
Campanhas pela mulher real
Consumidoras passam a ser alvo de ações de produtos que até pouco tempo privilegiavam o público masculino

FERNANDA BOTTONI

O avanço da mulher em todos os se-
tores da sociedade se reflete na maneira
como a publicidade retrata a figura femi-
nina. Afinal, mudanças comportamentais
ou de visões de mundo são sinais que não
escapam ao olhar aguçado dos profissio-
nais da área. Para analisar de que maneira
a propaganda vem abordando esse públi-
co, vale observar o que ocorreu na comu-
nicação das fabricantes de automóveis,

um reduto tradicional dos homens.
Há 10 ou 15 anos, assistir a um comer-

cial de lançamento de um carro produzido
apenas com mulheres poderia causar
estranhamento - - e muito, a ponto de le-
vantarem apostas no fracasso do produto.
Isso porque um "carro feminino" nessa
época era ainda considerado um "carro
frágil". Por isso a comunicação das mon-
tadoras se voltava prioritariamente aos

Cenas do filme Casulo, da Leo Burnett para Fiat Idea: de lagarta para borboleta

homens, chefes de família e controladores
da renda familiar.

Mas os tempos mudaram. Hoje, a
Leo Burnett pode criar um filme como
"Casulo", que apresenta uma moça que
de lagarta se transforma em borboleta,
para o lançamento do Fiat Idea. Veicu-
lado recentemente, não causou danos à
marca nem gerou queixas de marmanjos
descontentes. O que mudou? Praticamen-
te tudo. "Há alguns anos, quando uma
família ia trocar de automóvel a decisão
de compra era totalmente do marido, a
pessoa da casa que trabalhava e gerava a
renda. A mulher podia no máximo opinar
sobre o tamanho ou a cor. Atualmente,
ele compra um carro e ela, outro. Não
existe mais esse preconceito", afirma Ruy
Lindenberg, vice-presidente de criação da
Leo Burnett.

"Só se vendia carro para homem, mas
agora todo mundo entendeu que mesmo
que não vá comprar, a mulher influencia a
decisão", diz Adriana Cury, diretora exe-
cutiva de criação da McCann-Erickson.

ADAPTAÇÃO
Na prática, o que isso significa? "A

comunicação desses artigos era mais téc-
nica, falava de mecânica. Hoje é diferente.
A consumidora não quer saber disso, só
quer saber que não vai ter problemas
a esse respeito. Ela procura conforto,
segurança e espaço, e a propaganda se
adaptou a isso", diz Lindenberg. Em
outras palavras, se até a comunicação de
um produto que até pouco era altamente
voltado para os homens já se rendeu à
necessidade de conquistar as mulheres,
dá para imaginar os efeitos nas estra-
tégias publicitárias dos demais setores
anunciantes.

Como afirma Adriana, uma das princi-
pais conseqüências de toda essa mudança
é a busca por uma comunicação mais ver-
dadeira e menos machista, principalmente
para os itens especificamente destinados
às mulheres. Como exemplo, a publicitá-
ria cita a "Campanha pela real beleza",
da Dove, criada pela Ogilvy. Em vez de
se servir de modelos, a ação utilizou nas
peças mulheres consideradas comuns. "A
comunicação trata de pessoas de verdade,
e não do mito de que toda mulher tem de
ser perfeita, algo extremamente machista
e artificial", aponta a publicitária, que par-
ticipou da direção de criação das peças.
Como conseqüência, a propaganda vem se
tornando mais próxima das consumidoras
e conquistando mais a sua confiança. "O
approach mudou. Queremos vender um
produto que faça a mulher ficar bem, que
demonstre que toda beleza é possível",
salienta.

Outro exemplo aparece nas campa-
nhas de Orno, cujo lema é "Sujar faz bem".
"É muito mais verdadeiro que mostrar
uma mulher que quer uma roupa comple-
tamente branca. A publicidade eficiente

Adriana: todo mundo entende que, mesmo não
comprando um carro, a mulher influencia a decisão

desenvolve um ato de confiança. O insight
pode ser muito mais trabalhoso, mas ela é
mais humana, descontraída, dá liberdade
para a mulher ser o que ela é", afirma.

NOVO ENFOQUE
Lindenberg complementa: "Mesmo

quando o assunto se refere a utilidades»
domésticas, a abordagem vem mudando.
A mulher acumulou muitas funções, mas
continua responsável pelo sabão em pó e
pela máquina de lavar, por exemplo. No
que se refere a fogão e geladeira, hoje é
bem diferente. Antigamente, isso poderia
ser um belo presente, mas na atualidade
transformou-se em uma utilidade que
não necessariamente a dona da casa vai
usar. Ela decide a marca, mas quem pilota
muitas vezes é a empregada".

Lindenberg e Adriana não acreditam
que toda essa mudança na comunicação
possa gerar algum tipo de preconceito.
"Pelo contrário: a mulher conquistou
seu espaço e não é mais considerada
frágil ou dependente", diz ele. Adriana
completa: "Não existe mais o melhor e o
pior. Existem os olhares complementares
do homem e da mulher".

Lindenberg: consumidora não quersaberde aspectos
técnicos, e a propaganda se adaptou a isso
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