
O desafio de falar com o
Estudos feitos em 13
países mostram que
os homens mudaram
e que para atingi-los,
a propaganda também
tem de mudar
Por ANDRÉA CIAFFONE, DECANNES, FRANÇA

R
osto bronzeado e marcado
pelos anos ao ar livre, ex-
pressão ao mesmo tempo
resoluta e tranqüila, movi-

mentos mostrando auto-suficiência e
segurança. O homem de Marlboro,
vestindo jeans, botas e camisa xadrez,
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botas western com esporas e seu cha-
péu Stetson, dominava seu garanhão
com firmeza e, diante dos grandes es-
paços de Montana, acende seu cigar-
ro com a desenvoltura dos vencedo-
res. Por décadas, essa imagem foi a
que melhor representou a visão pu-
blicitária da masculinidade.

Mas, o mundo e os homens muda-
ram. Muitos nunca viram um cavalo ao
vivo, outros tantos acham inadmissível
ter linhas de expressão ou pele desgas-
tada. Vários gostam de ver sua fragili-
dade reconhecida. O que leva os espe-
cialistas em comunicação a uma con-
clusão até certo ponto dramática: para
se comunicar com o novo homem, a
publicidade terá de descobrir quem ele

é, quais são seus valores e como se faz
para chamar sua atenção. Depois de
analisar os erros da comunicação com
as mulheres no estudo Miss Unders-
tood (ver quadro) apresentado em
2004, a Leo Burnett apresentou duran-
te o Festival Publicitário Internacional
Cannes Lions o estudo "Retro vs Me-
tro", em que focaliza os homens.

"Quando realizamos o estudo Miss
Understood, sobre a eficácia da comuni-
cação publicitária em atingir a nova mu-
lher que surgiu no pós-feminismo, per-
cebemos que os homens também mu-
daram muito e que temos que nos sin-
tonizar com o esse novo homem (ainda
em transformação) senão repetiremos
os mesmos equívocos que cometemos
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homem
com as mulheres", diz a diretora de pla-
nejamento global para"beauty care"da
Leo Burnett Worldwide, Linda Kovarik.
O estudo Miss Understood - She is Not
Buying our Ads, apresentado em Cannes
em 2004, teve uma conclusão surpreen-
dente: as mulheres não se reconhecem
nos anúncios, não se sentem represen-
tadas pela visão publicitária. "Não que-
remos perder o contato com o novo ho-
mem", completa.

Para chegar a um retrato do homem
atual, o grupo de trabalho da Leo Bur-
nett entrevistou 2 mil homens em 13
países — Brasil, EUA, Argentina, Mé-
xico, Itália, França, índia, Rússia, China,
Arábia Saudita, Austrália, Alemanha,
Reino Unido e Japão — para descobrir

a quantas anda a masculinidade hoje
nas diversas partes do mundo e identi-
ficar as oportunidades a serem explora-
das pelo marketing e pela publicidade
criativa. Em quatro países, Brasil, EUA,
França e índia, pesquisas quantitativas
também foram realizadas. De acordo
com o CEO da Leo Burnett Worldwide,
Tom Bernardin, nunca foi tão relevan-
te rever o estado da masculinidade, es-
pecialmente porque isso afeta padrões
e tendências no mercado global. "En-
quanto o mundo assistia às mudanças
do papel feminino na sociedade, os ho-
mens também passavam por mudan-
ças significativas", diz Bernardin.

E como. O estudo mostrou que há
um ruptura no senso de identidade
masculina — eles já não se sentem mais
homens de Marlboro. O estudo provou
que os descendentes de Adão já não
têm tanta certeza sobre que papel é es-
perado deles na sociedade. Metade dos

entrevistados sentem que seu papel na
sociedade não está claro. E pode ficar
pior: 38% dos homens entrevistados —
ou seja, praticamente um em cada qua-
tro — acha que seu papel está cada vez
menos dominante. Um brasileiro decla-
rou: "As mulheres estão tomando os pa-
péis masculinos e os homens querem
uma parte do seu papel, mas nada está
definido ainda. Quem pode prever
quem vai ser quem no futuro?" Um
francês foi mais dramático e declarou:
"O feminismo nos transformou a todos
em mulheres". O russo já foi mais me-
lancólico: "Parece que mais nada de es-
pecial é esperado de nós".

E a distância com cowboy de Mon-
tana fica ainda maior quando o assun-
to é a visão publicitária da masculini-
dade: 74% dos entrevistados dizem
acreditar que a imagem do homem na
publicidade está distante da realida-
de. "O mundo está se encaminhando
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E o que as
mulheres querem?

No filme "Do que as Mulheres Gos-

tam", o publicitário interpretado por Mel

Gibson se viu diante de um dilema: pa-

ra salvar sua carreira, ele tinha de en-

tender as expectativas e os gostos das

consumidoras. O personagem teve uma

ajuda metafísica e passou a ouvir os pen-

samentos das mulheres. A Leo Burnett,

teve de percorrer um caminho mais or-

todoxo: entrevistou mulheres de 10 a 50

anos em sete países para o estudo Miss

Understood — She's not buying our ads,

apresentado em 2004 durante o Festival

para uma perspectiva mais feminina",
conclui Bernardin.

Nossos avôs ficariam chocados, mas
hoje a masculinidade não é uma só. O
estudo da Leo Burnett, identificou qua-
tro tipos básicos de homem, num espec-
tro que vai desde os mais apegados aos
valores tradicionais, batizados de "re-
trós" até os mais modernos, urbanos e
feminilizados, os chamados metrosse-
xuais, passando pelos patriarcas e ospo-
werseekers, que buscam seu novo espa-
ço de poder na sociedade.

Mas, o mundo ainda não está per-
dido. De acordo com o estudo, 60%
dos pesquisados ainda vivem de acor-
do com valores mais tradicionais. Eles
se preocupam em obter respeito e ad-
miração de outros homens por serem
bem-sucedidos tanto na arena profis-
sional quanto na pessoal, especial-
mente em relação à família.

Algumas das descobertas realizadas
no estudos provocam algum grau de
surpresa. Por exemplo, os homens pa-
recem mais inclinados a preferir felicida-
de a dinheiro. A maioria absoluta, 73%,
disse preferir um emprego a que amem
por um que pague mais. Apenas 27%
admitiram ceder à sedução do vil metal

Internacional Publicitário Cannes Lions. O

estudo concluiu que, para que os publicitá-

rios conseguissem seduzir as mulheres com

seus artigos, é preciso prestar atenção nos

seguintes pontos:

Siga o dinheiro: é importante levar em

consideração que a nova força financeira

das mulheres está afetando os seus hábitos

de compra em várias categorias.

Mel Gibson: milagre para entender as
mulheres de hoje, como Helen Hunt

à custa da sua felicidade. No entanto,
quando perguntados qual seria o maior
insulto a um homem 29% acha que "ele
nunca vai ter nada", seguido por "todos
riem pelas suas costas" com 24% dos vo-
tos e "você é burro", 21%. A escolha a
maior fantasia dos homens também
mostrou despreendimento. A resposta
mais escolhida foi "acabar com a fome
no mundo", a segunda foi "ser um es-
portista famoso" e a terceira foi "casar
com uma supermodelo".

Segundo Linda, a pesquisa também
mostrou que os homens estão se adap-
tando às novas condições, como Darwin
previu. "Eles estão se adaptando para
manter um papel significativo na nova
dinâmica familiar, para manter seus em-
pregos e carreiras nos trilhos e para se
manter atraentes para as mulheres", diz

Tentar uma nova posição: sexo ven-

de. Também para mulheres, mas tem de

ser abordado pelo ponto de vista femi-

nino, senão é considerado vulgar.

Use a emoção com cuidado: as mu-

lheres rejeitam comerciais que mostram

emoção sem verdadeiramente evocar

uma emoção genuína.

Seja engraçado: as mulheres gostam

de humor, desde que ele não seja basea-

do em situações que mostrem grosse-

ria, humilhação ou pessoas se machu-

cando física ou emocionalmente.

Seja realista: apresente mulheres

como personagens verossímeis em

situações em que elas possam perce-

ber como reais.

Linda."Outra área em que estão se adap-
tando é a auto-indulgência. Hoje eles se
deixam seduzir por prazeres recém-des-
cobertos, como sair para comprar rou-
pas ou passar um dia num spa — que
antes eram considerados tabu ou sim-
plesmente exclusivos das mulheres."

As conclusões do estudo indicam que
os homens de marketing e os publicitá-
rios devem ser mais cuidadosos na co-
municação com os portadores do cro-
mossomo Y. Em primeiro lugar, o estudo
recomenda aos comunicadores conside-
rar a complexidade masculina e tentar se
desviar dos velhos clichês e estereótipos.
A segunda recomendação é antecipar a
adaptação dos homens às novas mudan-
ças, mesmo em sociedades mais tradi-
cionais. A dica número três é dar espaço
para que o homem se expresse em sua
forma mais primai, ou seja, ainda vale
usar sexo para vender ou utilizar humor
de vestiário. A quarta conclusão é de que
é preciso criar posicionamentos de mar-
ca tão provocativos e interessantes que
os homens desenvolvam preferência pe-
la marca. A quinta e final conclusão do
estudo é que as mudanças estão aconte-
cendo todos os dias e que o preço do su-
cesso é a eterna vigilância.
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