
DIVERSIDADE
NA COMUNICAÇÃO
DE MARCAS
 EM REDES SOCIAIS

SÃO PAULO - JULHO 2021



OBJETIVO

01
AGENDA

OS DADOS

02
METODOLOGIA

03

APRENDIZADOS DISCUSSÕES

04 05 06
RESULTADOS



Como as brasileiras e 
brasileiros são 
representados pelos 
principais anunciantes?
Para responder essa pergunta, SA365 e Elife 
estudaram a presença dos 20 principais 
anunciantes do país*.  

*De acordo com ranking Kantar Ibope 2018. Alguns anunciantes pesquisados possuem mais de uma marca.



EDIÇÃO DE 2021

1.902 posts analisados

12 meses de postagens

DADOS



FACEBOOK

*Alguns anunciantes pesquisados possuem mais de uma marca.

924
Posts analisados

32
Marcas ativas no 

Facebook em 2020

10
Categorias de 

mercado



INSTAGRAM

*Alguns anunciantes pesquisados possuem mais de uma marca.

978
Posts analisados

36
Marcas ativas no 

Instagram em 2020

10
Categorias de 

mercado



Identificação dos 
principais 

anunciantes*

Seleção das marcas
e setup no

*só foram considerados canais ativos em 2020

Mineração dos 
dados

Seleção dos posts 
contendo protagonistas 

humanos

Classificação dos 
grupos presentes na 

imagem

Cruzamento dos dados 
entrega categorias e 
grupos representados

Análise quantitativa 
e qualitativa dos 

dados

Cálculo de % foi feito
com base em números de
tags / número de posts.
(alguns posts têm mais de
um grupo representado)

PROCESSO METODOLÓGICO

*Estudo Kantar Ibope



 01 Mulheres 

 02 Homens 

 03 Negros

 04 Brancos

 05 LGBTQIA+

 06 Gordos

 07 Idosos 

 08 Deficientes Físicos

 09 Amarelos

 Financeiro

 
Higiene e 
Beleza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Alimentos

 Varejo

 Cervejas

 
Bebidas não 
alcóolicas

 Farmacêutico

 Telecomunicações

 

 

Automotivo

Hotelaria0 10

GRUPOS ESTUDADOS CATEGORIAS ANALISADAS

Indígenas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



CONSIDERAÇÕES

Janeiro a Dezembro de 
2020.

Período de 
publicação da 
base analisada

Negros de pele clara e 
negros de pele retinta 
foram classificados na 

mesma categoria.

Colorismo
O público LGBTQIA+ foi 
identificado a partir de 

figuras públicas e 
demonstrações afetivas 

nas fotos e vídeos 
analisados.

LGBTQIA+
Pessoas com 

deficiência só foram 
identificadas quando 

mostradas de maneira 
explícita.

PcDs



RESULTADOS



As publicações foram analisadas considerando pessoas presentes na imagem da foto ou vídeo. Cada publicação pode retratar mais 
de um grupo e a presença percentual em cada grupo foi calculada com base no volume total de publicações analisadas: 1.902.

74%

62%
60%

38%

7% 3% 3% 2% 1% 1%
BRANCOS MULHERES HOMENS PRETOS IDOSOS GORDOS LGBTQIA+ AMARELOS PCDs INDÍGENAS

PRESENÇA EM 2020



44%
51% 48%

56%

13%
10% 2%

23%

1%

56%

Média PopulaçãoPresença Categoria

PRESENÇA NA PUBLICIDADE X POPULAÇÃO
Gordos e pessoas com deficiência são os grupos com maior disparidade entre a representação na comunicação digital e a presença média da população.
Pretos, por sua vez, também é subrepresentado, embora sejam mais de 50% da população brasileira, aparecem apenas em 38% das comunicações.

74%

62%
60%

38%

7% 3% 3% 2% 1% 1%

BRANCOS MULHERES HOMENS PRETOS IDOSOS GORDOS LGBTQIA+ AMARELOS PCDs INDÍGENAS

*Fontes:
Gênero e Étnico Racial: PNAD, IBGE, 2017
População Idosa: PNAD, IBGE, 2017
Pessoas com Deficiência: Censo Demográfico, IBGE, 2010
LGBTQIA+: ABGLT
Plus Size/Gordo: VIGITEL, Ministério da Saúde, 2018



PRESENÇA 2020 x 2019

Comparado ao estudo do ano anterior, brancos se mantêm no topo dos mais frequentemente representados.
Já as mulheres tiveram queda de 10 pontos percentuais e a representação negra foi a única que cresceu de 
um ano para o outro, presente em 38% das publicações analisadas.

BRANCOS

87%

72%

62%

34%

MULHERES HOMENS PRETOS IDOSOS GORDOS LGBTQIA+ AMARELOS PCDs INDÍGENAS

7%

5% 4% 3% 1%

2019

74%

62%

60%

38%

7%

3% 3% 2% 1%

2020
Base 2019: 5.261
Base 2020: 1.902

1% 1%



População negra: pretos e pardos
Melhora de 3 p.p. em relação a 2019 (34%), foram 37% em 2020

56% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA É NEGRA, MAS ESTÃO PRESENTES EM APENAS 37% DA PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS 
SOCIAIS.
 

fonte: IBGE, 2018

56%

38% (726) das publicações tiveram 
pessoas negras em 2020, 4 pontos 
percentuais maior em relação ao ano anterior.

pessoas pretas e pardas ainda são sub 
representadas na comunicação quando 

comparadas à média da população brasileira.

da população
brasileira é negra*

Segmentos em que os negros foram melhor 
representados:

40% - 37 
Varejo

44% - 85
Bebidas não 
alcóolicas

48% - 216
Financeiro



População negra: pretos e pardos
Melhora de 3 p.p. em relação a 2019 (34%), foram 37% em 2020

56% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA É NEGRA, MAS ESTÃO PRESENTES EM APENAS 37% DA PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS 
SOCIAIS.
 

55% Mulheres  (533) 45% Homens (416)

Na média, há um equilíbrio entre os gêneros masculino e feminino na representação de 
pessoas negras. Destaque para o segmento de Higiene e Beleza que coloca a mulher 
negra em publicações sobre produtos para cabelos e maquiagem.

Financeiro 31%

Higiene Pessoal e Beleza 28%

Cervejas 13%

Bebidas não alcoólicas 
13%

Varejo 7%

Outros 9%

Financeiro 31%

Cervejas 26%

Bebidas não alcoólicas 
15%

Higiene e Beleza 
10%

Farma 4%

Outros 9%

.



A população Negra tem um
grande potencial econômico
e movimenta mais de 
1,0 trilhão de reais no ano 
consumindo e empreendendo, mas ainda é 
um grupo sub representado na comunicação.

Mesmo nas categorias destaque, a 
representatividade ainda é inferior à média 
da população brasileira. 56% da população 
brasileira se declara negra.

fonte: INSTITUTO LOCOMOTIVA,2018



A terceira idade no Brasil cresceu 
cerca de 11 vezes nos últimos 60 
anos, passando de 1,7 milhão para 
18,5 milhões de pessoas¹.

Atualmente, a população dessa 
faixa etária representa cerca de 
13% do total brasileiro. 

¹ PortalTerceiraIdade.org, com dados do IBGE.

Os cuidados especiais com a população idosa 
durante a quarentena motivaram a presença. 
No entanto, as marcas utilizam pouco a 
imagem de idoso como consumidores e 
clientes.

Apenas 7% (130) das publicações apostam na 
representação de pessoas idosas.



14% - 63
Financeiro

14% - 8 
 Automotivo

13% - 12 
Varejo

O segmento financeiro é o responsável por aumentar a presença de idosos no estudo.
49% das publicações com a presença desse público vem dos posts de instituições bancárias.

Além disso, a representatividade desta categoria nos setores automotivo e de varejo, ficaram acima 
da média geral.



fonte: VIGITEL, Ministério da Saúde, 2018

55,7% da população brasileira está acima do peso*

5% - 5
Varejo

4% - 22
Cervejas

Marcas de varejo, 
cervejas e beleza 

foram as de maior 
representatividade. 

No entanto, em 
todas elas há a 

predominância do 
padrão magro, sem 

considerar a 
diversidade dos 
tipos de corpos.

4% - 11
Higiene e

Beleza

mas apenas 3% 
(49) das 
publicações 
tinham presença 
de gordos.



De acordo com a ABRAVEST (associação 
Brasileira do Vestuário), o mercado plus size 
movimento 6 bilhões de reais no Brasil em 
2016, o que corrobora o número de pessoas 
com corpos gordos e um grande mercado a 
ser trabalhado.

Esse é um exemplo de necessidade de oferta 
e potencial de compra desse público, que 
deve ser considerado como oportunidade de 
diversificar e oferecer produtos desta linha.



fonte: VIGITEL, Ministério da Saúde, 2017

A presença de pessoas gordas em diversos 
segmentos ajuda a combater a gordofobia e 
patologização do corpo gordo.

Enquanto a invisibilização dessas pessoas 
na mídia reforça a ideia de que elas estão 
fora de um padrão aceitável e que não 
merecem protagonizar conteúdo para o 
grande público



6%

2018

4%

2019

Representação LGBTQIA+ teve 
queda de 1 p.p. se comparada à de 
2019. 

10%
da população

brasileira é LGBTQIA+*

das peças tiveram
pessoas LGBTQIA+

3%

*fonte: Estimativa da ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

3%

2020 Base:57 publicações



Média População

Presença Categoria

10% 10%

VAREJO BEBIDAS NÃO 
ALCOÓLICAS

11% 5%

Somente nas marcas de Varejo a 
representação do público 
LGBTQIA+ foi mais próxima da 
média da população brasileira.

Bebidas não alcoólicas tiveram 5% 
de representação, segunda 
categoria com maior presença 
LGBTQIA+.

Base LGBTQIA+:57 publicações
Base Varejo: 93 total, 10 LGBTQIA+
Base Bebidas não alcóolicas: 246, 13 LGBTQIA+



Presença aumenta em junho por causa do mês do Orgulho LGBTQIA+.
Em dezembro, as ações natalinas em parceria com influenciadores LGBTQIA+ 
elevaram a presença do público novamente.

PUBLICAÇÕES COM LGBTQIA+ POR MÊS (em número de publicações)



fonte: IBGE, 2018

Pessoas com deficiência são 
sub representadas e têm a segunda 
maior disparidade da pesquisa:

Apenas 4 segmentos tiveram pessoas com 
deficiência representados na comunicação em 
mídias sociais:

Financeiro   59% / 10

Higiene Pessoal e Beleza - 24% / 4

Automotivo 12% /  2

Alimentos  6% /  1 1% representação no 
estudo (18 publicações)

 
versus

24% da população 
brasileira.



O cenário diverge de dados sobre PcDs e seu potencial de consumo: 

IBGE (2010) aponta que, somente no nordeste, há mais de 125 
mil PcDs com renda superior a 5 salários mínimos;

Segundo a relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2015, 
403,2 mil pessoas com deficiência atuam formalmente no 
mercado de trabalho. 

Todos os segmentos de mercado podem representar pessoas com 
deficiência na comunicação digital, no entanto, mesmo 
segmentos que já costumam fazer isso em canais especializados, 
como revistas sobre automóveis e suas adaptações, não utilizam 
desse potencial nas mídias sociais.



A desigualdade ainda é uma realidade na 
comunicação online das marcas, seja ela 
de gênero, raça, social e diversos outros 
campos.

● Pessoas brancas (44% da população) são super representadas, 
aparecendo em 74% das postagens. O mesmo acontece com 
homens (48% da população vs 60% das postagens);

● Grupos mais segmentados são ainda mais sub representadas. 
Gordos, LGBTQI+ e pessoas com deficiência não passam de 3% 
das publicações.

APRENDIZADOS



A presença de LGBTQI+ em 2020 diminuiu 
na comunicação dos maiores anunciantes 
em relação ao ano anterior.

● Varejo e bebidas não-alcoólicas são os segmentos que mais 
trazem diversidade sexual em sua comunicação (11% e 5% das 
publicações respectivamente)

● Publicações que incluem pessoas LGBTQI+ estão sujeitas a 
sazonalidades, com destaque para junho - mês do orgulho - e 
dezembro, que contou com parcerias com influenciadores 
LGBTQI+

APRENDIZADOS - 
LGBTQI+



A presença de negros (pretos e pardos) em 
2020 aumentou 3 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior, ficando em 38%.

● Alimentos e Beleza são as categorias com maior representação 
negra (72% e 50% dos posts, respectivamente).

● Foi o segmento financeiro que elevou a presença geral, com 
conteúdos frequentes sobre auxílio emergencial contendo 
pessoas negras nos informativos. Bancos foram responsáveis 
por 31% dos posts com esse público presente.

APRENDIZADOS - NEGROS



A presença de gordos caiu 2 pontos 
percentuais em relação a 2019, ficando em 
3% em 2020.

● Essa categoria tem a maior discrepância quando se observa a 
presença no estudo (3%) em comparação com a sua 
representatividade na população brasileira (56%).

● Varejo foi o segmento com maior presença (5%), seguido de 
Higiene e Beleza (4%) e Cervejas (4%).

APRENDIZADOS - GORDOS



A presença de idoso se manteve constante 
em 7%.

● Apesar da presença nos segmentos financeiros (14%), 
automotivo (14%) e varejo (14%) se manter similar aos já 
observado nos últimos anos, em 2020, 10% das publicações 
evidenciaram pessoas idosas em conteúdos sobre os cuidados 
necessários com a população idosa frente à pandemia do 
Covid-19.

APRENDIZADOS - IDOSOS



Pessoas com deficiência continuam sendo 
bastante sub representadas na 
comunicação das marcas, presente em 
apenas 1%, contra 23% de presença na 
população do país.

● Somente 4 das 10 categorias analisadas tiveram pessoas com 
deficiência evidenciadas nas publicações.

APRENDIZADOS - PcDs



Para mais informações sobre o documento, entre em contato com 
negocios@elife.com.br



[1] Copyright: Nos termos da Lei nº 9.610/98, todas e quaisquer ideias, conceitos, materiais, desenhos, gráficos e/ou estratégias contidos nesse material são de 
autoria e titularidade da Social Agência Digital LTDA., e sua utilização por parte do destinatário, direta ou indiretamente, para quaisquer finalidades, fica 
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