
Marcas ligadas à estética

feminina consolidam o grito

de independência dos

padrões de beleza

inatingíveis e estreitam

seu relacionamento com as

consumidoras brasileiras

Utilizar modelos altas, jovens e magér-

rimas, que brilham nas passarelas inter-

nacionais ou nas telas do cinema e da
como protagonistas de campanhas

publicitárias é uma prática das mais tra-

dicionais. Todavia, de uns tempos para

cá, muitos anunciantes passaram a consi-

derar que esta beleza inatingível para a

maioria dos simples mortais acaba crian-

do frustrações na mente das consumido-

ras. E foram justamente as marcas mais

ligadas à estética a encontrar os cami-

nhos mais interessantes e inteligentes
para se livrar do estereótipo que elas mes-
mas ajudaram a construir.

Uma das que preferi-

ram não mais ostentar pa-

drões inacessíveis, mas sim

enfatizar a beleza mais

próxima das consumido-

ras, foi Dove, da Unilever.

'Quanto mais empresas

estiverem trabalhando pa-

ra um conceito inclusive

Desde 1992, a Natura assina
campanhas seguindo a linha
de quebrar paradigmas com
relação à idade

de beleza, melhor. Respeitamos as outras

marcas que atuam no segmento, mas que-
remos continuar com o que Dove já trans-

mite desde o início dos anos 90 no Brasil,

colocando a campanha pela real beleza

como urna evolução em nosso conceito.

Essa evolução nos aproximou de nossos

consumidores, o que, mercadologica-

mente, pode ser notado por um aumento

de 30% nas vendas no ano passado, sobre

2004", assinala Patrícia Aversi, gerente de
marketing de Dove.

Outra marca que vem fazendo um

manifesto contra o uso de estereótipos é

a Natura, especialmente quando se trata

de paradigmas com relação à idade.

Desde 1992, quando o anunciante as-

sinou sua primeira campanha para comu-

nicar os cosméticos anti-sinais Chronos, a

Natura segue essa linha, fortalecida no

ano passado com o esforço "Não tem

idade certa para ser você mesma".

"Você pode olhar uma campanha e

achá-la engraçada, aflitiva ou simples-
mente diferente. Porém, se ela permitir

uma reflexão sobre o que é de fato a ver-

dadeira beleza uma conscientização

da individualidade -, acredito que a

propaganda terá cumprido um papel

social muito importante", avalia Vera

Sousa, diretora de atendimento da Lew
Lara, que atende a Natura.

Uma das campanhas mais recentes

inseridas neste esforço de ampliação do

conceito de beleza é a de Albany, elabora-
da pela DM9DDB. Cinco comerciais são

protagonizados por pessoas de diversas

idades, várias etnias e estilos de vida,

amarrados pelo slogan "Pra quem é dife-

rentemente lindo". A trilha foi composta

especialmente por Sérgio Valente, presi-

dente da agência, em parceria com PC
Bernardes, da produtora Fricnds, e inter-



rtalb6ie2ft.com.br

pretada pelos cantores Ed Morta, Simo-

ne, Daniela Mercury, Marina Lima e a

banda Chiclete com Banana. Foi produ-

zido ainda um encarte veiculado na revis-

ta Veja, que evidencia o respeito às dife-

renças e chama a atenção por meio da

frase "Você não é igual a ninguém", que

aparece sobre uma colagem com papel

especial que reflete a imagem do leitor.

A pesquisa mundial conduzida por

Dove reforçou o desejo das mulheres

em ver pessoas com traços mais pareci-
dos com os seus em campanhas publici-

tárias e não apenas modelos que fazem

parte de um padrão estabelecido, o que,

segundo Aversi, causa grande insatisfa-

ção da mulher quando se olha no espe-

lho. O estudo apontou que somente 2%

das mulheres no mundo se classificam

como bonitas.

A Lux também encomendou uma

pesquisa e detectou que suas consumi-

doras estavam preparadas para uma

comunicação sem as estrelas que carac-
terizaram sua publicidade por anos e

anos, e, mais do que isso, descobriu que

as entrevistadas gostariam de se ver em

um comercial da marca. Por conta des-

ses dados fornecidos pelo estudo, a Lux

desenvolveu em conjunto com a JWT a

campanha "Somos todas divas". Elisson

Dias, gerente de Lux, destaca que há
um movimento das marcas em busca

de diferenciação e de atenção às ten-
dências do comportamento feminino,

postura que resultou num depósito de

confiança das consumidoras em Lux.

em razão de a empresa ter realizado um

trabalho consistente ao longo dos anos e

por sempre ouvi-las.

Se para algumas marcas a estratégia

escolhida é a de colocar pessoas "comuiW

em suas campanhas, para outras, o que

Campanhas da Ogilvy para Dove
enfatizam uma beleza mais
próxima das consumidoras

e geram aumento de 30% nas
vendas em 2005

vem dando certo é manter figu-

ras do show business em sua

comunicação.
Carlos Rocca, diretor de

criação da DPZ, agência res-

ponsável pela comunicação

de Avon, prega que esse seg-

mento deve ter um trabalho

focado em uma linha aspiracional, o que

justifica o uso de celebridades em cam-

panhas da Avon, como Ivete Sangalo,

que protagonizou o lançamento do per-

fume Extraordinary, e Débora Secco,
que participou de peças do Avon Color.

Já na opinião de Fico Meirelles, dire-

tor de planejamento e atendimento da

AlmapBBDO, que responde pela conta

de O Boticário, houve um excessivo

apelo a um ideal de beleza. "Toda vez

que se abusa de uma fórmula a reação é

negá-la, fazendo o contrário. Assim,

uma empresa nacional percebeu a opor-
tunidade de trabalhar sua comunicação

exaltando a beleza da mulher em qual-

quer idade. Uma outra

empresa, com campanha

internacional, também mos-

trou que toda mulher é

bonita, mesmo não sendo

uma top model. O Boticá-

rio nunca colocou na sua

comunicação uma mulher

com 'beleza inatingível',

Trabalho
elaborado pela

África para
Nivea Sun e

protagonizado
por Gisele

Bündchen ajuda
a aumentar as

vendas do
produto em 20%
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A comunicação de
O Boticário sempre

contou com modelos
profissionais com

beleza mais próxima
das consumidoras

apesar de utilizar modelos profissionais.

Num dos últimos comerciais mostramos

as diversas idades de uma menina que,

apesar de ser bonita e ficar mais bonita

com produtos de O Boticário, não é

uma top model."

Outro exemplo de comunicação pro-

tagonizada por top models que está tra-

zendo bons resultados para a marca é o

de Nivea, que tem Gisele Bündchen

como sua garota-propaganda. Dados do

ACNielsen, referentes aos meses de

novembro e dezembro do ano passado,

demonstraram que Nivea Sun aumen-

tou suas vendas em 20% em valor e volu-

me, sobre o mesmo período de 2004.

Essa alta gerou um incremento de dois

pontos percentuais no market share da

marca, que mantém a vice-liderança

com 15,5% do mercado brasileiro de

protetores e bloqueadores solares. Os ga-

nhos foram impulsionados por uma

campanha do Fator Azul, protagonizada

por Bündchen.

Luz, câmera, ação!
Decidir contratar mulheres com

beleza mais próxima às das consumido-

ras é uma atitude que demanda mais tra-

balho do que o exigido por campanhas

com modelos, uma vez que as agências

de casting não oferecem catálogos com

perfis diversificados, segundo aponta

Sousa. "Casting é uma das etapas mais

difíceis da produção de uma campanha

com pessoas que não são modelos profis-

sionais. Essas pessoas estão nas ruas, nos

shoppings, nos parques. A abordagem

precisa ser cuidadosa e diferente, afinal,

elas não estão habituadas com os trâmi-

tes normais para um modelo", explica.

Segundo Aversi, as campanhas de

Dove incluem somente mulheres "reais",

Campanha "Somos todas divas", criada pela JWT
para Lux, marcou o fim do império das estrelas
do cinema e da TV na comunicação da marca

Cinco comerciais da DM9DDB para Albany
são protagonizados por pessoas de diversas
idades, várias etnias e estilos de vida

escolhidas nas ruas pela equipe de cas-

ting da marca. Para cada campanha é

feita uma seleção diferente, nas quais as

mulheres são convidadas a participar de

fotos e filmes. "Vale ressaltar que as me-

ninas escolhidas estão alinhadas com a

marca no que diz respeito à valorização

da beleza pessoal, justamente por esta-

rem de bem em frente ao espelho. Nós

nunca sofremos com nenhum tipo de

resistência por parte das meninas em se

exibir", relata.

A mesma visão é compartilhada por

Sousa, que evidencia ainda a preocupa-

ção da Natura em encontrar pessoas que

se identifiquem com os valores da marca

para evitar constrangimento em se expor.

De qualquer forma, não há dúvidas de

que a temática das campanhas do segmen-

to de beleza voltadas ao público feminino

vem passando por mudanças, conseqüên-

cias naturais das alterações do papel das

mulheres na sociedade contemporânea.

Para a executiva da Lew Lara, não

existe uma fórmula, uma tendência ou

um modismo; o mundo da cosmética

continua usando modelos e celebrida-

des, mas a pertinência à mensagem e ao

posicionamento das marcas deve nortear

essa escolha.

Dias também observa que a utilização

de modelos em algumas campanhas, e

de pessoas "comuns" em outras, deve

perenizar no segmento de beleza, pois

existe espaço para esta diversidade de

caminhos na comunicação. Por sua vez,

Rocca garante que jamais se prescindirá

do uso de atrizes e mulheres bonitas nas

campanhas de cosméticos. E Aversi reco-

nhece: "sabemos que o caminho é longo

e que não mudaremos esse conceito de

um dia para o outro". @
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