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RESUMO 
 
Com este artigo, objetiva-se analisar de que modo os usuários da plataforma de 
comunicação digital Facebook se posicionaram a partir da divulgação da peça publicitária 
“Sou gorda & sou sexy”, da marca C&A. Além disso, pretende-se observar como a 
empresa gerenciou as manifestações dos usuários em sua fanpage a respeito da peça, que 
fez emergir discussões acerca da gordofobia e da representação da mulher gorda na mídia. 
Para alcançar esse objetivo, a investigação se concentrará na análise da postagem em que 
aparece a peça publicitária e dos comentários que surgiram a partir dessa divulgação. Nesse 
sentido, busca-se desenvolver uma discussão acerca da comunicação de marca 
contemporânea e sobre a potencialidade da participação dos públicos nos processos 
comunicacionais desenvolvidos em plataformas de comunicação digitais.   
 
ABSTRACT 
 
This paper provides an analysis of how Facebook users saw the advertising piece “Sou 
gorda & sou sexy” (I am fat and I am sexy) launched by C&A, a clothing store chain. 
Besides that, how the company managed the discussions that took place on the fanpage 
among the users, which brought up topics such as fat-shaming and the way fat women are 
represented in the midia. This investigation was focused on the analysis of the advertising 
piece post and on the comments emerged from the promotional material. In this regard, we 
brought in a discussion on the subject of the contemporary brand commnication and on the 
potencial of public participation in communication processes developed in digital media 
platforms.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação de marca. C&A. Gordofobia. Facebook. 
Participação.  
 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT3: Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
2 Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCom); 
alinemonteiro@gmail.com e barboza.dayana@gmail.com.  
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INTRODUÇÃO 

 Em setembro de 2016, a C&A, rede internacional de lojas de departamento, 

divulgou uma peça publicitária com os dizeres: “Sou gorda & sou sexy”, integrante da 

campanha “Entre na Mistura Jeans”3. Composta por outras seis imagens que abordam 

temáticas diversas, sempre constituídas por duas imagens, unidas pelo “&” da marca, a 

campanha visa reforçar o compromisso da C&A com uma moda inclusiva4, mostrando 

respeito à diversidade.  

No entanto, a divulgação não alcançou os resultados esperados pela empresa. Na 

imprensa especializada, nos blogs de moda e nas plataformas de comunicação digitais, a 

forma como a peça “Sou gorda & sou sexy” foi construída levou a críticas. Para muitos, a 

escolha da modelo se configurou como um erro, pois ela não representaria, de fato, uma 

pessoa obesa. A imagem suscitou debates sobre a imagem da mulher gorda na mídia e a 

gordofobia5.  

 Pretende-se observar, neste artigo, de que modo os usuários do Facebook se 

posicionaram sobre essa ação de comunicação de marca e, ainda, verificar se a empresa 

gerenciou as manifestações registradas em sua página. Para alcançar esse objetivo, a 

investigação se concentrará na fanpage da C&A, a partir da análise da postagem em que 

aparece a peça publicitária “Sou gorda & sou sexy” e dos primeiros seis comentários da 

postagem e das respectivas respostas a eles, totalizando cem participações do público.  

 A Análise de Conteúdo (AC) será utilizada para explorar os padrões perceptíveis 

nos comentários e as estratégias utilizadas pelos atores sociais ao se expressarem a respeito 

da peça publicitária. Além disso, busca-se compreender como as discussões acerca da 

                                                             
3 Disponível em: <http://www.cea.com.br/semana-jeans>. Acesso em 02 Out 2016. 
4 Em março de 2015, A C&A lançou seu novo conceito de comunicação de marca, com a união entre moda e 
diversidade. Em setembro de 2016, a empresa lançou a campanha “Entre na Mistura Jeans” com o objetivo de 
questionar a delimitação dos gêneros na moda, ao propor roupas que podem ser usadas tanto por homens 
quanto por mulheres. Ainda em 2016, a campanha “Dia dos Misturados”, para o Dia dos Namorados, também 
trabalhava a questão da inclusão de vários tipos de casais, além do heteronormativo.  
5 “O termo gordofobia é utilizado nos movimentos sociais em referência a um processo de estigmatização que 
conta com aparatos sociais, midiáticos, culturais e médicos para perpetuar modelos de corpos aceitáveis 
(magros ou hipertróficos). A estigmatização ocorre por processos de exclusão social das pessoas que não 
estão dentro do padrão corporal de beleza, a marginalização dos indivíduos acima do peso considerado ideal – 
tanto pela medicina quanto pelo padrão ideal estético atual; seguidos por tentativas de dominação do corpo 
para se adequar aos padrões vigentes” (RODRIGUES & ARCOVERDE, 2014, p. 12. Disponível em 
<http://bdm.unb.br/handle/10483/8556>. Acesso em 30 Set 2016). 
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gordofobia foram construídas na página, a partir da compreensão dos fatores que 

influenciam na forma como o gordo é visto em nossa sociedade contemporânea.  
 
Os pensamentos, sentimentos e ações que temos em relação à gorditude não são 
naturais, mas sim frutos da operacionalização de um dispositivo da magreza, 
através da circulação de uma rede de inteligibilidade, que nos subjetiva e nos 
organiza de uma determinada forma. Assim, a ojeriza, a aversão, a reprovação 
que temos frente ao ser gordo são resultados da rede de inteligibilidade sobre o 
ser gordo que circula em inúmeros espaços sociais, posicionando o corpo gordo 
como um corpo disforme, doente e feio e que não se refere apenas ao corpo, mas 
também à ‘alma’, à identidade dos sujeitos, já que os posiciona, em geral, como 
preguiçosos, desleixados e sem autocontrole (MARTINS, 2006, p. 82).  
 

 Com base nessa perspectiva, será importante observar com que frequência e em que 

circunstâncias os usuários relacionaram a peça publicitária à gordofobia e à representação 

da mulher gorda na mídia.   

Para embasar a análise, desenvolve-se uma reflexão sobre a comunicação de marca 

contemporânea, a partir de autores como Martins (2005, 2006), Nunes (2012) e Almeida & 

Felippe (2016). Após esse delineamento, faz-se necessário observar a potencialidade de 

participação dos públicos nesse ambiente. Para isso, os principais autores a serem utilizados 

serão Jenkins et al. (2014) e Shirky (2011, 2012). Por fim, o Facebook é trazido à tona, 

com o objetivo de compreender de que forma a materialidade da comunicação influenciou 

os processos comunicativos que emergiram a partir da divulgação da peça publicitária. 

Autores como Manovich (2005) e Van Dijck (2013) contribuirão para o entendimento sobre 

a plataforma e as limitações e possibilidades que ela impõe às empresas e aos usuários. A 

partir dessas discussões, poder-se-á observar de que modo as plataformas de mídia social 

também se constituem como espaços de discussão para assuntos relevantes nos dias atuais, 

tais como a gordofobia.  

 

1 COMUNICAÇÃO DE MARCA CONTEMPORÂNEA  

 A imagem corporativa vem se consolidando, na contemporaneidade, como uma 

característica importante das empresas, em alguns casos adquirindo valor financeiro 

superior aos ativos 6da instituição. De acordo com Brandão e Carvalho (2003), a imagem 

institucional começou a ser uma preocupação das empresas por volta da década de 1970, 
                                                             
6 Ativos são os bens de uma empresa que podem ser convertidos em dinheiro, em algum momento. Incluem 
aplicações financeiras, poupança, títulos e demais créditos.  
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quando a divulgação de valores intangíveis se tornou uma questão a ser abordada pelas 

equipes de comunicação institucional.  

Chama-se branding a estratégia utilizada para o gerenciamento de marcas, 

envolvendo características tangíveis e intangíveis, construídas pelos detentores da 

identidade ou atribuídas a ela pelo público consumidor (MARTINS, 2006, p. 8). O objetivo 

do branding é associar valor às marcas, buscando diferenciá-las das demais. A identidade 

passa a ser, essencialmente, um valor, que norteia campanhas, produtos, patrocínios e 

posicionamentos. “Tudo o que o branding faz tem relação com a construção, fortalecimento 

e manutenção da marca no mercado e também com a empresa” (ALMEIDA & FELIPPI, 

2016, p. 136. Grifo das autoras).  

A caracterização das identidades de marca é necessária, atualmente, devido ao 

grande número de marcas em circulação, por vezes comercializando produtos e/ou serviços 

idênticos ou semelhantes. Assim, a diferenciação contribui para que o consumidor faça sua 

escolha: o intangível passa a fazer parte dos motivos apresentados ao comprador e 

considerados por este no momento da compra. Nesse sentido, como explica Carneiro 

(2007), os valores atribuídos às marcas colaboram “para essa mediação simbólica entre o 

mercado e o universo das aspirações e desejos, o mundo real e o mundo dos sonhos, o 

“profano” e o “sagrado”” (CARNEIRO, 2007, p. 16). 

Martins (2006) aponta que “[...] um indicador importante de força da marca está na 

sua capacidade de permanecer na memória e preferência dos consumidores sem o esteroide 

constante da mídia” (MARTINS, 2006, p. 45). Para que se fixem no imaginário do público, 

as marcas lançam mão de diferentes estratégias, associando nome, design e slogan a 

conceitos como excelência, contemporaneidade, sustentabilidade, compromisso social, 

cruelty free7, entre outras. Nesse viés, o trabalho de branding deve refletir conceitos que 

realmente sejam caros às marcas.   

 
O melhor trabalho de branding, a melhor campanha publicitária, as estratégias de 
marketing mais ousadas e pirotécnicas não vão sustentar uma marca que não 
saiba exatamente quem ela é, por que ela existe, por que as pessoas deveriam 
perder o seu tempo prestando atenção a ela (NUNES et al., 2012, p.12). 

 

                                                             
7 Marcas cruelty free não testam produtos em animais.  
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Carneiro (2007) indica que as marcas, inicialmente, estavam ligadas ao desempenho 

do produto comercializado. Em seguida, ganharam força os benefícios tangíveis e 

intangíveis dos produtos, caracterizando as empresas por trás das marcas. A concepção 

contemporânea está relacionada à experiência do consumidor: sai na frente na memória do 

público quem oferece diferenciais ligados aos valores trabalhados pelo branding e, além 

disso, consegue alinhar o discurso (o intangível) às ações práticas (o tangível) da 

comunicação de marca. Assim, a C&A, objeto deste artigo, busca a construção de 

diferenciais para facilitar a percepção do público consumidor.  

A C&A é uma empresa holandesa, fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e 

August. Em 1976, abriu sua primeira loja no Brasil, com a venda de roupas prontas em 

numerações variadas. Atualmente, possui 289 lojas em 125 cidades brasileiras8. A empresa 

evidencia, em seu site, que desenvolve ações de sustentabilidade e sociais. Desde 2015, tem 

investido em campanhas de comunicação e publicidade com temas como a inclusão social, 

com foco na diversidade. Em 19 de março de 2015, a C&A divulgou, via assessoria de 

imprensa, seu novo conceito de comunicação de marca.  

 
A partir deste mês, as campanhas vão misturar modelos e pessoas reais, com foco 
na diversão em espaços ao ar livre. “A C&A investe constantemente na 
comunicação com as suas clientes e traz um modelo inovador para as campanhas, 
com mais energia e que aproxima a marca do público jovem”, explica o vice-
presidente Comercial da C&A, Paulo Correa (C&A, 20169). 

 

O novo posicionamento da marca fez com que sua publicidade começassem a tratar 

de assuntos como a diversidade sexual, tema da campanha “Dia dos Misturados”, para o 

Dia dos Namorados 2016. As peças publicitárias exploram o “&” da marca como reforço 

da conexão entre as diferenças, como aponta o release10 publicado no dia 25 de maio de 

2016. A divulgação gerou protestos e apoios diferenciados, já que sugeria relações sexuais 

ou amorosas entre pessoas diferentes e de formas não convencionais, com ênfase na 

                                                             
8 Informações disponibilizadas no site da C&A. Disponível em:  
<http://www.cea.com.br/Institucional/Conheca-a-CEA>. Acesso em 06 Nov 2016. 
9 Citação retirada do site da C&A. Disponível em: <https://saladeimprensa.cea.com.br/cea-lanca-novo-
conceito-de-comunicacao-da-marca-em-campanhas-publicitarias/>. Acesso em 02 Out 2016. 
10 Disponível em <https://saladeimprensa.cea.com.br/ca-lanca-campanha-para-o-dia-dos-namorados/>. 
Acesso em 02 Out 2016.  
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questão de gênero. Após as críticas, a C&A se posicionou afirmando11 ser uma marca livre 

de preconceitos e estereótipos.  

No release de 06 de setembro de 201612, a C&A informa o lançamento de sua nova 

coleção de jeans, denominada “Entre na Mistura Jeans”, alinhada à proposta de uma moda 

inclusiva, com respeito à diversidade. O conceito carrega o & da marca, unindo 

informações diversas, e foca nas possibilidades do tecido valorizar as formas corporais. A 

C&A incluiu em sua divulgação a peça “Sou gorda & Sou sexy”, publicada em sua página 

do Facebook no mesmo dia 06 de setembro, originando comentários de apoio e em 

oposição, parte deles levantando a questão da gordofobia.   

 

2 POTENCIALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS PÚBLICOS 

A convergência dos meios, evidenciada com o surgimento da internet no campo da 

comunicação, e que impulsiona as mídias a trabalharem juntas, muda o cenário midiático. 

Entre outras alterações, surge a possiblidade de que os processos de produção midiática se 

tornem acessíveis ao público, alterando as formas de se produzir e de se consumir as 

mídias, de acordo com Jenkins (2009). Shirky (2012) aponta que a convergência trouxe 

mudanças nas mídias de transmissão (como o rádio e a televisão), assim como nas mídias 

de comunicação (como o telefone e outros meios de comunicação de um para um). Para 

Jenkins (2009), convergência torna os conteúdos disponíveis em diferentes plataformas, de 

formas diversas. O papel desempenhado pelas audiências na era da convergência é 

enfatizado por Martino (2014): é o público quem conecta as diferentes plataformas de 

mídia, migrando com facilidade de uma a outra, buscando informações diferenciadas sobre 

os temas que a ele são caros.  

Com a convergência, grupos de interesse se formam, unindo devoções semelhantes 

de pessoas de partes diferentes do mundo, com vidas e outras preferências, para discutir 

sobre o que têm em comum: o gosto por um produto cultural, por um artista ou por um tipo 

de coleção, por exemplo. Shirky (2012) acredita que a possibilidade de participação leva o 

público a crer que sua atuação faz diferença no processo comunicacional: “Participar é agir 

                                                             
11 Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/moda/noticias/redacao/2016/05/24/apos-ameaca-de-boicote-ca-
mostra-diferentes-formacoes-de-casais-em-video.htm?id=suzy-menkes-entrevista-a-galerista-e-editora-carla-
sozzani-04024D1B3260CC892326>. Acesso em 02 Out 2016. 
12 Disponível em: <https://saladeimprensa.cea.com.br/nova-colecao-jeans-ca-chega-com-novidades-
tecnologicas/>. Acesso em 02 Out 2016. 
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como se sua presença importasse, como se, quando você vê ou ouve algo, sua resposta 

fizesse parte do evento” (SHIRKY, 2011, p. 25).  

 
Nunca o público esteve tão disposto a fazer parte da história da vida de uma 
marca. As ferramentas sociais tornaram as pessoas agentes ativos de um processo 
que, até há bem pouco tempo, ocorria somente nos bastidores. Convidar o 
consumidor para fazer parte disso cria um senso de comunidade e pertencimento. 
É o fim da era dos imperativos. (NUNES et al., 2012, p. 40).  

 

No âmbito dessa discussão, é preciso observar o conceito de propagabilidade, 

tratado por Jenkins et al. (2014), e que enfatiza o papel do público na moldagem, no 

compartilhamento, na reconfiguração e na remixagem de conteúdos de mídia com a 

“cultura participativa” (Idem, p. 24). Para os autores, a propagabilidade diz respeito ao 

potencial de compartilhamento de uma mensagem por determinado público. Os autores 

acreditam que o espalhamento de conteúdos se dá a partir de algumas “decisões de base 

social” (Idem, p.37), que envolvem engajamento e interesse próprio ou de outrem. “As 

pessoas tomam decisões ativas quando propagam mídia, quer simplesmente passando um 

conteúdo adiante para suas redes sociais, com recomendações no boca a boca, quer 

postando um vídeo digital no YouTube” (JENKINS et al., 2014, p. 45).  

As redes sociais digitais, associadas às possibilidades de propagabilidade, 

transformam-se em ambientes propícios para que marcas desenvolvam ações de 

comunicação e reforcem o branding entre seu público estratégico.  

 
[...] as empresas estão se sentindo mais pressionadas a pensar não somente em 
como o público poderia difundir mensagens acerca de sua própria marca (e do 
conteúdo da marca), mas também em termos de como sua própria presença 
corporativa poderia se “espalhar” para se conectar com as mensagens que o 
público faz circular a respeito dela (JENKINS et al., 2014, p. 43). 

 

Ao se voltar o olhar para o objeto deste trabalho – uma ação de comunicação de 

marca desenvolvida no Facebook – é preciso refletir sobre o ambiente em que esse 

processo se constituiu e de que modo a materialidade comunicacional conformou as 

dinâmicas observáveis na página da C&A.  

 

3 PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL FACEBOOK 
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 Com a emergência das plataformas de comunicação digitais, as marcas passam a 

utilizar esse ambiente para desenvolver ações de comunicação. Nesse cenário, o 

Facebook13 é apropriado pelas empresas como uma ferramenta de comunicação e, com a 

fanpage14, oferece diversas possibilidades de ações a elas. Por meio da página, é possível 

empreender a construção de relacionamento com os públicos, com a divulgação da marca a 

partir de postagens com conteúdo multimídia, promoções, anúncios pagos, etc. A fanpage 

também disponibiliza ao seu gerenciador um painel administrativo com os resultados 

referentes a cada uma de suas ações e a reverberação alcançada por elas no Facebook. No 

que se refere aos usuários, as plataformas de comunicação digitais permitem a participação 

desses atores sociais no processo comunicacional. Tal rearranjo é alicerçado pelas 

características dessas plataformas (estão disponíveis no ambiente digital, oferecem espaços 

para manifestação e interação entre os usuários), que permitem uma atuação mais ativa dos 

sujeitos no processo comunicacional.  

No entanto, nesse contexto, é preciso salientar que os processos de comunicação 

desenvolvidos nas plataformas de comunicação digitais são conformados pelos interesses 

econômicos dos proprietários dessas mídias (LANGLOIS, 2014). Desse modo, é possível 

apreender que a construção dos algoritmos – que possibilitam o funcionamento do sistema 

– também é feita a partir dessa configuração, em que se objetiva o lucro. O algoritmo é 

definido por Manovich (2005)15 como algo que “(...) especifica a sequência de passos que 

devem ser tomados com cada dado” (MANOVICH, 2005, p. 88, tradução nossa)16. Ou 

seja, ele funciona como uma engrenagem que viabiliza a execução de tarefas no sistema e, 

dessa forma, determina as ações possíveis (ou não) naquele ambiente. Assim, todos os 

processos constituídos nesse espaço são determinados por “regras” que estabelecem o que 

pode ou não ser feito pelas empresas e pelos usuários. 

                                                             
13 Página do Facebook com propriedades diferentes dos perfis pessoais, usada por empresas, grupos sociais 
organizados e personalidades públicas, entre outros, para interação com os curtidores da página.  
14 O Facebook foi criado em 2004 pelo norte-americano Mark Zuckerberg e seus colegas da Universidade de 
Harvard. Atualmente, a plataforma possui 1,44 bilhão de registros de usuários no mundo (Dado divulgado em 
abril de 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/facebook-alcanca-144-bilhao-
de-usuarios-no-mundo-15950412>. Acesso em 05/08/2015).  
15 No livro “El lenguage de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital”, Manovich 
constrói uma discussão que permite pensar a anatomia da comunicação em ambientes digitais a partir da 
proposição de cinco princípios que caracterizam os novos media: representação numérica, modularidade, 
automação, variabilidade e transcodificação.  
16 “(...) especifica la secuencia de pasos que hay que dar con cada dato”.  
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No âmbito dessa discussão, Van Dijck (2013) propõe a leitura das plataformas de 

comunicação digitais a partir de duas dimensões entendidas como acepções possíveis para o 

termo compartilhar: connectedness e connectivity. O primeiro está relacionado à 

viabilização do compartilhamento de conteúdo entre os usuários da plataforma a partir de 

uma estrutura, que é desenvolvida com vistas a incentivar esse comportamento. “O 

Facebook gera de forma automática avisos de pessoas com quem você poderia ter interesse 

em se conectar e adicionar à sua lista – as sugestões são produzidas com base em 

relacionamentos computados algoritmicamente17” (VAN DIJCK, 2013, p. 60, tradução 

nossa).  No que se refere ao termo connectivity, Van Dijck (2013) o associa às estratégias 

desenvolvidas nas plataformas para possibilitar o compartilhamento de dados com 

terceiros.  
Os proprietários de plataformas têm interesse na abertura total por parte dos 
usuários; quanto mais eles sabem sobre os usuários, mais informações podem 
partilhar com terceiros. Ao agregar e processar dados em estratégias de 
personalização, eles estão criando valor a partir desses dados18 (VAN DIJCK, 
2013, p. 60, tradução nossa).  

  

 É dessa forma que o Facebook conecta os anunciantes a usuários específicos (VAN 

DIJCK, 2013), criando, assim, valor a partir de dados gerados com base na conectividade. 

Sendo assim, é possível perceber como os interesses dos proprietários das plataformas estão 

imbricados ao processo de desenvolvimento de ações de comunicação de marca e às 

possibilidades e limitações encontradas pelos usuários ao atuar nesse espaço midiático.  

  

4 ANÁLISE DO CASO  

A análise da postagem “Sou gorda & Sou sexy” e da amostra dos comentários que a 

constituem será ancorada ao entendimento sobre a comunicação de marca contemporânea e 

sobre a potencialidade de participação dos públicos nas plataformas de comunicação 

digitais. Para tanto, adota-se a Análise de Conteúdo (AC) entendida, no contexto deste 

trabalho, como 
 

                                                             
17 “Facebook automatically signals which other people you may be interested in contacting and adding to your 
list – suggestions based on algorithmically computed relationships”.  
18 “Platform owners have a vested interest in complete openness on the side of users; the more they know 
about users, the more information they can share with third parties. By aggregating and processing data into 
targeted personalization strategies, they create value from data”.  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações usando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 2007, p. 42. Grifos do autor). 

 

A partir dessa abordagem pontuada por Bardin (2007), em que estão inscritos 

indicadores qualitativos e quantitativos, será possível explorar os padrões perceptíveis nos 

comentários – as consonâncias presentes no conteúdo – no que se refere à ação de 

comunicação da marca19. Além disso, buscar-se-á observar de que forma essa ação pode 

estar vinculada a um contexto mais amplo, em que estão relacionados aspectos tangíveis e 

intangíveis da empresa, além de discussões sobre a gordofobia e a representação da mulher 

gorda na mídia. Com fundamento nesses apontamentos, é possível, a partir de agora, tecer 

considerações acerca do objeto de pesquisa.  

A peça publicitária20 “Sou gorda & Sou sexy” (abaixo) mostra duas imagens de uma 

modelo, a primeira em close (esquerda) e a segunda a partir de um ângulo mais afastado 

(direita), unidas pelo símbolo “&” da marca. A campanha tinha a intenção de questionar 

padrões encontrados na sociedade contemporânea, ao substituir o “ou”, que representa a 

dicotomia, pelo “&”, que dá relevo à pluralidade. Na peça analisada, a intenção era 

desconstruir a ideia de que a sensualidade está restrita às mulheres magras: é possível ser 

gorda e, ao mesmo tempo, ser sexy.  

 

                                                             
19 Ao longo da análise, alguns comentários serão trazidos à tona como representativos da dinâmica observada 
na página. 
20 A peça publicitária divulgada originalmente pela C&A mostrava totalmente as pernas da modelo. A 
imagem atual consta nas fotos da fanpage, álbum “Fotos de capa”. Disponível em:  
<https://www.facebook.com/ceaBrasil/photos/a.408757722484546.116386.193944443965876/146564832346
2142/?type=3&theater>. Acesso em 02/11/2016 
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Imagem 1: peça publicitária da C&A divulgada em 06 Set 2016.  

Fonte: Fanpage da C&A.  

  

 A partir da postagem, os usuários utilizaram a plataforma de comunicação digital 

Facebook para se manifestar. Foram quase 300 comentários e, diante desse grande número, 

a análise se concentrará nas 100 primeiras mensagens21 da postagem.  

 

4.1 O silêncio da marca 

 A C&A não se manifestou22 em resposta a nenhum dos comentários que compõem a 

postagem. Tal posicionamento revela o silêncio da marca que, apesar desenvolver uma ação 

em uma plataforma de comunicação digital – que permite a interação com os usuários – 

preferiu não intervir nas discussões. A posição também contraria a pluralidade proposta 

pela campanha publicitária e pelo posicionamento da marca, explicitado em 2015.  

 No entanto, a modelo da peça publicitária “Sou gorda & Sou sexy”, Maria Luiza 

Mendes, fez um comentário abaixo da postagem e expôs o seu ponto de vista sobre as 

discussões criadas em torno da divulgação. A ação gerou 59 respostas dos usuários da 

fanpage da C&A.  

 

                                                             
21 Comentários classificados como “principais” pelo algoritmo da plataforma Facebook.  
22 A empresa não se manifesta em nenhum dos 287 comentários que constituem a postagem. Esse 
posicionamento se contrapõe à postura adotada pela empresa na fanpage, uma vez que, por meio de uma 
pesquisa exploratória, foi possível perceber que a C&A, em linhas gerais, se coloca de forma ativa no 
gerenciamento dos comentários dos usuários.  
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 Imagem 2: comentário da modelo Maria Luiza Mendes, postado em 07 Set 2016.  

 Fonte: Fanpage da C&A.  
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 A modelo, ao se posicionar, justifica o seu lugar – de pessoa que representa a 

mulher gorda – a partir do seu IMC23: “Eu tenho 1,73m e peso 85kg. Meu IMC é de 28,40, 

portanto sou considerada uma pessoa acima do peso”. Ela assume uma “posição 

explicativa” a fim de construir um argumento que legitime a sua fala. Para isso, recorre ao 

dicionário e ao site de buscas Google. Essa estratégia não é bem recebida pelos usuários, 

que entendem a definição de gordo, apresentada pela modelo, como limitadora e 

superficial.  

 

2.2024  Quem bom que a sociedade e seus rotulos sao baseados no dicionario e no 
google ne?? VC NÃO É GORDA. Tenha vergonha na sua cara magra.25 

 

 Em seu texto, a modelo se coloca como parte de um grupo de pessoas gordas, algo 

que foi rechaçado pelos usuários que, em sua maioria, reforçaram a afirmação de que 

modelo não é gorda.  

 

2.4 Não amor...você não é gorda. Fica shiu. Beijos  

 

Ao analisar os demais comentários à postagem da empresa, é possível observar que 

o sentimento de pertencimento a um grupo também está presente nos dizeres dos usuários. 

Eles têm legitimidade para falar sobre as questões relacionadas ao ser gordo porque 

vivenciam as implicações disso na sociedade contemporânea. “Instalada a problemática de 

ser gordo, vemos surgir, mais do que nunca, um conjunto de saberes, de regulações, de 

relações de poder, que incluem/excluem, classificam, demarcam fronteiras, normalizam e 

hierarquizam as pessoas de acordo com seu peso” (MARTINS, 2006, p. 38). Uma das 
                                                             
23 O Índice de Massa Corporal é adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como padrão 
internacional para medir a obesidade. A medida é baseada no peso e na altura da pessoa, e gera um número 
escalonado.  
24 Opta-se, neste trabalho, por nomear como comentário “original” aquele em que o usuário faz referência 
direta à postagem da empresa. Já os demais comentários, entendidos como “não originais”, são as respostas 
dos usuários aos originais. Os comentários foram enumerados de acordo com a sequência em que aparecem 
na página. A partir da identificação do comentário original, as respostas também são enumeradas segundo a 
ordem da fanpage, mas com a indicação do comentário ao qual ela está vinculada. No exemplo acima, o 
comentário 2.20 é a vigésima resposta dada ao comentário original 2.   
25 Os comentários presentes na fanpage da C&A são transcritos exatamente como foram publicados, 
preservando até mesmo os erros de grafia. 
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limitações impostas refere-se ao fato de não encontrarem roupas em lojas de departamento, 

como a C&A.  

 

2.52 Vc não é gorda! Vc não sabe o que é ser gorda dentro de uma loja de 
departamentos. Vc não faz ideia das dificuldades. E FiM! Como disse uma amiga 

aí no comentário: nos poupe, se poupe! 

 

 Esse sentimento de pertencimento é revelado também pelo entendimento de que 

quem não faz parte do grupo, entendido como uma minoria social não representada na 

mídia, não deve falar em nome dele. 

 

1.16 Gente magra falando sobre ser gordo. Até quando 

  

 Em seu comentário, a modelo faz menção direta à campanha da C&A (abaixo), ao 

buscar evidenciar o objetivo “nobre” da publicidade e atenuar as possíveis falhas presentes 

no processo de inclusão da mulher gorda no mundo da moda.  

 

2 

(trecho) 

Queria dizer que me sinto feliz em estar nessa campanha. O conceito dela foi 
valorizar a pluralidade e as variadas formas de beleza, por isso topei participar. 

Me sinto feliz cada vez que vejo uma marca que não trabalhava nesse segmento, 
começar a trabalhar. Mesmo que ela não vá até o tamanho 60, mesmo que ela 

tropece no início,erre na modelagem...É o começo para que ela chegue lá um dia, 
e consiga abranger todos os tipos de corpos. É o começo para que possamos 

acabar com as divisões, com os padrões, com a objetificação da mulher 

 

 No contexto deste trabalho, a fala da modelo também pode ser entendida como um 

posicionamento extra-oficial da marca. Diante do silêncio da C&A, Mendes se coloca como 

“representante da empresa”. Os usuários percebem o papel desempenhado pela modelo 

naquele contexto e se baseiam na relação trabalhista para questionar a credibilidade de sua 

fala.  

 

2.49 VC ESTA SENDO PAGA, sua opinião não conta!! Vc nem sequer usa roupa da 
C&A pq tem marcas do mundo todo pra te vestir!! Vc NAO SABE o que é se 
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sentir humilhada por não encontrar uma calça jeans que sirva! Aliás... Por que 
será que posou pra foto sem calça? Ah... Deve ser pq na c&a não tem seu 

número!! 

 

4.2 O tangível e o intangível da marca 

 Um dos aspectos observáveis na fanpage da C&A é a falta de alinhamento entre os 

aspectos tangíveis e intangíveis da marca, revelados a partir dos comentários dos usuários. 

A C&A atrela a peça publicitária a uma imagem de uma moda inclusiva, que respeita e 

acolhe as diferenças – o intangível da marca. No entanto, ao analisar os comentários dos 

usuários, é possível perceber que, a prática (o tangível), não corresponde ao que é 

divulgado pela empresa. A partir de uma experiência pessoal, eles trazem à tona a 

fragilidade do intangível: a marca não disponibiliza roupas para pessoas gordas de forma 

satisfatória. A falta de correspondência entre o discurso da empresa e a realidade 

encontrada nas lojas apresenta-se como uma consonância da dinâmica observada na página: 

está presente em 37% dos comentários: 

 

2.3 Vc é linda, seu trabalho ficou incrível. Mas sinceramente, não afronte nossas 
inteligências. Sobrepeso é diferente de obesidade, uma pessoa com sobrepeso 
não é gorda. E eu sei, vc sabe é td mundo sabe que se a gente for levar uma 

pessoa gorda mesmo pra uma loja da c&a ela não vai achar nem um vestido feito 
com saco de batata pra vestir. As escalas das medidas são ridiculamente 

pequenas até pra quem é magra e tem uma bunda grande ou peitos grandes. O 
fato é que a marca quis abraçar um público que normalmente é rejeitado e deu 
uma pelo tiro no próprio pé. Querida, vc é gorda apenas pro mundo da moda, 

mas no mundo real, vc tem apenas um corpo ok e vc sabe disso. Legal vc tentar 
defender sua patroa, mas era melhor pra vc o silêncio. 

2.56 A inclusão da mulher GORDA só pode acontecer se houver roupas para 
mulheres gordas. E, querida, você é muito bonita, mas desapegue-se do 

dicionário, da balança e do IMC, vá até o espelho! Dizer que vende roupas para 
gordas e não ter roupas que sirvam sequer em gordinhas é de uma falsidade sem 
fim. Se você realmente defende esta causa, não se deixe enganar pelo cachê, aja 

de acordo com o discurso. 
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 Nos dias atuais, a partir da possibilidade de atuação dos sujeitos nas plataformas de 

comunicação digitais, faz-se ainda mais salutar que as empresas alinhem o tangível ao 

intangível.  

 
Sempre que uma marca se apropria de conceitos que não fazem parte da sua 
essência, apenas para parecer simpática a um determinado segmento do mercado, 
ela está cometendo um duplo erro. As pessoas para as quais esses conceitos 
realmente significam alguma coisa vão perceber a manobra quase que 
imediatamente. Elas a rejeitarão. Enquanto isso, seu público atual estará sendo 
impactado por uma mensagem inconsistente, que o levará a questionar tudo o que 
ele já sabe a respeito da marca (NUNES et al., 2012, p.12). 

 

Dito de outro modo, é preciso não apenas dizer, mas promover na prática o que se 

propõe. Do contrário, a ação de comunicação de marca pode ser entendida como uma 

apropriação indevida de uma causa e gerar uma repercussão negativa, posicionamento 

observado na página que pode ser evidenciado peço comentário abaixo:  

 

4 Linda, sexy, plus size, curvilínea sim. Gorda, jamais! Total falta de tato e de 
responsabilidade a dessa nova campanha da C&A! Mais um exemplo de grande 
marca querendo surfar na onda do empoderamento feminino e do plus size sem 

incluir de fato. Não sejam assim, amiguinhos! #disappointedbutnotsurprised 
#contrateumconsultor #contrateumagorda #alguémavisa #tododiaum7a1 

 

4.3 Gordofobia e representação da mulher gorda na mídia 

 Durante a análise, foi possível observar que, em mais de 40% dos casos, aparece a 

discussão sobre o que é ser gordo. Do total de comentários analisados, 56 utilizam as 

palavras gordo/gorda. A palavra gordinha aparece em cinco. Nesse sentido, existe uma 

preocupação em definir quais características podem ser atribuídas ou não a uma pessoa 

gorda; os usuários buscam diferenciar “categorias”, como gorda, curvilínea, plus size, 

obesa, com sobrepeso e ossos largos.  

 

1.5 Toda gorda é plus size. Nem toda plus size é gorda. Uma mulher que usa 

manequim 44, alta, curvilínea, com corpo perfeito, definitivamente não é gorda. 

1.15 Tem diferença entre ser gorda e ser obesa! Como a modelo respondeu ela tem 

imc acima de 28, está 20kg acima do peso "ideal" e é considerada gorda sim 
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 A palavra gordofobia está presente em apenas dois dos comentários analisados. 

Porém, essa temática aparece na página atrelada às experiências pessoais dos usuários, 

explicitamente em nove comentários. Ao longo dos relatos, há casos gordofóbicos de que 

foram vítimas, mas não necessariamente definem o ocorrido como gordofobia.  

 

2.53 

(trecho) 

Você já entrou em uma loja de departamento como a C&A, Renner, Marisa e 
Riachuelo, experimentou TODAS as roupas """grandes""" e constatou que 

nenhuma te servia? Você já chorou dentro do provador? Já se sentiu excluída 
pela sociedade porque não consegue encontrar uma calcinha sequer que te 

servisse? Eu e muitas mulheres passamos por isso desde a juventude, isso porque 
muitas vezes nem obesas somos. 

Quando comecei a usar 44, aos 14 anos, já ficou um pouco mais difícil de 
encontrar roupas. Depois que cheguei ao 48, comemorava muito quando, 

raramente, encontrava algo pra mim em lojas assim. Hoje, vestindo 52/54, nem 
posso sonhar em entrar em uma dessas lojas, e sempre que entro pra acompanhar 

alguém, até os vendedores me olham feio porque ali não tem nada pra mim. 

Então creio que não seria o caso de defender uma grife que, apesar de ter te 
pagado pra fazer o job, tem um histórico de clientes frustradas, que começam a 

se autodepreciar quando seu manequim normal começa a não servir mais e 
sofrem toda vez que os donos das grifes resolvem reduzir os manequins. 

 

 Os usuários narram casos de discriminação na loja o que, mais uma vez, evidencia a 

falta de coerência entre o intangível – a campanha da C&A – e o tangível – a realidade 

vivenciada nas lojas da marca.  

 

6 Vocês estão pensando que o consumidor é imbecil? As roupas de vocês não 
servem em pessoas gordas. Tenho 1,65 e 85Kg. Não acho absolutamente nada 

nas lojas de vocês. Além disso, os atendentes são grosseiros quando pergunto se 
há números maiores, como se não quisessem pessoas "de corpo perfeito" ali. 

Tenho vergonha de ver uma campanha dessa. Como profissional de comunicação 
e como consumidora. Absurdo. Apenas. 

 

 Ainda no que se refere à gordofobia, observa-se na dinâmica da página o 

posicionamento de usuários que se manifestam de forma preconceituosa “respaldados” por 

um discurso de vida saudável. Tal colocação não se configura como uma constância da 

dinâmica da página e está presente em 2% dos comentários: 
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2.43 

(trecho) 

Se ame sim, respeite seu biotipo, mas cuidado com o conformismo pois muitas 
de nos engordamos por maus hábitos, ansiedade etc, adquirindo futuramente 
doenças evitáveis com boa dieta e vida ativa, portando mexa-se, admita que 

houve avanço nesse sentido, temos inclusive gordinhas muito estilosas plus size, 
mas cuidado ao definir o termo como isso ou SÓ isso, pois repito, seria levar a 
coisa pra outro extremo e nem anorexia nem obesidade são bons pra ninguém! 

Correto?! 

 

  Ainda com base em suas experiências pessoais, as usuárias evidenciam o problema 

que publicidade em geral não representa a mulher gorda na mídia. Nesse sentido, quando 

uma empresa se propõe a fazer a representação dessa mulher, é preciso que a peça 

publicitária, de fato, corresponda às expectativas dessa parcela do público, que estão 

acostumadas a não se enxergarem na mídia, assim com tantas outras minorias sociais.  

  

2.24 

(trecho) 

Você não faz ideia como é entrar na C&A pra mim. Eu me sinto humilhada, 
diminuída, tudo menos sexy. O problema Maria Luiza é que durante anos fomos 
bombardeadas com a publicidade que dita a beleza com modelos magérrimas que 
ficam absolutamente maravilhosas em qualquer tipo de roupa. Esperamos muito 

por publicidade que apoie a pluralidade. Por isso peço que entenda a revolta 
quando a publicidade vem em forma de eufemismo. Com uma mulher saudável, 
no máximo cheinha, fotoshopada sem sequer uma celulite. As "gordas" Maria 

Luiza não são assim. Não somos como você. Gostaríamos de ser representada de 
forma real, de nos identificarmos com a modelo da propaganda e sentir que 
podemos ser bonitas como vocês são. Mais uma vez nos apresentam uma 

imagem que não alcançamos. É pior, deram nosso nome pra ela. Se te 
consideram gorda você realmente acha que algum dia terão roupas tamanho 60 

nesse tipo de loja? Você é linda e sexy. Toda mulher é. Mas você não é gorda. Pq 
infelizmente, gordas ainda não são colocadas em campanhas publicitárias. Não as 

de verdade. Eufemizar em nome de um conceito de "belo" é reforçar que se 
existe alguém fora do padrão, jamais conseguirá alcançá-lo. 

 

 Como forma de protestar frente a essa falta de representação ou até mesmo a 

respeito da manifestação da modelo na página, alguns usuários utilizam a ironia, presente 

em 12 comentários, o que representa 12% do total dos comentários analisados.  

 

1.3 Cadê a gorda na foto? Não achei! 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos comentários do público na postagem “Sou gorda & Sou sexy”, 

integrante da campanha “Entre na Mistura Jeans” da C&A, fez emergir discussões sobre a 

peça publicitária e outras temáticas, como a gordofobia e a representação da mulher gorda 

na mídia. Ao não se posicionar a respeito da discussão levantada pelo público na postagem 

inicial ou em outra posterior, a C&A abriu espaço para que a modelo plus size da campanha 

saísse em defesa da empresa, assumindo a "voz oficial" e justificando sua própria escolha 

para a peça publicitária. No entanto, apesar de ter apresentado seu Índice de Massa 

Corporal (IMC) na faixa de sobrepeso, como justificativa para o uso do adjetivo “gorda” na 

peça publicitária, a análise aponta que a modelo não é considerada gorda pelo entendimento 

geral dos usuários. 

 A moda, com seus rígidos padrões de modelagem, impõe tamanhos de corpos e de 

roupas que, por vezes, excluem um número significativo de consumidores. O arquétipo dos 

modelos nas propagandas de moda, em geral, apresenta pessoas brancas e magras, com 

estilo padronizado. Essa escolha impede que quem não se adequa a esses padrões consiga 

se ver representada pelas marcas. O tema da gordofobia, levantado por este artigo, é uma 

das formas de exclusão mais presentes nas divulgações de moda. Porém, é preciso destacar 

que há movimentos, ainda que isolados, buscando reverter essa situação. Um exemplo é o 

estilista mineiro Ronaldo Fraga que, em 26 de outubro de 201626, apresentou uma coleção 

ao São Paulo Fashion Week em que o foco não estava nas roupas, mas nas modelos: 28 

transexuais e travestis cruzaram a passarela no desfile de sua marca homônima.   

O debate iniciado na página da C&A, para além da discussão sobre a inclusão das 

diferenças e sobre a gordofobia, aponta, ainda, para a ampliação da participação do público 

nas discussões propostas pelas marcas. Mais do que isso: deixa claro que o branding nem 

sempre consegue trazer para o campo do real, da prática diária, as características 

intangíveis utilizadas na construção do ideário de uma marca. Enquanto participante ativo 

da comunicação, mesmo com a aplicação dos algoritmos, o público lança mão de sua 

convicções para defender posicionamentos e confrontar os produtores de conteúdo.  

                                                             
26 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1826596-representatividade-e-tema-de-
desfile-de-ronaldo-fraga-com-modelos-trans.shtml>. Acesso em 08 Nov 2016.  
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Assim como a C&A, no caso apresentado neste artigo, outras empresas estão sendo 

questionadas pelo público por apresentarem ações diferentes do discurso de marca. O 

debate para a inclusão das diferenças encontra, cada vez mais, eco nos participantes das 

redes sociais digitais e ressalta a necessidade do alinhamento entre o branding e as ações 

concretas das empresas. Pela análise dos comentários na postagem, aliado à ausência de 

resposta oficial da marca, é possível perceber que a C&A apresenta um posicionamento de 

branding aberto às diferenças, mas suas ações práticas não comportam toda a abertura 

apresentada no discurso da empresa.  
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