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Ref. Denúncia de publicidade abusiva, campanha Ellus “comfort couture” veiculada em
março de 2015.

1. CLADEM/Brasil, Observatório da Mulher e Rede Mulher e Mídia:
A presente denúncia é oferecida pelo CLADEM/Brasil – Comitê Latino-americano e do
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – e pelo Observatório da Mulher – ambas
entidades que constituem, entre outras, a Rede Mulher e Mídia.
O CLADEM é uma rede feminista presente em 14 países da região, formada por
ativistas e organizações feministas que lutam pela promoção e implementação dos
direitos das mulheres, partindo do direito como instrumento de mudança social. Conta
com status consultivo (categoria II) perante a Organização das Nações Unidas desde
1995 e possui reconhecimento para participar nas atividades da OEA desde 2002. Está

organizado em três grandes eixos: formação feminista, monitoramento de tratados
internacionais de direitos humanos a partir de uma perspectiva feminista e litígio
estratégico nacional e internacional. Dentre os seus temas prioritários está o combate à
violência contra a mulher, a plena garantia de seus direitos sexuais e reprodutivos e a
luta pela implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais.
O Observatório da Mulher, inscrito sob o CNPJ n. 07.982.055/0001-93, com sede à Rua
Baltazar Carrasco, 44, sala 02, Pinheiros, São Paulo, SP, é uma entidade feminista
brasileira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 10 de
outubro de 2005, que tem, entre outras finalidades, a de “promover a reflexão,
capacitação, mobilização, atuação e oferecer consultoria com relação às questões
relacionadas a gênero e meios de comunicação, bem como gênero e cultura”.
A Rede Mulher e Mídia é composta por ativistas e instituições feministas de todo o
Brasil que lutam para a mudar a imagem da mulher na mídia, abrangendo desde debates
relacionados à representatividade e estereótipos presentes em conteúdo midiático e
publicitário até a democratização dos meios de comunicação, mediante a necessária
regulação da Constituição Federal no que se refere à comunicação social.
Em conjunto, ambas as entidades constitutivas, entre muitas outras, da Rede Mulher e
Mídia, oferecem a presente denúncia, pelos motivos a seguir expostos.

2. A nova campanha da marca Ellus: difusão em Cuiabá e possivelmente em
outros estados da federação:
Recente campanha lançada pela empresa Ellus apresenta um vídeo e diversas imagens,
todas disponíveis no website da empresa: http://ellus.com/ . Embora todo o material da
campanha esteja online, o CLADEM – Brasil recebeu denúncia de que algumas peças
estariam sendo veiculadas pelo shopping Goiabeiras, situado na cidade de Cuiabá, razão
pela qual encaminhamos a presente denúncia ao órgão municipal de proteção e defesa
do consumidor, para averiguação e tomada das medidas cabíveis.
No entanto, considerando a competência da Secretaria Nacional do Consumidor, por
meio de seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, de analisar possíveis
violações ao código de defesa do consumidor quando estas se verificam em mais de um

estado da federação, é a presente denúncia também encaminhada a este órgão nacional,
para ciência e tomada das medidas pertinentes.

3. A campanha publicitária “comfort couture” ou para um estupro
confortável:
A nova campanha da Ellus conta com mensagens difundidas por meio de vídeos e fotos,
em diversos suportes de mídia. No âmbito desta nova campanha, três anúncios
apresentam a promoção da linha COMFORT COUTURE.
As respectivas fotos são a seguir reproduzidas. No lado esquerdo da primeira, observase que o rapaz testa a flexibilidade de sua calça, com um olhar de ave de rapina
planejando o golpe e o melhor ângulo para voar sobre sua vítima. Na segunda imagem,
a vítima, também de calça Comfort Couture, bota com salto agulha e top, é sustentada
pela cintura e se agarra ao homem (um possível agressor, a cujos desejos se submete),
que a segura por trás, como se ele pudesse arrastá-la para onde melhor lhe conviesse.
Aqui, sinaliza claramente a direção para onde quer leva a sua presa, de costas e,
portanto, impotente.

Na imagem abaixo reproduzida, verifica-se que a publicidade explora imagens fortes
que remetem a um determinado imaginário de sensualidade em que a mulher se
submeteria, rastejante, aos desejos de um homem. Ela se agarra ao paletó do homem,
olhando-o de baixo para cima com ar de súplica e desejo (um desejar lânguido, sofrido,
humilhante), supostamente rendida, enquanto ele continua agarrando-a e olhando de
cima para baixo.

Na terceira foto, veiculada pelo shopping Goiabeiras, localizado em Cuiabá, o apelo a
uma sensualidade conectada a uma forma de violência é ainda mais explícita, na medida
em que o homem literalmente parece arrastar uma suplicante modelo.

A elasticidade, que garante a adequação do jeans e do joggin, parece garantida pela sua
adesão às diversas poses. Mas será isso sinal suficiente de “conforto” prometido no
“Comfort Couture”, no que deveria supostamente parecer uma cena lasciva de desejo?
Fantasia infantil feminina que permite à mulher entregar-se impunemente aos seus
desejos, já que ela não os provocou mas simplesmente submete-se a uma força que a
domina, inocentando-a assim?
Ou fantasia infantil masculina, com o super-homem inicialmente “carregando” a mulher
para o seu canto, e vendo-a render-se aos seus encantos em seguida?
São muitos os jogos do amor. São muitos os jogos, no amor. Mas ser agarrada e puxada
por trás, como sugere o primeiro cartaz, remete à violência, e não aos jogos do amor.
Estimula a violência, recobrindo-a, como corolário, da submissão da fêmea aos desejos
e vontade masculinas.
A publicidade, sabemos, é um produto com ALCANCE SOCIAL.
Induz e legitima uma série de comportamentos e valores no público a que se destina, e
aos que a vêem desavisadamente. Se assim não fosse, os anunciantes não pagariam tão
caro para que ela – a publicidade – convencesse os consumidores a comprar os seus
produtos e marcas.
Ora, qualquer produto com alcance social – e, ainda por cima, sabedor disso – deveria
se comunicar... com RESPONSABILIDADE SOCIAL.
Mas que tipo de responsabilidade social é esta, que joga e confunde os jogos de amor
com a violência e a submissão? Que explora um imaginário explicitamente misógino de
sensualidade? Já não temos índices suficientemente altos de violência contra as
mulheres, que nos colocam enquanto país, em patamares vergonhosos? Querem ainda
aumentá-los? Estimulá-los? Naturalizá-los ou talvez glamourizá-los?
Não é isso um absurdo? Um contrassenso, um desserviço à sociedade? Um estímulo à
violência de gênero?
Achamos que sim – o que nos parece grave e merecedor de imediata e enérgica
resposta.

4. Violação ao Código de Defesa do Consumidor:
A publicidade deve ser considerada como uma das expressões das atividades
empresariais, destinadas a promover determinada marca ou produto, fomentando seu
conhecimento e induzindo ao consumo. Tem um claro objetivo venal, no sentido de
fazer a marca se tornar conhecida e incentivar os consumidores a adquirirem os
produtos de determinada empresa em detrimento de outra. Sendo atividade empresarial,
são regidas pela liberdade de iniciativa. Essa liberdade, no entanto, não é absoluta. O
artigo 170 da Constituição Federal, em seu inciso V determina que a atividade
empresarial encontra limites na legislação consumerista.
Nesta esteira, o Código de Defesa do Consumidor – lei 8.078/90 – regula a publicidade
em seus artigos 36 e 37. Além dos princípios gerais relacionados à publicidade
(veracidade, identificação da mensagem publicitária), prevê o Código também a
repressão à publicidade abusiva e enganosa, em seus parágrafos 1o e 2o:
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da
criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança.
Observa-se que enquanto a publicidade enganosa é tratada no primeiro parágrafo e é
revestida de maior objetividade, a publicidade abusiva se propõe a discutir valores
sociais. O que pode ser considerado “discriminatório de qualquer natureza” ou que
“incite à violência”? Seria possível objetivar esses conceitos? Certamente são mais

imprecisos do que a idéia de enganosidade na publicidade. No caso, a abusividade irá se
relacionar a ofensa a valores sociais, ao que possamos considerar como discriminatório.
A campanha em questão e em particular as duas fotos acima discutidas, seriam
discriminatórias e/ou incitariam a violência?
Sobre a matéria, informa-nos o Manual de Defesa do Consumidor, editado pela
Secretaria Nacional do Consumidor:
Debates

contemporâneos

sobre

publicidades

que

ofendem

determinados valores sociais, em particular de grupos histórica e
socialmente considerados vulneráveis – como mulheres, idosos,
negros e crianças – têm sido crescentes. Como a definição de
abusividade passa por valores, que são em alguma medida subjetivos,
a sua discussão e enquadramento enquanto publicidade abusiva nem
sempre é fácil. Diversos projetos de Lei encontram-se em discussão
no Congresso Nacional para tratar de matérias relacionadas a
publicidade, desde publicidade relativa a automóveis até aquelas
direcionadas ao público infantil. Independentemente de eventuais
normas que venham a ser aprovadas no âmbito do legislativo, o
Código já traz balizas para a atuação repressiva em relação a casos
de publicidade abusiva, como as que se aproveitam da condição de
crianças e idosos para induzir ao consumo ou que apresentam
cunho racista ou sexista1. (grifos inseridos)
Embora jogos de amor e de sensualidade façam parte da vida de todos, é importante que
sejam pautados por desejos internos e respeito mútuo (consentimento, sobretudo) e não
por violência e mercantilização. Não se trata aqui de impor um julgamento moralista
sobre as fotos, mas de compreendê-las em um contexto social que objetifica as
mulheres, em uma cultura estruturada a partir da assimetria de poder nas relações entre
homens e mulheres e apropriada pelo mercado e pelos meios de comunicação. Sendo
essa cultura machista e sexista, apropriada pelas empresas na forma de mensagens
publicitárias, atuam a só tempo para reforçar esses valores e promover a venda de
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Manual de Direito do Consumidor, Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça. 4ª edição.
Brasília, 2014, p. 159.

produtos justamente por meio da difusão desses valores, que têm profundo impacto e
ressonância social. Ora, uma publicidade “faz sentido”, “pega”, “vende” quando os
valores que propaga estão identificados com os valores sociais predominantes.
Embora o Brasil seja uma sociedade profundamente marcada pelo machismo e
estruturada a partir de um paradigma patriarcal, a cultura que promove as mulheres
como objetos e que as enxergam como “menos humanas” e inferiores aos homens vem
sendo fortemente combatida por grupos feministas, de direitos humanos e mesmo pelo
governo federal. E isso não é mero acaso. Não é possível se pensar em verdadeira
democracia sem igualdade de gênero, sem que 50% da população participe em
igualdade de condições da vida pública. Nesse sentido, o Brasil é signatário de diversos
tratados internacionais de direitos humanos, que no Brasil têm força e status
constitucional, que impõem ao Estado Brasileiro o dever de combater o machismo, o
sexismo, a cultura misógina e garantir um ambiente cultural e social profícuo para a
igualdade entre homens e mulheres.
Nesse contexto, alguns paradigmas de direitos humanos podem contribuir para a
estabelecermos parâmetros para aferir quando e se uma publicidade promove a
discriminação e a violência contra as mulheres. Senão, vejamos duas convenções
internacionais que merecem nossa cuidadosa atenção: a Convenção para a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAW (ONU) e a Convenção
de Belém do Pará (OEA), relacionada especificamente ao combate à violência contra a
mulher, das quais o Brasil é signatário e que portanto deve respeitar, inclusive prestando
contas do seu cumprimento à comunidade internacional.
Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Neste documento, a
discriminação contra a mulher é entendida como qualquer distinção, exclusão ou
restrição baseada no sexo que tenha por objeto anular o reconhecimento, o gozo ou o
exercício de direitos humanos ou liberdades fundamentais pelas mulheres. Partindo-se
desta definição bastante ampla de discriminação, a violência contra a mulher configurarse-ia como uma forma acentuada de discriminação, na medida em que restringe o
exercício dos seus direitos humanos. Entretanto, esta temática não foi abordada com
tanta clareza no documento internacional, tendo sido melhor trabalhada na
Recomendação Geral n. 19, a qual expressamente declara que “a violência baseada no

gênero é uma forma de discriminação que compromete seriamente a capacidade das
mulheres de gozarem de seus direitos e liberdades em um patamar de eqüidade em
relação aos homens”.2 De toda forma, o artigo 5o estabelece:
Artigo 5º Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas
para:
a) modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e
mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e
práticas consuetudinárias, e de qualquer outra índole que estejam
baseados na idéia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos
sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres; (grifos
inseridos)
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará) foi adotada pela Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em
27 de novembro de 1995. Aprovada em âmbito regional, seu texto inovador e audacioso
reconheceu a violência contra a mulher como grave violação aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais (preâmbulo) e impôs aos Estados-parte o dever de condenarem
todas as formas de violência contra a mulher e adotarem, por todos os meios
apropriados e sem demora, políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar esta
violência (artigo 7º). Importa observar que este documento foi ratificado por 32 Estados
da região, sendo que apenas Bahamas3 apresentou reservas ao tratado. De acordo com
seu artigo 8o, é obrigação do Estado:
Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, medidas
específicas, inclusive programas destinados a:
b.

modificar os padrões sociais e culturais de conduta de

homens e mulheres, inclusive a formulação de programas formais
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e não formais adequados a todos os níveis do processo educacional,
a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras
práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de
qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e
a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher;
g.

incentivar os meios de comunicação a que formulem

diretrizes adequadas de divulgação, que contribuam para a
erradicação da violência contra a mulher em todas as suas
formas e enalteçam o respeito pela dignidade da mulher; (grifos
inseridos)
A Lei 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, em referencia ao caso
em que o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por
desrespeitar a Convenção de Belém do Pará e ao Pacto de São José da Costa Rica por
não agir eficazmente para prevenir e reprimir a violência contra as mulheres, determina
em seu artigo 8o:
Art. 8o A política pública que visa coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e
sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis
estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e
familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o,
no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição
Federal; (grifos inseridos)
No Brasil, a violência contra as mulheres pode ser considerada epidêmica. Dados da
Fundação Perseu Abramo, de 2002, indicam que a cada 15 segundos uma mulher é
espancada. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma em cada
quatro mulheres no Brasil já foi vítima de violência doméstica, o que compromete cerca

de 10,5% do PIB do país.4 Em 2010, foram divulgados pela Central de Atendimento à
Mulher, dados indicando que 57% das vítimas que procuram o sistema sofrem agressões
diárias, sendo que em 57,9% dos casos os agressores são companheiros da vítima5.
Segundo o Mapa da violência6, publicado em abril de 2012, o Brasil ocupa o 7o lugar
dentre aqueles países que contam com maiores índices de homicídios de mulheres, com
4,4 homicídios femininos em cada 100 mil mulheres. O estudo analisou dados
relacionados a mortes de mulheres em 84 países, no período entre 2006 e 2010. A
pesquisa apresenta ainda outros dados relevantes sobre o Brasil, como:
•

Nos 30 anos decorridos a partir de 1980 foram assassinadas no

país perto de 91 mil mulheres, 43,5 mil só na última década. O
número de mortes nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297, o que
representa um aumento de 217,6% – mais que triplicando – nos
quantitativos de mulheres vítimas de assassinato.
•

A partir de 1996 as taxas de homicídio permanecem estabilizadas

em torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil. Em 2007, após um ano
de vigência da Lei Maria da Penha7, houve um leve decréscimo neste
índice, que logo retornou ao patamar anterior.
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Lei 11.340 de agosto de 2006, que trata expressamente da violência doméstica e familiar contra as
mulheres, aumentando o rigor punitivo dos agressores e prevendo também medidas de urgência para a
proteção das mulheres em situação de violência, dentre outras disposições. Entrou em vigor em 22 de

•

Em 56% dos casos, a força corporal ou o espancamento são os

meios de agressão mais utilizados.
•

Em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência na prática

de violência contra a mulher.
•

Embora 91% considere “errado bater em mulher em qualquer

situação”, pesquisas (Fundação Perseu Abramo, 2010) revelam que
cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos no Brasil.
•

Uma em cada cinco mulheres consideram já ter sofrido alguma

vez “algum tipo de violência de parte de algum homem, conhecido ou
desconhecido”.
•

Outras pesquisas mostram que, numa comparação de 2013 com

2012, os estupros caíram 2,44%. Mesmo assim, as estatísticas do
crime são altas: foram 4.871 casos, o que dá uma média de 13 por dia,
ou um a cada duas horas.
•

No caso de lesão corporal dolosa, elas responderam por 63,6%

dos registros. As mulheres também foram a maioria das vítimas nos
casos de tentativa de estupro (90,3%), violação de domicílio (63,5%),
supressão de documento (56,8%), calúnia, injúria ou difamação
(72,3%) e constrangimento ilegal (59,6%). De acordo com o
levantamento, grande parte dos ataques ocorreu no ambiente
doméstico.
•

Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria

da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda assim, hoje, contabilizamos 4,4
assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no
7º lugar no ranking de países nesse tipo de crime.
•

Em 2011, foram notificados no Sinan (Sistema de Informação de

Agravos de Notificação ) do Ministério da Saúde 12.087 casos de
estupro no Brasil, o que equivale a cerca de 23% do total registrado na
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momento oportuno ao longo deste livro.

polícia m 2012, conforme dados do Anuário 2013 do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP).
•

Os dados revelam que o problema está presente no cotidiano da

maior parte dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos os sexos
e todas as classes sociais, 54% conhecem uma mulher que já foi
agredida por um parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu
uma parceira. E 69% afirmaram acreditar que a violência contra a
mulher não ocorre apenas em famílias pobres.
Em um país com altos índices de violência contra a mulher e de violência sexual, com
uma sociedade estruturada a partir de valores machistas/sexistas que determinam uma
assimetria de poder nas relações entre homens e mulheres, publicidades com imagens
como as veiculadas na campanha de Ellus podem ser consideradas um desserviço
social. Ao construírem esse ideário de sensualidade, onde mulheres podem - e devem se humilhar e se subjugar em troca de afeto, marcam principalmente duas posições,
construindo dois sujeitos em oposição: masculino e feminino. Criam as regras e os
modelos para que algo possa ser categorizado como masculino e feminino e também
vão formando no ideário coletivo esses papéis, que ditam como homens e mulheres
devem se comportar. A mensagem atinge toda a sociedade, mas sobretudo os jovens,
que ainda se encontram em processo de formação de valores.
Nesse sentido, considerando que há constantes esforços do governo e da sociedade civil
organizada para difundir o direito das mulheres a uma vida livre de violência, não
podemos nos conformar com mensagens como estas, que minam todos estes esforços e
aliam violência a um padrão de sensualidade.

5. Pedido:
Ante o exposto, a Rede Mulher e Mídia, por meio do CLADEM/Brasil e do
Observatório da Mulher e com o endosso de outras entidades, requer sejam tomadas
todas as medidas cabíveis nos termos dos artigos 55, 56 e seguintes do Código de
Defesa do Consumidor e do artigo 5o e demais do Decreto 2181/97 no sentido de
responsabilizar

a

empresa

Ellus

pela

veiculação

de

campanha

publicitária

discriminatória – porque misógina, machista e sexista – e que ostensivamente incita a
violência contra a mulher, mediante a imposição de sanções administrativas determinação de retirada da publicidade do ar, veiculação de contrapropaganda e multa,
dentre outras que se mostrarem pertinentes.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 6 de abril de 2015.
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Esta denúncia conta também com o apoio das seguintes entidades:
Articulação da Caminhada de Terreiro/PE
Articulação Popular e Sindical de Mulheres Negras de São Paulo
Associação Cultural Ilê Mulher
Ateliê de Mulher
Central de Movimento Popular/PE
Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada
COMULHER comunicação mulher
Coordenação Nacional de Entidades Negras/Mulher
Fórum de Juventude Negra/PE
Grupo Cactos, Gênero e Comunicação
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social
Liga Brasileira de Lésbicas
Movimento Negro Unificado
Rede de Mulheres em Comunicação (Articulação Nacional)
Rede Mulheres Amarc/Brasil
Tecle Mulher – Assessoria e Pesquisa no Âmbito dos Direitos da Mulher

