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D ÉCADA APÓS DÉCADA, A INDÚS-
tria de cosméticos, que movi-
menta astronômicos 200 bi-
lhões de dólares a cada ano. di-

rigiu-se ao público feminino com apelos
calcados no modelo hollywoodiano de be-
leza. Mulheres altas, rnagérrimas, por ve-
zes à beira do anoréxico, alimentavam o
ideal de perfeição. De uns tempos para cá,
intensificam-se as campanhas que inver-
tem radicalmente o conteúdo, a forma e a
lógica publicitária da projeção baseada em
aspirações quase sempre inatingíveis. Em
vez disso, essas campanhas se apoiam na
identificação das consumidoras com per-
sonagens mais próximas de seu dia-a-dia
— e de seus espelhos. Entraram em cena
mulheres bonitas, sim, mas que passam
bem longe da estética da perfeição.

Uma das pioneiras desse estilo foi a in-
glesa The Body Shop, fundada por Anita
Roddick. ativista ecológica e defensora do
consumo consciente. Em meados dos anos
90, a empresa criou uma boneca, a gordi-
nha Ruby, espécie de replicante da Bar-
bie, cujo nome homenageia o pintor fla-
mengo Rubens, do século 17, famoso por
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retratar mulheres curvilíneas. Estampada
nua em cartazes, anúncios e cartões-pos-
tais distribuídos nas lojas da rede de cos-
méticos. Ruby desafiava: "Existem 3 bi-
lhões de mulheres que não se parecem com
supermodelos e só 8 que se parecem". Na
época, a reação foi forte. Houve casos de
lojistas compelidos a tirar o cartaz da vi-
trine por determinação de administrado-
res de shoppings, que alegavam reclama-
ções de clientes. Em Hong Kong, uma em-
presa de metrô se recusou a veicular o
anúncio, com o pretexto de que ele era
ofensivo. A outra pioneira foi a brasileira
Natura, que promoveu marcante campa-
nha intitulada "mulher bonita de verdade",
cujas protagonistas eram consumidores na
faixa dos 40,50 ou 60 anos.

Até pouco tempo atrás, essa lingua-
gem irreverente limitava-se ao marketing
de companhias com marcas que se dife-
renciavam por estar fortemente atreladas
ao conceito do politicamente correto, co-
mo é o caso da The Body Shop e da Na-
tura. Com a adesão de gigantes globais co-
mo a anglo-holandesa Unilever, dona da
marca Dove, e da americana Nike, o que
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agora se configura é uma tendência. A Ni-
ke não abandonou, de forma alguma, os
corpos atléticos em seus anúncios. Mas
causou frisson nos Estados Unidos ao lan-
çar em agosto uma campanha em que as
protagonistas defendem seus ombros lar-
gos, quase masculinos, nádegas avanta-
jadas — uma qualidade para os padrões
tropicais e um defeito para os anglo-sa-
xões — e joelhos escoriados com cicatri-
zes obtidas em jogos de futebol.

No texto das peças publicitárias que
compõem a nova
campanha da Nike,
escrito em primeira
pessoa, a mulher va-
loriza suas imperfei-
ções e sua feminili-
dade. "Nosso obje-
tivo é conversar com
as clientes atletas
numa linguagem
com a qual se iden-
tifiquem", diz Henry
Molina, diretor de
comunicação da Ni-
ke para a região
Américas.

Já as estrelas dos
comerciais dos pro-
dutos Dove estão
bem acima do peso
ideal, expõem fartos
quadris e pernas ro-
tundas. Sorridentes,
todas posam de cal-
cinha e sutiã, o que deixa à mostra os
pneuzinhos da cintura. Nos três primei-
ros meses após o lançamento da cam-
panha das gordinhas, em setembro de
2004, as vendas dos produtos Dove cres-
ceram quase 40% em relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Por que a propaganda trocou a beleza
ideal pelo que vem sendo chamado no jar-
gão dos marqueteiros de "beleza real"? É,
em primeiro lugar, uma questão de prag-
matismo. "A publicidade, tradicionalmen-
te conservadora, não gosta de correr ris-
cos e sempre trabalhou com a idealização
da identidade", afirma o publicitário Ri-
cardo Guimarães, criador de campanhas
para a Natura e presidente da Thyrnus
Branding, uma consultoria de marcas.
"Mas hoje, com tanta informação fluindo
pela internet e por outros canais, a ideali-

zação da realidade pode até comprometer
a credibilidade de uma marca." No início
deste ano, a Natura criou um grupo de tra-
balho que, mensalmente, reúne mulheres
de diferentes setores — de estudiosas da
questão feminina, como sociólogas, a líde-
res de comunidades e organizações não-
govemamentais — para discutir questões
relacionadas com o universo da mulher.
0 resultado dessas discussões ajudará a
Natura a traçar seus planos na área de mar-
keting daqui para a frente.

Para a socióloga
e psicóloga Rosiska
Darcy de Oliveira,
as empresas teriam
percebido o cansa-
ço do público femi-
nino em correr atrás
de um ideal inatin-
gível de beleza.
"Atualmente, o uso
de padrões estereo-
tipados provoca ir-
ritação", diz ela. Urn
levantamento mun-
dial encomendado
pela Unilever, po-
rém, parece ter se
aproximado do prin-
cipal motivo que
tem impulsionado
essas campanhas. O
estudo, que contou
com a assessoria de
uma especialista da

Universidade Harvard, entrevistou mulhe-
res de diferentes faixas etárias em dez paí-
ses, inclusive o Brasil. Alguns dados: qua-
se 70% das entrevistadas consideram que
a mídia utiliza padrões irreais e inatingí-
veis de beleza. E apenas 2% das mulhe-
res consultadas se acham bonitas.

Os executivos da Unilever concluíram,
então, que a utilização do padrão Barbie
afastaria marcas como Dove de suas con-
sumidoras potenciais. "Nossas pesqui-
sas indicaram que as consumidoras bra-
sileiras foram as que melhor avaliaram
a campanha, com índice de 85% de
aprovação, superior ao das americanas,
inglesas e italianas'', afirma Fábio Prado,
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diretor de marketing da Unilever.
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