
As várias faces da mulher
Pesquisa exclusiva mostra evolução da figura feminina na publicidade nos últimos 45 anos
ELIANE PEREIRA

Os anúncios direcionados
ao público feminino hoje ten-
tam retratar uma consumidora
mais interessada no seu bem-
estar pessoal, bem diferente de
40 ou 50 anos atrás, quando a
tônica — da publicidade e das
preocupações das mulheres
— era a atenção com os outros
(família, amigos, sociedade).
A mulher do século 21 já sabe
como usar produtos e serviços,
por isso a propaganda abando-
nou a postura "didática" dos
anos 60 em prol de um posi-
cionamento mais aspiracional.
A mudança de abordagem foi
acompanhada por uma grande
evolução nos aspectos técni-
cos, com recursos simbólicos
e estéticos mais ricos e menor
quantidade de texto.

Essas são algumas das con-
clusões da pesquisa que os es-
pecialistas em comportamento
do consumidor Jaime Troiano
e Cecília Russo, da Troiano
Consultoria de Marcas, vão
apresentar durante o Fórum de
Comunicação e Marketing do
MaxiMídia 2006. O evento,
o maior do gênero na América
Latina, acontecerá entre os dias
3 e 5 de outubro no World Trade
Center, em São Paulo, com pa-
trocínio do Grupo Bandeirantes
de Comunicação e apoio do

Troiano: a publicidade dirigida às mulheres melhorou muito depois
dos anos 80 em virtude da maior competição entre as marcas

Rita: atualmente a mulher está mais preocupada com
questões existenciais do que com o funcionamento da casa
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de Propaganda Feminina em
Revista é um estudo inédito que
mapeia a evolução da publici-
dade focada na mulher a partir
da análise de todas as edições
da revista Claudia, desde o pri-
meiro número, editado em ou-
tubro de 1951. O levantamento
contou com o apoio do centro
de documentação da Editora
Abril, mas os pesquisadores
fazem questão de ressaltar a

total independência observada
na condução da pesquisa.

No total, foram analisados
2.649 anúncios, a maioria dos
segmentos de moda e confecções
(1.012), beleza e higiene pessoal
(924) e alimentação (581), as
três categorias de maior inves-
timento publicitário na revista.
A leitura do material resultou
na reunião de informações em
quatro grandes áreas: aspectos
técnicos e formais das peças; o
modo como a propaganda retra-

tava a mulher; os tipos de men-
sagens passados pelas diferentes
categorias de produtos; e a forma
como as marcas se apresentaram
ao longo desses 45 anos.

No primeiro quesito — a
questão técnica —, os pesquisa-
dores observaram que a quanti-
dade de texto caiu muito: na dé-
cada de 60, os anúncios tinham
em média cem palavras, volume
que baixou para cerca de 60 a
partir do ano 2000. As páginas
publicitárias ganharam visual
mais "limpo", com economia de
texto e recursos simbólicos mais
sofisticados. "Antes dos anos 80,
os anúncios eram muito pobres
do ponto de vista estético. A
publicidade melhorou muito,
empurrada pelo acirramento da
competição entre as marcas",
afirma Jaime Troiano.

Outro aspecto que chama a
atenção em relação ao conteú-
do da propaganda veiculada
na revista é que, nos primeiros
tempos, ela mostrava grupos de
mulheres conversando sobre
um produto ou serviço. Esse
recurso, por um lado, tinha como
objetivo ensinar a consumidora
a usar o produto, mas também
revelava uma postura feminina
mais voltada "para fora", de se
mostrar uma boa esposa, dona
de casa e mãe, tanto para as ami-
gas quanto para a sociedade.

NOVOS TEMPOS
Com o passar dos anos e

a inserção crescente da mão-
de-obra feminina no mercado
de trabalho, essa postura foi
mudando. Além de não precisar
mais adotar um tom didático

—afinal, o público já estaria sufi-
cientemente informado sobre as
características básicas de bens
e serviços de uso cotidiano —, a
publicidade foi incorporando a
imagem da mulher profissional,
multitarefas, preocupada com a
carreira, a família e também com
sua satisfação pessoal.

"Algumas marcas foram mais
capazes do que outras de acom-
panhar a evolução das mulheres,
e vamos mostrar exemplos disso
com todas as letras", promete
Troiano. A evolução, é claro, não
se dá de forma regular: quando
surge um novo posicionamento,
ou uma "nova onda", a tendência
é de que, nos primeiros tempos,
a propaganda passe por uma
fase de estereotipização para,
aos poucos, abordar o tema de
forma mais natural.

DISCUTIR A RELAÇÃO
"Quando se entrou na fase

da mulher profissional, a figura
feminina começou a aparecer
de terninho e colar de pérolas,
mexendo no computador ou
com uma régua T na mão. Isso
foi se atenuando", lembra Rita
de Almeida, sócia da empresa
de consultoria em marketing
Capital Pessoal e dona de 25
anos de experiência em plane-
jamento de comunicação.

Ela lembra que, nos anos 80,
um dos desafios das marcas de
alimentos era vencer o senti-
mento de culpa da dona de casa
ao usar produtos já prontos, pois
para boa parte delas sua princi-
pal função era cuidar do lar e da
família. Hoje, o principal interes-
se das mulheres, principalmente
as que trabalham fora, é com a
educação dos filhos: elas procu-
ram entender o mundo, a lingua-
gem e os interesses desta nova
geração para estar em sintonia
com as suas necessidades.

"Atualmente a mulher está
mais preocupada com questões
existenciais do que com o funcio-
namento da casa", diz Rita. Para
ela, a propaganda ainda fala de
forma superficial com o público
feminino e são poucas as marcas
que realmente conseguem tocar
o coração das consumidoras
— um target fundamental para a
maioria das empresas, visto que
70% das decisões de consumo
estão nas mãos delas. O recado
para os profissionais de marke-
ting é claro: discutir a relação
(das marcas com suas clientes)
é questão de sobrevivência.
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