressalte que o 

vídeo não vai de ataque à pessoa da blogueira, mas ao produto. Tássio resgata o contexto de 

tensão do lançamento da base, em que a marca foi questionada pela oferta de cores para pele 

negra, e ressalta a maneira como a blogueira responde a esse público (Figura 23). Nesse 

momento também, o jornalista contesta e aponta as falhas discursivas presentes naqueles 

posicionamentos, como ele ilustra pela fala: 

quando Bruna lançou essas bases, as meninas negras começaram a reclamar dizendo 
que não era uma divisão simétrica e justa [no lançamento de 8 cores iniciais] com o 
público dela. Ela se pronunciou dizendo que era muito difícil fazer bases para pele 
negra aqui no país e que ela já estava fazendo três tons e que depois lançaria mais… 
e começou a jogar um monte de desculpas. E essas desculpas não soaram muito bem 
pra comunidade preta, entendeu? e aí muitas meninas se desconectaram da marca por 
conta deste pronunciamento. (BELEZA, 2018) 
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Figura 23 – Questionamentos do pronunciamento da marca 

 

Fonte: a autora 

Tássio chama a atenção do público para a incoerência presente no pronunciamento da 

blogueira, uma vez que no lançamento ela se colocava como inovadora e vitoriosa por oferecer 

uma tonalidade ainda não existente no mercado, porém quando o público negro tensiona o 

discurso da marca, a resposta distancia essa comunidade que, a priori, seria de interesse da 

marca aproximar. O jornalista, além de perceber as contradições presentes na comunicação da 

marca, ainda adiciona novas problemáticas, como a forma que esse pronunciamento é encarado 

pelas pessoas que esperavam uma recepção melhor de suas demandas, e também sobre a 

informação que indicava uma “dificuldade” em produzir cores para pele negra. Segundo Tássio, 

é absurda a justificativa do preço, pois “hoje no Brasil e no mundo inteiro, quem faz UM tom 

de base consegue fazer TODOS, não faz porque não quer ou porque não sabe, a informação tá 

aí e tem gente qualificada para desenvolver esses produtos, só falta mesmo é um pouco de 

disposição das marcas”. 

 Desta forma, o discurso de representatividade da marca, que já se mostrava fragilizado 

por inúmeras outras questões, abordadas anteriormente, é tensionado, utilizando do 

posicionamento da blogueira para contestar a informação sem fundamento apresentado pela 

marca. Neste sentido, o vídeo não apenas critica a cor do produto, mas levanta a reflexão do 
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público para problematizar as ações da empresa, em como ela explora a questão da 

representatividade de maneira superficial e irresponsável com a comunidade negra e como ela 

opta por se distanciar do público ao ser confrontada. 

 O jornalista também questiona a ausência de blogueiras negras recebendo o produto 

para teste, assim como a concentração do mailing da empresa em influenciadoras 

predominantemente da região sudeste. Essa problemática é uma constatação daquilo que já se 

fazia presente nas publicações de lançamento, na medida em que a marca não faz esforço para 

adicionar referências de blogueiras e youtubers para as cores de pele negra, sendo que até as 

poucas que receberam não conseguiram fazer uso do produto integralmente. Tássio afirma que 

logo quando lançou, eu não vi muitas meninas negras recebendo essa base, e eu já 
fiquei um pouco com o pé atrás assim e falei gente será que presta mesmo?! A mesma 
dúvida que tá em vocês aí agora, se a número 8 é boa mesmo, foi a dúvida que eu 
fiquei, porque não vi ninguém disso na internet, entendeu? E gente isso acontece em 
praticamente em todas as marcas, e não só comigo, mas com outros profissionais e 
maquiadoras negras que se dedicam a trabalhar com pele negra, que às vezes ficam 
de fora dos lançamentos porque talvez o pessoal tenha medo do que a gente tem pra 
falar, mas a gente fala do mesmo jeito. (BELEZA, 2018) 

Desta forma, a ausência de representatividade nas ações de marketing do lançamento 

vai além de gerar dúvidas acerca da qualidade do produto destinado à pele negra, expondo as 

fragilidades do discurso daquela organização. Apesar de defender seu produto como 

democrático, ao selecionar apenas blogueiras brancas para receber, testar e emitir feedback da 

base, fica evidente o desalinhamento entre a comunicação estabelecida com o público e as ações 

da empresa. 

Partindo para o teste do tom mais escuro da linha de maquiagem, o criador de conteúdo, 

juntamente com a modelo que participa do quadro, Joice Lima, problematizam os aspectos da 

cor e seu comportamento em pele retinta. A principal queixa era sobre o subtom33, que é uma 

característica da cor que carrega a temperatura variando entre quente e frio, de acordo com o 

jornalista, a base apresentava uma ausência de subtom característicos em pele negra o que 

dificulta seu uso. Para ilustrar para sua comunidade o que seria esta ausência de subtom, são 

adicionados outros produtos para pele retinta para que fosse possível comparar com a cor 8 da 

base Pausa para Feminices (Figura 24). 

 
33 Em peles claras o subtom quente seria o amarelo, enquanto frio seria rosado, em pele negra, subtons amarelados 
e avermelhados se configuram como quente e como frio seria o oliva. O subtom rosado, geralmente é adicionado 
para calibração de temperatura para peles brancas, este se adicionado em produtos destinados à pele negra pode 
causar um acinzentamento da pele, uma vez que não está de acordo à nuance característica desta pele. 
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Apesar de ser uma cor bem escura, a base tem um fundo de cor (ou subtom) muito 

neutro e que performa de uma maneira destoante do esperado, “sinto que não tem cor de nada 

(...) ela tem um subtom muito neutro e eu diria até que tem um pouquinho de pigmento verde”. 

O jornalista aponta que ficou relutante com a possibilidade de ter a presença de verde no 

produto, mas conta que ao conversar com outras pessoas teve sua percepção ecoada.  

Figura 24 – Comparação de cores com a base 8 

 

Fonte: a autora 

Com a comparação, é possível perceber que a cor não se assemelha à tonalidade de pele, 

e quando seca fica nítida a estranheza da tonalidade, que é simplesmente escura. Nesse sentido, 

a crítica do jornalista mostra que já existem outros produtos no mercado que funcionam e que 

pesquisaram de fato as características de peles retintas para desenvolver o produto. A desculpa 

que “é difícil" apresentada pela blogueira, novamente, é tensionada na denúncia, pois se 

evidencia que se outras marcas alcançaram este resultado é porque é possível entregá-lo ao 

público. 

Durante a aplicação da base 8 na modelo, a problemática do subtom fica mais 

perceptível. Tássio apresenta suas percepções sobre o produto como profissional da 

maquiagem, mas também abre espaço para que Joice esclareça suas impressões sobre o produto, 

como consumidora final. Com vivência e experiência na dificuldade em encontrar produtos 
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para sua cor, a modelo reage a cor da base como “é horrível, não tem subtom nem vermelho, 

nem amarelo, não tem cor de nada” (figura 25). 

Figura 25 – Reação da modelo à cor da base 

 

Fonte: a autora 

O resultado da base na pele incomoda a modelo, mesmo considerando que a base é bem 

escura, ela declara seu descontentamento, afirmando que “fica estranha no rosto”. A questão 

levantada pelo jornalista é que o problema não está no fato da cor ser muito escura, mas sim na 

problemática da característica deste tom, que dificilmente iria atender consumidores finais, “o 

tom é bem escuro, mas o subtom realmente, eu acho difícil funcionar”.  
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Figura 26 – Análise do tom mais escuro aplicado em pele retinta 

 

Fonte: a autora 

Embora no teste realizado o resultado não superou a expectativa, ele ressalta que em 

alguma circunstância o produto pode atender algumas pessoas, porém ele não valoriza a pele 

negra como deveria (Figura 26). Com as observações feitas em relação a esta cor pela crítica 

do canal, se constata que, no fim, a marca não oferece um produto funcional. Mesmo 

considerando a possibilidade alentada pela marca de misturar tonalidades, há problemas, já que 

isso aciona outra discussão sobre como as consumidoras negras teriam que adquirir mais de 

uma cor do produto para conseguir usá-lo. 

A problemática em torno da prática de misturar tonalidades para fazer outras é algo 

vivenciado por mulheres negras, a fim de conseguir, de alguma maneira, fazer uso dos produtos 

de maquiagem, uma vez que estas não são priorizadas no processo de desenvolvimento. Ainda 

que as cores oferecidas pela marca tenham, de alguma maneira, atendido um espectro de 

pessoas, estas ainda se revelam como cores feitas com o intuito de preencher tabela, e não com 

a finalidade de atender em excelência este público. 

Como citado acima, o jornalista aponta que apesar de se ter profissionais capacitados, 

assim como informações para o desenvolvimento de um produto que seja eficiente, a marca 

não demonstra interesse em atender à demanda do público que diz representar. Portanto, o que 

o vídeo denúncia é que não basta apenas desenvolver cores escuras, mas é necessário buscar se 

informar sobre as características da pele negra antes de se comprometer em entregar um produto 

coerente para as consumidoras. Nesse sentido, ele tenciona a apropriação da marca de valores 
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como a representatividade, para depois agir de forma egoísta e incoerente, se desconectando 

com este público. 

 Para que seja possível compreender mais aspectos da denúncia, seguiremos para a 

análise dos comentários do vídeo. Foram selecionados 40 comentários34 que dialogavam com 

a crítica do canal, ordenados por mais relevante, através da ferramenta disponibilizada pela 

plataforma. Nesse material, iremos observar a reverberação da crítica na comunidade do canal 

e também como eles podem operar o monitoramento sobre as marcas. 

 Através dos comentários, é possível perceber como a crítica ganha adesão e as 

problemáticas destacadas pelo jornalista também são tensionadas pelo público – ou seja, não 

há uma mera repetição de ideias, mas um processo de trocas comunicativas que marcam a ideia 

de públicos em seu sentido mais forte (HENRIQUES; SILVA, 2017). Vários comentários dão 

razão à denúncia, entre eles mulheres que consumiram o produto e se sentiram enganadas pela 

marca (Figura 27). Não são poucos os comentários que demonstram insatisfação, não só com 

o produto, mas com a forma que o posicionamento da blogueira invalidou suas queixas.  

Figura 27 – Adesão da crítica por usuários da plataforma 

 

Fonte: compilação da autora35 

 
34 Embora os comentários do vídeo sejam públicos, optamos por manter em sigilo a identificação dos usuários. 
35 Colagem com comentários retirados do vídeo-crítica. 
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Além de mostrar uma grande consonância e adesão com a crítica tecida no canal, as 

pessoas também adicionam novos questionamentos e problematizações nos comentários, 

compartilham suas experiências com o produto e interagem entre si. Nesse sentido, apontamos 

estes comentários como a evidência clara de como se dá a formação de um público engajado, e 

a crítica, que outrora era do Tássio, ganha ares de uma problematização cada vez mais coletiva. 

Aos poucos o discurso da marca é totalmente desmontado nos comentários e, podemos 

destacar aqui, que nem sempre as pessoas estão problematizando as ações das organizações, 

mas os questionamentos levantados pelo jornalista chamam a atenção do público para elas 

(Figura 28). Ele aciona que existe um erro ali e que ao contrário do que a marca diz, é possível 

e necessário repará-lo, inclusive em respostas aos comentários. 

Figura 28 – Problematização do posicionamento na comunidade do canal 

 

Fonte: compilação da autora36 

 Nesta direção, podemos perceber também que algumas pessoas ainda não haviam 

problematizado as colocações da marca e expressam suas interpretações através dos 

comentários. Porém, a rede formada pelos que aderiram à crítica se movimenta para esclarecer 

as ambiguidades no posicionamento da marca, e proporcionam um ambiente de discussão e 

diálogo na comunidade digital. A partir dessas conversações, é notável o sentimento de 

pertencimento que se forma e o despertamento às questões políticas envolvidas no discurso da 

marca, com o público assumindo a crítica e propondo problematizações (Figura 29). 

 
36 Colagem com comentários retirados do vídeo-crítica. 
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Figura 29 – Conversações do público sobre a crítica e novas problemáticas 

 

Fonte: compilação da autora37 

Em alguns casos surgem nos comentários a verbalização da insatisfação do público com 

o posicionamento realizado pela blogueira nos “Stories” do Instagram – algo que fazia sentido 

na época, mas que hoje é difícil de acompanhar, já que aqueles posicionamentos sumiram. É 

interessante pensar que eles são rastros ou vestígios daqueles discursos, na medida em que 

apontam para a reação da marca/blogueira perante as queixas do público negro – ou seja, se 

não podemos recuperar os Stories, a movimentação daquele público nos remete ao seu sentido 

original. 

É importante ressaltar, que a adesão à crítica não parte apenas da comunidade do 

jornalista, mas envolve pessoas que compraram o produto da marca e não se viram 

representadas por ela.  Nesse sentido, a ausência de youtubers e blogueiras negras testando o 

produto frente aos elogios tecidos em resenhas de influenciadoras brancas confundiam o 

público que tinha interesse em usar as cores escuras da base. Os comentários sobre a 

disfuncionalidade do produto em relação à sua cor, transcendem a tonalidade testada no vídeo 

e revelam que as outras cores para pele negra igualmente apresentavam inconsistências (Figura 

30). 

 

 
37 Colagem com comentários retirados do vídeo-crítica. 
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Figura 30 – Experiências de consumidores com o produto 

 

Fonte: compilação da autora38 

Desta forma, ao ter acesso à denúncia realizada pelo canal Herdeira da Beleza, a 

identificação do público com a problemática intensifica a discussão e aumenta a consciência 

coletiva sobre os abusos das organizações em relação ao uso indevido do discurso de 

representatividade. O público formado em torno da denúncia não se limita apenas ao produto 

testado no vídeo, mas compreende a necessidade de levar a problematização adiante gerando 

assim uma rede de monitoramento para tentar pressionar outras organizações. Como 

explicitado nos comentários abaixo, as pessoas se movimentam para chamar a atenção para 

outras marcas e criam uma estratégia para associar à vigilância ao jornalista, por meio da 

hashtag “#chamaotassio” (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 
38 Colagem com comentários retirados do vídeo-crítica. 
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Figura 31 – Formação de público em torno da denúncia 

 

Fonte: compilação da autora39 

 Em síntese, por meio da análise destes materiais, foi possível perceber, para além das 

fragilidades discursivas da linha Pausa para Feminices, a relação da denúncia com o público, 

que resultou na identificação e apropriação das pessoas com os pontos de críticas apresentadas 

pelo jornalista. Nesta direção, as consumidoras da marca se mobilizam para discutir outros 

aspectos não presentes na denúncia e para estabelecer uma rede de monitoramento de outras 

organizações. Desta forma, o alcance da crítica foi elevado devido a atuação de sua 

comunidade, reverberando os questionamentos levantados pelo jornalista de forma a extrapolar 

o conteúdo e a plataforma de origem. Perante todo esse cenário de críticas, que tensionam 

significativamente os discursos daquela organização, cabe investigar a forma pela qual ela opta 

 
39 Colagem com comentários retirados do vídeo-crítica. 
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por, estrategicamente, responder à denúncia acerca da apropriação indevida do discurso de 

representatividade étnica. 

4.2.2. Terceiro movimento analítico: resposta organizacional 

 Neste movimento analítico iremos analisar o comportamento da marca diante a 

denúncia realizada e a forma como ela se apropria desta para reestruturar sua comunicação e 

posicionamento. Os materiais analisados nesta seção são compostos por duas postagens do blog 

da marca, uma sobre o mercado de bases nacionais e outra anunciando o lançamento da nova 

base e também um vídeo do canal Herdeira da Beleza, anunciando as mudanças no produto da 

marca. Pretendemos observar estes materiais sob o operador analítico (a4), e compreender as 

estratégias adotadas pela marca, procurando identificar rupturas e continuidades, assim como 

elas se relacionam com a crítica/denúncia realizada anteriormente. 

 O primeiro material a ser analisado neste movimento, é a publicação no blog da marca 

realizada um mês antes de lançar a nova base totalmente reformulada. Essa publicação foi 

selecionada para compor este material, pois apresenta um teor que tenta, de certa forma, 

justificar de forma sutil, o fracasso do produto anterior, mas também prepara o terreno para a 

entrada da nova base no mercado. 

Figura 32 – Matéria de preparação para lançamento da nova base 

 

Fonte: a autora 

 A matéria faz um levantamento de todas as marcas de maquiagem que comercializam 

bases no Brasil, marcas nacionais de forma predominante, porém com adição de algumas 

marcas internacionais de valor compatível com as nacionais como Avon, Maybelline, Mary 

Kay e Ruby Rose. Na publicação, são adicionadas imagens com a cartela de cores oferecidas 

por cada marca, incluindo neste grupo também a Base Matte Pausa para Feminices. Ao todo 

foram citadas 45 linhas de produtos, que somam juntas 449 cores em suas cartelas. 
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 Após a compilação destes dados, o texto afirma que a média de uma cartela de cores no 

mercado nacional seria de uma tabela com 9 a 10 cores, sendo assim as marcas que oferecem 

além deste número estão acima da média. É interessante destacar que com este argumento a 

marca de certa forma aponta que mesmo com as polêmicas envolvendo o seu produto anterior, 

ela ainda estaria fazendo parte de um movimento “acima da média”. Desta forma, mesmo que 

a blogueira tenha errado em relação à sua cartela de cores, ela já estaria fazendo um grande 

feito por ao menos ter disponibilizado mais cores do que as outras marcas. 

 A publicação ainda aponta problemas que seriam definidores no processo de escolha 

da quantidade de produtos ofertados. De acordo com a blogueira “conversando com muita gente 

pra tentar entender isso me deparei com 2 problemas essenciais”40. Um deles seria que bases 

de maquiagem ainda não eram culturalmente o item de maquiagem mais consumido no Brasil, 

mas não é apresentado nenhum dado que sustenta este argumento. Já o outro problema seria 

relacionado à logística, neste caso, ela aponta que não são todas as marcas que possuem loja 

física própria para venda e que dependem do espaço de grandes varejistas para comercializar 

os produtos, e a limitação deste espaço estaria relacionada com a quantidade de produtos que a 

marca escolhe disponibilizar, como demonstra a figura 33. 

Figura 33 – Trecho da matéria sobre mercado nacional de bases 

  

Fonte: a autora 

 Novamente podemos perceber a tentativa de justificar o motivo da sua linha ter sido 

lançada primeiramente com 8 cores para só depois expandir a oferta, porém o produto foi 

vendido unicamente pela internet até maio de 201841. Portanto, a publicação desvia a real tensão 

presente na cartela de cores do seu produto a outras questões, desassociando o teor político 

 
40 Fala retirada da publicação do blog Pausa para Feminices. Disponível em: 
<https://www.pausaparafeminices.com/ppf/o-mercado-de-bases-nacionais/> - Acesso em 20/07/2021 
41 Disponível em: <https://www.pausaparafeminices.com/maquiagem/a-base-ppf-esta-chegando-nas-lojas-saiba-
tudo/> - Acesso em 20/07/2021 
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presente na contestação de sua oferta de tonalidades para pele negra evidenciado pela denúncia 

no vídeo do canal Herdeira da Beleza. Ressaltando novamente uma contradição no discurso da 

marca que havia anteriormente se distanciado das críticas e da polêmica da base argumentando 

a dificuldade em desenvolver produtos para pele negra, a falta de mercado e o valor 

diferenciado no custo do produto. 

 Na matéria, a questão logística ganha uma atenção maior sempre associando a 

dificuldade da disponibilização de espaço com o leque de produtos que as marcas desenvolvem. 

No momento da publicação, a linha da blogueira já estava sendo comercializada em lojas físicas 

e grandes varejistas como Renner e C&A, e a nova base também já seria lançada com vendas 

nestas empresas. 

Outro aspecto que a publicação aciona é que além da questão de espaço no layout, as 

lojas escolhem quais produtos irão disponibilizar para os clientes. Nesse sentido, nota-se uma 

manobra que isenta a marca de parte da responsabilidade da disponibilidade dos produtos nos 

pontos de venda, transferindo essa decisão para as empresas varejistas. Ao relacionar essa 

informação com o posicionamento da blogueira, em relação às cores de pele negra no 

movimento anterior, vale relembrar que foi mencionado que essas tonalidades não tinham 

mercado e que vendiam menos, ou seja, os lojistas ao decidir quais produtos disponibilizar no 

espaço físico selecionavam menos tonalidades para pele negra – logo, isso seria uma “decisão 

de mercado” e que não estaria relacionado com o posicionamento da marca (figura 34). 

Figura 34 –Responsabilização das lojas pela oferta de produtos 

  

Fonte: a autora 

 Neste sentido, percebemos a forma meticulosa como essa postagem foi realizada, 

buscando selar as brechas da crítica anterior e também estabelecer uma proteção para a chegada 

do novo produto ao mercado. Se distancia também do caráter político presente na questão da 

representatividade, desviando a atenção para questões mercadológicas, além de continuar 
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celebrando o fato de ser uma linha que “desafiou” o mercado oferecendo uma cartela com uma 

quantidade de cores acima da média. 

 A publicação finaliza acionando novamente valores da representatividade, porém de 

uma maneira diferente do que constava nos materiais anteriores. Nesse tópico, podemos 

considerar que ela chega a se apropriar da crítica, porém como se fosse um insight próprio. O 

texto faz uma breve observação acerca do equilíbrio de cores nas tabelas disponibilizadas pelas 

marcas, que de certa forma reafirma o discurso de uma tabela “bem democrática” defendido 

pela blogueira no material anterior, mas que nesta publicação afirma que “o fundamental aqui 

é cobrar de TODAS AS MARCAS de forma igualitária esse crescimento, e linhas que aos 

menos se mantenham na média ou acima dela. E acima de tudo cobrar um equilíbrio”42.  

 Diferente da maneira como a marca lidava com a representatividade nos materiais 

anteriores, de forma mais distante e mais relacionado à sua inovação na cartela de cores, nesse 

material ela passa a adotar um tom mais apelativo, (Figura 35) onde ela convoca uma ação do 

público diante da oferta de cores por parte de outras marcas no mercado, fazendo o uso de um 

discurso que estava presente no vídeo-denuncia e é característico do canal Herdeira da Beleza. 

Por esta ótica, já é possível perceber como a publicação se apropria do discurso de seu 

denunciador para estabelecer diálogo e se conectar com o público. 

Figura 35 – Apropriação do discurso de representatividade 

  
Fonte: a autora 

 Além de convidar o público a “fiscalizar” empresas de cosméticos, a postagem desvia 

a atenção da problemática que envolvia a marca, direcionando a crítica para outras empresas 

 
42Fala retirada da publicação do blog Pausa para Feminices. Disponível em: 
<https://www.pausaparafeminices.com/ppf/o-mercado-de-bases-nacionais/> - Acesso em 20/07/2021 
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com o argumento de que por mais que ela tenha errado a culpa não era só dela, e sim de todo o 

mercado. Nesta publicação, fica evidente que além de não assumir a responsabilidade pelo erro 

na cartela de cores, a marca ainda se esforça para anular a existência da denúncia se apropriando 

do discurso do denunciador. 

 Partindo para o segundo material desse movimento, iremos analisar a publicação do 

anúncio oficial da nova base da linha. A Base Hipoalergênica Pausa para Feminices, chega ao 

mercado com 12 cores, em uma tabela simétrica entre pele clara e pele negra, sendo dividida 

em três grupos de 4 cores para pele clara, 4 para médias e 4 para escuras, sendo 6 cores para 

atender pele negra. 

Figura 36 – Matéria de lançamento da nova base 

 

Fonte: a autora 

 A publicação antes de se aprofundar na apresentação do novo produto, esclarece que a 

base anterior, que inicialmente sairia de linha, continuaria sendo comercializada devido aos 

pedidos do público e de lojistas.  Ao revelar as primeiras informações do produto, a blogueira 

aponta que a base foi fruto de uma colaboração e que ela ouviu as críticas do público, mas não 

apontou quais foram essas críticas e nenhuma retratação em relação a elas. 

Figura 37 - Declaração da colaboração do público no novo produto 

 

Fonte: a autora 
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A ênfase nas cores do produto se baseia no argumento de simetria e equilíbrio (Figura 

38), e retoma o assunto do material anterior sobre o mercado nacional de bases, ainda assim a 

publicação ressalta que a cartela de cores da nova base também se enquadra acima da média 

ofertada no mercado (Figura 39). Nesta publicação é citado a colaboração de Tássio Santos do 

canal Herdeira da Beleza e da youtuber Thay Rosedal no desenvolvimento das cores para pele 

negra, adicionando a validação dessas cores por parte de seu denunciador. O texto não fornece 

informações sobre como a conexão com o Tássio surge através da denúncia, o que limita esse 

conhecimento apenas àqueles que acompanham o criador de conteúdo. 

Figura 38 - Declaração de simetria na tabela de cores 

 
Fonte: a autora 

 

Figura 39 - Cores da nova base 

 
Fonte: Blog Pausa para Feminices43 

A forma como o texto apresenta a participação do jornalista no desenvolvimento do 

produto, ausenta as tensões que levaram a esta colaboração, e a blogueira apresenta a relação 

 
43 Disponível em: <https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-
minha-nova-base/> - Acesso em 20/07/2021. 
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dela com o autor da denúncia como uma “experiência maravilhosa", sugerindo um encontro 

livre de disputas (Figura 40). Nesse sentido, percebemos que este foi um aspecto que a marca 

realizou um esforço para gerenciar a crise em que havia se envolvido, negociando sentidos com 

as partes envolvidas, ora se distancia de se posicionar, outra se aproxima de discursos que lhes 

são convenientes. 

Figura 40 - Declaração de participação de Tássio no desenvolvimento do produto 

 
Fonte: a autora 

 Na descrição da tabela de cores, observamos uma mudança em relação ao produto 

anterior, nela não é adicionado referências de influenciadoras correspondente a cada cor, exceto 

nas cores de pele negra e no tom que corresponde a própria blogueira (Figura 41). A presença 

do nome do Tássio e de Joice (modelo participante do quadro “O tom mais escuro”) sinalizam 

para o público a abrangência da cartela de cores para pele negra. É perceptível também a 

mudança nos subtons nas tonalidades escuras, que se relacionam mais fielmente às 

características de pele negra. 

Figura 41 - Quadro de descrição das cores da base 

 
Fonte: a autora 

 A apresentação das cores na pele também apresentou mudanças, antes eram aplicadas 

sobre o braço de uma pessoa com pele clara, que, como apontado no movimento anterior, 

alteram a percepção da cor. Neste material, os chamados swatches (que no mundo da 
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maquiagem se caracteriza como uma amostra do produto sobre a pele) são realizados tanto em 

pele clara, quanto escura (Figura 42). A blogueira informa seus leitores sobre a influência na 

leitura da cor, o que também não estava presente nos materiais anteriores, “os swatches no 

braço nos trazem apenas uma noção parcial da cor, isso porque cada tom de pele destaca mais 

ou menos determinado subtom”. 

Figura 42 - Swatches das cores da nova base 

 
Fonte: compilação da autora44 

 Neste lançamento, percebemos que a marca se resguarda na maneira como se posiciona. 

Mesmo que ainda resgate valores presentes no produto anterior, estes são apresentados de 

forma mais sóbria, deixando de lado o tom vanglorioso e assumindo uma postura mais 

consciente, embora não descartemos essa mudança como uma ação intencional. Estes materiais 

expuseram como a marca se articula para lidar com a denúncia e se movimenta para se 

reposicionar no mercado, ainda que a entrega de um novo produto tenha sido benéfica para os 

consumidores, as tensões presentes neste processo são camufladas pela marca. 

 Partindo para o último material deste movimento, analisamos o vídeo produzido pelo 

canal Herdeira da Beleza que apresenta e testa o novo produto no quadro #OTomMaisEscuro. 

Diferente do vídeo-denuncia, este foi produzido em parceria com a linha de maquiagem, ou 

seja, ele recebeu os produtos da marca e também pode indicar algum tipo de acordo financeiro, 

porém uma característica do canal é realizar parcerias que dialogam com sua narrativa e 

permitem que o jornalista exponha suas reais impressões e opiniões do produto. 

 
44 Colagem com imagens retiradas do blog Pausa para Feminices. Disponível em: 
<https://www.pausaparafeminices.com/pele/base-hipoalergenica-pausa-para-feminices-a-minha-nova-base/> - 
Acesso em 20/07/2021. 
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Figura 43 - Tela de parceria entre o blog Pausa para Feminices e o canal Herdeira da Beleza 

  
Fonte: a autora 

 Neste vídeo, Tássio inicia sua fala anunciando sua parceria com a marca para apresentar 

o novo produto e diferenciá-lo do anterior (Figura 43). O jornalista expõe para o público a 

maneira como foi feito o contato da marca, que foi através de outra criadora de conteúdo, Karen 

Bachini, que mantinha contato direto com Bruna Tavares. É interessante destacar, que as 

informações de contato do criador de conteúdo estão disponíveis no canal do Youtube, assim 

como, em suas redes sociais, mas o contato com a marca ter sido realizado por telefone, gerou 

uma aproximação mais pessoal. 

 Na escolha da via de contato com o denunciador da marca, podemos perceber como é 

realizada uma manobra de pacificação, uma vez que a própria blogueira se dispôs a conversar 

com o jornalista reforçando a sensação de abertura para diálogo. O jornalista afirma no vídeo 

que foi a primeira vez que uma marca que recebeu críticas em seu canal buscou estabelecer um 

relacionamento e ouvir suas demandas. 

 Embora reconheçamos a importância do diálogo entre as marcas e os públicos a quem 

se propõe representar, não podemos anular a presença de tensões e negociações de sentidos que 

se fazem presente neste processo comunicativo. Nesse sentido, ainda que seja positivo o contato 

da blogueira com o denunciador, onde procurava esclarecer a situação anterior e convidá-lo a 

colaborar de forma a “consertar” o erro do produto, não é em si um ato de bondade, mas sim 

uma oportunidade estratégica para a marca para se aproximar de um grupo importante, absorver 

o impacto da denúncia e ao mesmo tempo assumir uma posição de humildade, como demonstra 

a fala do jornalista: 
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Bruna foi a pessoa mais educada, mais gentil, mais doce e simpática do mundo 
comigo. Essa primeira conversa que tivemos foi muito boa, ela viu que eu tinha feito 
o vídeo da primeira base dela e viu também que eu estava disposto a ajudar e ela teve 
a humildade de chegar pra mim e falar pra mim, “olha não tá boa não? então venha 
cá e me ajude a fazer’. De todas as marcas que eu teci uma crítica aqui no canal, 
Bruna Tavares foi a única que teve a humildade de me chamar para fazer alguma 
coisa, e eu admirei isso. (BELEZA, 2019)45    

Figura 44 - Vídeo de resenha da nova base 

 

Fonte: a autora 

O tom do vídeo é bem mais leve em relação ao anterior (Figura 44), Tássio fala sobre a 

sua participação para o desenvolvimento das cores para pele negra e que lhe foi confiada a 

missão de ter a fala final sobre as tonalidades do produto. Ainda que seja por meio da pressão 

e da denúncia, que ganhou força através de sua comunidade, ele demonstra sua felicidade, que 

encontra eco nos comentários do vídeo (Figura 45), sobre a conquista de ter cores realmente 

pensadas para atender à pele negra e que foi com a sua participação. 

  

 
45 Fala retirada do vídeo disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=L_qK5UB2gVo&list=PLvNp8InZ4x4fzdUzh5Gs5YPeFccjV8rDh&index
=11&ab_channel=HerdeiradaBeleza> - Acesso em 20/07/2021 
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Figura 45 - Reação ao vídeo 

 
Fonte: compilação da autora46 

 As novas cores para pele negra são apresentadas no vídeo, que assume um caráter mais 

de resenha, trazendo também as informações sobre a formulação do produto e da embalagem, 

antes de iniciar a aplicação na pele (Figura 46). Com a demonstração da cor mais escura na pele 

da modelo, a diferença na tonalidade em relação ao produto anterior é notável, as características 

da pele não são alteradas e sim realçadas com a base.  

Figura 46 - Aplicação do tom mais escuro da nova base 

 
Fonte: a autora 

 
46 Colagem com comentários retirados do vídeo de anúncio da nova base. 
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 A resenha do produto finaliza com uma fala do jornalista que elucida este pensamento: 

“eu amei esse lançamento, eu achei que ele respeitou a complexidade da negritude, oferecendo 

tons e subtons diferentes, está de parabéns”47. Neste sentido, o vídeo revela a importância da 

vigilância e formulação de denúncias sobre abusos cometidos pelas marcas a fim de pressionar 

a mudança por parte dessas empresas. Ainda que estas agem de maneira intencional ao se 

apropriar das críticas, a transformação provocada pela tensão não pode ser menosprezada 

(HALL, 2006, p. 227), pois negocia sentidos com o público uma vez que responde suas 

demandas ao mesmo tempo em que se beneficia. 

  

 
47 Fala retirada do vídeo disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=L_qK5UB2gVo&list=PLvNp8InZ4x4fzdUzh5Gs5YPeFccjV8rDh&index
=11&ab_channel=HerdeiradaBeleza> - Acesso em 20/07/2021 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos este trabalho com a intenção de compreender os dilemas e tensões presentes 

na relação entre a comunicação organizacional e seus públicos em um contexto de 

monitoramento por iniciativas de vigilância civil.  Resgatamos como referencial teórico, uma 

linha de pensamento ancorada na complexidade da comunicação organizacional, entendo-a 

como um processo relacional que se adequa com mais propriedade ao cenário contemporâneo, 

em um contexto de intensa vigilância no qual os públicos tendem a assumir um protagonismo 

na sociedade. Pelas características do nosso objeto, levou-se em consideração a ideia de 

representação étnica para discutir as problemáticas envolvidas em sua apropriação por parte da 

organização para fins mercadológicos. 

Através do desenho metodológico adotado, e tendo o estudo de caso como estratégia de 

análise, visando um olhar abrangente sobre o objeto, buscamos organizar a análise de modo a 

evidenciar o contraste entre os materiais oficiais da organização e a denúncia realizada, assim 

como entender o uso de estratégias na comunicação da marca. Nesse sentido, os movimentos 

analíticos definidos para cada período temporal permitiram uma observação apurada, 

resultando em achados importantes. 

Ao escolher nosso objeto esperávamos encontrar, à princípio, um episódio de 

colaboração entre marca e público que envolvesse o reconhecimento e reparação de um erro a 

partir da denúncia de uma iniciativa de vigilância civil. Porém, no decorrer da análise foi 

possível perceber diversas tensões e disputas presentes nesta relação. No decorrer da análise, 

deparamos com uma série de inconsistências e estratégias utilizadas para desviar a atenção do 

público das problemáticas presentes no discurso da marca. Desta forma, os resultados obtidos 

nesta análise constituem uma oportunidade para refletir sobre a forma como as organizações 

negociam sentidos com seus públicos a todo momento. 

Por se tratar de um episódio em que se teve acesso aos materiais de sua trajetória, foi 

possível analisar tanto os discursos iniciais da marca, a denúncia e a maneira como a marca 

responde a ela. Os tensionamentos realizados na crítica colocam em evidência as falhas 

discursivas cometidas na comunicação da marca e apresentam argumentos sólidos para 

desarticular as justificativas da empresa frente aos questionamentos do público. A crítica gerou 

grupos engajados que começaram a se mobilizar em torno da problemática levantada no vídeo, 

e dessa forma a repercussão da denúncia ganhou força e extrapolou os limites da plataforma. 
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A formação de públicos ocasionada pela denúncia tornou-se uma rede de 

monitoramento que se articulou para vigiar não só a marca denunciada, mas também outras 

empresas que cometem abusos semelhantes. Nesse sentido, é interessante levantarmos o 

questionamento: Se a crítica não tivesse acionado este público, teria alcançado o mesmo 

impacto? Nesse ponto, podemos pensar sobre a centralidade de compreender os processos de 

formação e movimentação de públicos para pensarmos a comunicação organizacional, na 

medida em que tais agrupamentos atuam de maneira decisiva no tensionamento e na disputa de 

sentidos. 

Embora seja responsável pela linha de maquiagem, a marca Tracta direciona toda a 

visibilidade para a blogueira que assume a relação direta com o público. A maneira como ela 

se pronuncia perante às polêmicas iniciais em volta do primeiro lançamento, algo que é 

inclusive tensionado na denúncia, algo que desperta a nossa atenção, pois grande parte das 

respostas às críticas foram realizadas através da ferramenta “Stories”, no Instagram, que é uma 

mídia temporária. Dessa forma, não é possível encontrar vestígios da crítica, algo que dificulta 

a reconstrução do caso e pode servir inclusive para proteger a marca ao suprimir o tema em 

mecanismos de busca na internet. Não há nenhum registro oficial das justificativas da marca ao 

público, e acreditamos que isso deve ser encarado como uma estratégia. Só restam evidências 

dispersas sobre a fala da blogueira, mas que não causam o mesmo impacto caso tivesse o registo 

de uma nota oficial. 

Por outro lado, a atitude da marca diante da denúncia chama a atenção. Ela absorve o 

denunciador para se reposicionar no mercado, usa de sua autoridade e reconhecimento para se 

reaproximar da comunidade negra, projetando a imagem de ser uma marca consciente e sem 

admitir seu erro publicamente. A marca utiliza de uma estratégia organizacional avançada, que 

desmonta as possibilidades de críticas futuras e assume novamente o discurso de 

representatividade alinhado com o relançamento de um novo produto. 

 Destacamos aqui, que apesar do reposicionamento da marca ter sido bem recebido pelo 

público, as tensões presentes nas negociações entre marca e público não desaparecem. Em 

alguma medida, o lançamento do novo produto parece uma resposta para se redimir com a 

comunidade afetada.  Através da análise, porém, foi possível perceber que, na verdade, há 

traços discursivos de uma estratégia para se conectar novamente com este público e com seu 

potencial econômico, revestindo a marca com valores de representatividade e, inclusive, 

conquistar credibilidade perante a comunidade digital do canal Herdeira da Beleza – 

interessante notar como o vídeo de Tássio salienta a “humildade” da blogueira/marca. 
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 As trocas, tensões, disputas e negociações presentes neste estudo de caso nos 

permitiram avançar na compreensão sobre como estes aspectos da complexidade estão 

presentes na comunicação organizacional. Observamos o quanto essas disputas de sentidos são 

longas e difíceis de serem resolvidas por envolver uma série de negociações com o público e 

mesmo com atores específicos (inclusive de forma privada, como no caso dos acordos entre 

marcas e influenciadores). Em alguns momentos, foram notáveis certas inconsistências nas 

ações da organização, mas em outros é possível perceber uma estratégia composta por 

ambiguidades que, por vezes, escapam do domínio público, e salientam aspectos da 

vulnerabilidade dos sujeitos, mesmo diante de um cenário mais amplo de monitoramento. 

No caso em questão, é interessante refletirmos sobre como a denúncia obteve um 

resultado positivo por conseguir mobilizar públicos que fortalecem o argumento do jornalista 

e conquista uma grande repercussão e visibilidade. Isso faz com que a solução da marca seja 

aglutinar o denunciador e seu público, mas quando as denúncias não conseguem adesão por 

parte dos públicos, será que ela teria o mesmo impacto? Vale levantar também a dúvida: e se 

as estratégias adotadas pela organização fossem outras, em que o público ainda não se sentisse 

acolhido pela resposta? Tais questões reforçam um aspecto importante do presente trabalho: 

não foi nossa intenção encontrar as “melhores respostas” ou mesmo indicar uma forma para as 

organizações agirem. Ao contrário, nossa intenção era justamente aprofundar a reflexão sobre 

as disputas de sentido por meio da ilustração de um caso concreto. Ao final, acreditamos que 

diversos questionamentos acerca das dinâmicas da comunicação organizacional, das estratégias 

de disputa e mesmo da formação e movimentação de públicos emergem, apontando nortes para 

estudos futuros, uma vez que as práticas de comunicação organizacional estão avançando e 

apresentando características inovadoras neste cenário de intensa vigilância e visibilidade nos 

ambientes digitais.  
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