
Quer falar com uma
Então, prepare-se bem. A mulher atual assume diferentes papéis, embora nem sempre tenha uma boa relação
essa consumidora, a propaganda e os veículos de comunicação não podem incorrer no erro de estereotipá-las
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mulher?
com eles. Na hora de falar com
e fazer uma generalização perigosa

Por Roberto Perrone

E las são pouco mais de meta-
de da população brasileira—
mais precisamente 50,78%

dos 170 milhões de habitantes, se-
gundo dados de 2000 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) - e atualmente represen-
tam41,4% das quase 80 milhões de
pessoas ocupadas. Em grande par-
te os anos de 1999 a 2003 são
responsáveis por esse número ao
proporcionar um crescimento da
população feminina no mercado
de trabalho de 11,20%, o dobro da
masculina no período, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostragem
de Domicílios (PNDA). Tal infor-
mação é suficiente para confirmar
o avanço das mulheres sobre o ter-
reno dos homens, ainda que as mu-
danças sociais dos últimos anos as
levem a assumir diferentes papéis:
se nas décadas de 60 e 70 sua fun-
ção era quase exclusivamente de
dona de casa e esposa, nos anos 80
e 90 os reflexos dos movimentos
feministas e de valorização do pa-
pel profissional provocaram uma
verdadeira revolução em sua for-
ma de agir e pensar.

Eustáchio: autenticidade acima de tudo

Atualmente essa evolução é
mais profunda. O estudo A Mu-
lher do Novo Século, realizado
entre julho e agosto do ano pas-
sado pelo Ibope Solution para a
Editora Abril, com 2 mil mulhe-
res das classes A e B entre 18 e 49
anos nos principais centros urba-
nos do País, enveredou pelos so-
nhos e desejos femininos. Ao des-
vendar como a atuação profissio-
nal, a busca de realização pesso-
al, a família e o desafio de conci-
liar esses vários papéis agem so-
bre elas, o levantamento encon-
trou seis diferentes momentos
de vida, denominados "Tenho a
força", "Sou mais eu", "Não brin-
co mais", "De bem comigo",
"Luta" e "Família é tudo" (ver
quadros). "É importante notar
que elas estão em constante
mutação. Como será daqui a cin-
co anos ninguém sabe", alerta
Nelsom Marangoni, diretor exe-
cutivo do Ibope Solution.

Essa nova mulher, e seu pro-
gresso, tornou-se uma ameaça
para o homem, e a tendência é ele

Marangoni: incógnita sobre o futuro

querer preservar-se. Porém, ela
percebe todo esse movimento e
começa a ditar regras para um
novo relacionamento. "Ela quer
um homem mais parecido com
ela, que não seja agressivo e auto-
ritário", analisa Marangoni. Des-
sa forma a comunicação com esse
público aparece como um verda-
deiro desafio para profissionais
de marketing, publicitários e mí-

dia. Um fato é consen-
so entre eles: evitar os
estereótipos. "A pri-
meira coisa a conside-
rar é a naturalidade, a
autenticidade", afirma
José Francisco Eustá-
chio, vice-presidente de
operações e negócios
da Talent. Ou seja, evi-
tar tratá-la como dona
de casa que vive fecha-
da dentro da residên-
cia e acha que a vida é
cozinhar, lavar e cui-
dar da família, ou de
maneira oposta, como
executiva que só tem
olhos para o trabalho.

Com isso, o foco está mudan-
do. Há não muito tempo um co-
mercial de perfume, batom ou
creme dizia que ela deveria com-
prar aquele determinado produ-
to para fazer com que um homem
prestasse atenção a ela. "Atual-
mente o apelo é diretamente para
ela. Para satisfazê-la. A idéia é:
você merece, você tem
direito a esse produto."
Afinal, a consumidora
descobriu que tem o po-
der e o dever de agir em
favor de si própria. O fato
de valorizar as relações
familiares não significa
que ela esteja abdicando
de ser independente em
vários outros aspectos.
"Essa condição elas ad-
quiriram e não vão mais
negociá-la", diz Eustá-
chio. Por outro lado, o
trabalho é valorizado por
dois terços delas. "As Te-
nho a força' e 'Sou mais
eu' não pensam em uma
vida sem carreira, sem

ascensão profissio-
nal", acentua Maran-
goni, acrescentando
que agências de pro-
paganda deveriam ter
responsabilidade so-
cial mais intensa, em-
bora entenda as pres-
sões dos clientes por
resultados, que aca-
bam levando ao que
se vê hoje em dia.

Outra considera-
ção é que o mercado
observa a mulher ten-
do em vista muito mais
a classe social e a aspi-
ração profissional. "A
comunicação fala es-
sencialmente para os
momentos Tenho a

força', 'Sou mais eu' e 'De bem
comigo', portanto com apenas 58%
delas. Os outros momentos sim-
plesmente são esquecidos", critica
o diretor do Ibope Solution. Às ve-
zes a empresa de comunicação con-
ta com profissionais que planejam
e criam produtos à sua imagem e
semelhança, modernos e contem-
porâneos. "Tem de falar com os
sapatos deles, não os seus", alerta o
consultor Jaime Troiano, da Troia-
no Consultoria de Marcas.

Venâncio: veículos para mais de um perfil
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A informação de que 73% delas
integram os três papéis — família,
trabalho e pessoal—também reve-
la que esse target foi um dos que
mais mudou nos últimos anos, a
exemplo das crianças. O público
infantil acabou exageradamente in-
fluenciado pela mídia de massa. Já
Miguel Villalobos Gilabert—sócio-
diretor da agência de propaganda
Z+, que planeja campanhas para
Gama.Italy, Muriel Cosméticos e
Wonderbra, todas de produtos fe-
mininos —afirma que "o segmento
mulher mudou mais pelo movi-
mento da própria sociedade". Para
ele, o desafio da comunicação está
em ter um discurso relevante. "Al-
guns benefícios são mais valoriza-



Troiano: busca da essência da mulher

dos do que outros. Conveniência e
praticidade viraram grandes ape-
los", acrescenta. Um dos motivos
para isso é o fato de as mulheres
estarem mais racionais em suas
escolhas de consumo, mas ainda
considerarem e se relacionarem
com a marca muito mais do que os
homens. "Na verdade, conciliam
muito bem o racional e o emocio-
nal na hora da compra", diz Anna
Chaia, diretora de marketing da
Multibrás, com a autoridade de
quem por seis anos e meio cuidou
do marketing da Natura.

Cada momento tende a valori-
zar um aspecto no produto. Em
automóveis, por exemplo, o per-
fil "Família é tudo" prioriza a ques-
tão do espaço, enquanto "Sou
mais eu" presta mais atenção aos

sinalizadores de prestígio, de sta-
tus. "A 'De bem comigo' está mais
preocupada consigo mesma, por-
tanto vai querer mais segurança",
complementa Marangoni. Com
isso, há uma tendência muito la-
tente no marketing atual que é a
de posicionar as marcas e os pro-
dutos não para pessoas, mas para
momentos de vida. Se uma mu-
lher compra um iogurte bem gos-
toso em um dia, no outro pode
sentir-se culpada por ter ingerido
calorias em excesso e voltar para
comprar um produto diet. "No
fundo é a mesma pessoa vivendo
dois momentos diferentes de sua
personalidade em curtíssimo es-
paço de tempo", explica Troiano.
Em uma série de estudos da Troi-
ano, uma das indicações que apa-
recem com freqüência é que elas
odeiam ser tratadas aos pedaços.
"Ou moderninha de tailler ou a
dona de casa ou a sedutora", diz.

Villalobos: relevância no discurso

Fonte: Ibope Solution em trabalho realizado para a Editora Abril
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Outro perigo da comunicação
é confundir generalização com seg-
mentação, porque se corre o risco
de colocar todas as mulheres num
mesmo perfil. "As jovens universi-
tárias, solteiras, de classe A/B nem
sempre têm as mesmas aspira-
ções", exemplifica Anna, admitin-
do as dificuldades que os publici-
tários têm para resolver o proble-
ma. Mas, para Troiano, a forma de
se comunicar com o público femi-
nino não sofre de problemas dife-
rentes dos que são encontrados
em outros segmentos. "O grande
pecado é não entender a mulher
de dentro para fora". Nesse senti-
do, os resultados da pesquisa tra-
duzem justamente aquilo que não

Dove: resultado de pesquisa em dez países provoca mudança na comunicação do produto

Anna Chaia: conciliação entre racional
e emocional na hora de compra...

Apenas 1% das mulheres se des-
creve como "bonita" e 6% como
"bela". O único país abaixo desse
índice é o Japão, com 0%. Além
disso, o Brasil é um dos países que

mais valoriza as mode-
los: 13% afirmam que
só as top models são ver-
dadeiramente bonitas.
"É um erro clássico das
campanhas de cosméti-
cos colocar uma mulher
de 20 anos porque é ób-
vio que ela não tem ru-
gas", critica Anna.

Olhando por outro
ângulo, os meios de co-
municação ainda têm
uma visão predominan-
temente masculina, mes-
moaquelesvoltadospara
a mulher. "O melhor
meio para se comunicar
com essas mulheres é o
segmentado", afirma Ma-
rangoni, lembrando que
as revistas cumprem
bem esse papel. "Há mo-

...como na campanha da Cônsul, que resgata raízes da cultura nacional

é aparência, e sim essência. "Por-
que a aparência é aquilo que surge
na mídia, nas revistas, nas nove-
las", continua. E elas têm muita
consciência disso. Um dos indícios
disso está no resultado de uma
pesquisa feita em dez países, entre
os quais o Brasil, pela StrategyOne
para o sabonete Dove, da Unile-
ver, com 3,2 mil mulheres entre
18 e 64 anos. O levantamento apon-
tou que 68% das entrevistadas con-
cordam que a mídia utiliza padrões
irreais e inatingíveis de beleza. Um
número maior, 76% delas, afir-
mou que a mídia retrata a beleza
baseada mais na atratividade física
e 75% querem que a mídia retrate
a beleza com pessoas normais. O
Brasil possui um dos menores índi-
ces de satisfação com a beleza.
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delos de revistas que combinam
melhor com o momento 'De bem
comigo' ou com 'Sou mais eu'". É
certo que há 30 anos bastava anun-
ciar na novela das oito da Rede
Globo para atingir 90% das consu-
midoras brasileiras. "Hoje isso não
existe mais", acentua Gilabert. Ou
seja, é preciso considerar que a
mulher está mais fora de casa e que
um mix de meios se faz cada vez
mais necessário para atingir esse
target. "Se você quer falar com
casadas ou grávidas, por exemplo,
não tenho dúvidas de que a revista
cumpre bem esse papel."

Adiretora de marketing da Mul-
tibrás também vê as revistas femini-
nas com poder de influência altíssi-
mo . "Ainda mais para mulheres ur-
banas, como as da amostra da pes-

quisa", diz Anna. Ela destaca o rá-
dio como uma mídia extremamen-
te eficaz quando se trata da mulher
que passa mais tempo em casa.
"Ainda mais se utilizado de forma
inteligente", acrescenta. Inteligên-
cia em se comunicar pode ser tra-
duzida pela campanha "Cônsul, a
escolha da mulher brasileira", que
resgata as raízes da cultura nacio-
nal. O tema da ação impressa está
em artistas brasileiras e suas obras.
"A idéia foi valorizar a criatividade,
paixão e inteligência dessas mulhe-
res que produzem artesanato e são
a cara do Brasil." Já para Cláudio
Venâncio, diretor nacional de mí-
dia da Fischer América, não exis-
tem veículos para uma mulher es-
pecífica. "Pais & Filhos era uma
bandeira das mulheres grávidas. A
partir daí, vários outros títulos co-
meçaram a abordar o assunto no
seu dia-a-dia, como família, traba-
lho, sexo", exemplifica. Ou seja, no
caso de revistas, elas falam em par-
tes com cada momento de mulher
definido na pesquisa. "Menos com

e casa, todos acima de
80%, e 78% delas se dis-
seram satisfeitas com a
vida em geral. Também
verificou espaço para o
crescimento de vários
produtos, principal-
mente os de tecnolo-
gia, como máquina fo-
tográfica digital, TV
por assinatura, inter-
net de alta velocidade,
notebook e home the-
ater. Mais interessante

ainda é que compartilham em
grande parte dos casos a decisão
de compra em produtos tipica-
mente masculinos, como imó-
veis, computador e eletrônicos
de forma geral. "A mulher repre-
senta 85% das pessoas que deci-
dem a compra de nossos produ-
tos de linha branca", acentua
Anna. Isso considerando também

que muitas vão ao pon-
to-de-venda, esco-
lhem e compram.

o perfil 'Não brinco mais'. Não há
como se comunicar com uma mu-
lher que está num momento de
total rejeição a tudo. Aliás, nem sei
se alguém quer mesmo falar com
ela." Para Marangoni, esse perfil
sente-se rejeitado pela sociedade.
"É encontrado também na classe
C, mas em menor número."

Apesquisa ainda apontou altos
índices de satisfação para as-
suntos como vida fami-
liar, saúde, casamento
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