
"Algumas mulheres, fe-
lizmente poucas, relegam
a faceirice a um plano se-
cundário, explicando esse
desinteresse como 'supe-
rioridade intelectual'. Nada
mais falso. A mulher mo-
derna sabe que, apesar da
evolução das ciências e das
artes, o homem continua o
mesmo, e o principal atrativo
que encontra na mulher é
sua aparência física... Se o
seu marido está acostumado
a vê-la despenteada, em chi-
nelas, de roupa desleixada,
sem pintura, aos poucos ele
irá esquecendo a figura bo-
nita que o atraiu antes."

Esse trecho, de um texto
de Clarice Lispector retira-
do do livro Correio Femi-
nino (coletânea de obras
da escritora publicada em
colunas e suplementos fe-
mininos da imprensa nos
anos 50 e 60), revela um
contraste entre a mulher
subordinada ao marido e
a mulher culta que ocupa
uma posição profissional.
É a mulher de seu tempo,
que já passou por diver-
sas mudanças e adquiriu
novas funções. Ela é mãe,
mulher, esposa, trabalha-
dora e administradora do
lar, ao contrário do homem,
cuja postura — assim como
seu papel na sociedade

- continuava os mesmos
até aquelas décadas.

Essa visão editorial da
mulher estava presente tam-
bém na publicidade da épo-
ca. Todas as grandes mu-

Mulheres formais x mulheres espontâneas
danças pelas quais a mulher
passou nos últimos 45 anos
estão retratadas no modelo
de divulgação na mídia que
as grandes empresas esco-
lhiam para falar com elas. É
isso que se propõe a mostrar
a pesquisa Marcas de Mulher
- 45 Anos de Propaganda

em Revista, realizada pela
Troiano Consultoria de Mar-
ca. O projeto contou com
apoio da Editora Abril, que
forneceu o acervo da Revista
Claudia como fonte exclu-
siva para apresentar como
as marcas acompanharam
a mulher consumidora e a
evolução da propaganda.

O mesmo dilema de Cla-
rice Lispector — que retrata
uma mulher culta, intelectual
e profissional e, simultanea-
mente, uma pessoa que fica
muito tempo em casa — foi
encontrado na publicidade
dirigida a esse público. Os
2.649 anúncios analisados,
dos segmentos de moda,
beleza, alimentação e servi-
ços financeiros, não definem
se a mulher é uma profis-
sional ou dona de casa. O
homem, por outro lado, é
sempre retratado como um
trabalhador.

Para Cecília Russo, sócia
da Troiano que conduziu
a pesquisa, a propaganda
sempre foi feliz em retratar os
sentimentos femininos, mas
pecou na questão de sua ati-







tude profissional. Quarenta
por cento dos anunciantes
analisados não destacam se
a mulher apresentada é uma
profissional ou dona de casa.
Entre os 60% que deixam
clara essa posição, preva-
lecem as que trabalham em
seus lares. "A entrada das
mulheres no mercado de tra-
balho foi acompanhada pela
propaganda com um certo
delay", diz Cecília.

No início da década de
60, a propaganda retratava
uma pessoa formal. A cons-
tatação partiu da observação
de quando a figura feminina
aparece ou não produzida.
Com cabelos em geral pre-
sos e curtos, amarrados ou
produzidos, elas eram mais
gordinhas e exibiam estilo
angelical, de uma mulher
pura, e postura muito pre-
ocupada com os outros,
mais do que consigo. Ela era
constantemente associada
a cisnes, flores e símbolos
de suavidade. Retratadas
explicitamente como donas
de casa, o espaço privado
era bastante exibido e o seu

trabalho doméstico, muito
valorizado.

Essas mulheres foram
trazidas ao ambiente de
trabalho de maneira muito
sutil nos anúncios. O retrato
delas como profissionais au-
mentou de 13%, há 45 anos,
para 33% nos primeiros seis
anos da primeira década de
2000. Na publicidade atual,
elas aparecem mais espon-
tâneas e descontraídas, com
os cabelos longos -- que
passam de 36% nos anos 60
para 70% nos anos 2000 —,
profissionais independentes,
decididas, sedutoras e mais
preocupadas com si mes-
mas do que com os outros.
Cai a postura submissa e
entra uma atitude mais con-
fiante. O que é comum em
todo o período pesquisado é
que sempre houve predomí-
nio das mulheres morenas, de
cabelos escuros, e a maciça
presença daquelas de pele
branca. O uso de modelos ne-
gras na publicidade teve um
ligeiro crescimento, de 1% no
início da década de 60 para
5% nos últimos seis anos.

Planetas e satélites
das marcas

Com a recente chegada
da mulher ao ambiente cor-
porativo, ela passou a ser
mais informada, e o registro
perceptível da marca nos
anúncios se tornou indispen-
sável, pois essas empresas
precisam ainda mais deixar
seu nome gravado na mente
dela. Assim, aumentou a
presença das embalagens
- cujo uso passou de 48%

no início do período estuda-
do para 70% do ano 2000
em diante —, assinaturas
e slogans nos anúncios e,
conseqüentemente, a força
do marketing nos pontos-
de-venda. A fronteira entre
as empresas e os consu-
midores mostrou-se inexis-
tente e os contatos desses
fornecedores (site, e-mail e
telefones), características
indispensáveis nas peças
publicitárias. Nos anos 60,
70 e 80, a marca aparecia
basicamente como razão
social. Já na década de 90
e começo de 2000, como
avalista e geradora de ne-
gócios. A responsabilidade
social dessas corporações,
porém, é praticamente im-
perceptível. Apenas 2% das
analisadas continham men-
sagens sobre a forma com
que atuam como colabora-
doras do desenvolvimento
da sociedade.

A Troiano identificou que,
em cada categoria de pro-
duto, há em sua comunica-
ção conteúdos mutáveis e
outros imutáveis. As carac-
terísticas que sempre estão
nas peças publicitárias de
um determinado segmento,
sem se considerar a data de
sua estadia na mídia, são
chamadas planetas desse
segmento. Já as que mudam
ao longo do tempo foram
denominadas satélites, cuja
função é promover transfor-
mações na conceituação
de determinada categoria.
São seus diferenciais, que
podem ser alterados com o
passar do tempo.

Nos anúncios de higiene



pessoal e beleza, sempre
se fala em embelezamento,
das novidades e de quali-
dade. O poder de "magia"
e de transformação desses
produtos deixou de ser usa-
do e essas características
deram lugar a um discurso
sobre o rejuvenescimen-
to, ingredientes naturais,
rapidez nos resultados e
bem-estar.

Em alimentação, suas
característ icas naturais,
de sabor e qualidade, fo-
ram mantidas até os dias
de hoje. Mas deixou-se de
enaltecer a mulher anfitriã,
que recebe muitas pessoas
em casa, em um ambiente
refinado. Muito comuns no
passado, sumiram da publi-
cidade também as receitas,
a comida farta na mesa e
a foto com o produto final
pronto, que algumas vezes
tomavam o espaço de uma
única página. Atualmente,
a propaganda do segmento
privilegia características
como inovação, saudabili-
dade e os ingredientes que
compõem o produto.

O embelezamento foi e
continua sendo símbolo fun-
damental das campanhas
de moda, mas pouco se
fala agora na matéria-prima,
na qualidade, elegância e
durabilidade das roupas.
Passa a ser mais importante
para a comunicação desta
categoria falar no conceito
de moda por um viés de
atualização, de tendência
e de sedução. Para Cecília
Russo, sócia da Troiano,
a questão do embeleza-
mento como mensagem é
recorrente na propaganda.
O que muda é que nos dias
de hoje ficar bonita ganhou
conotação de exibição para
os outros, uma questão de
auto-estima e bem-estar.

Para os serviços finan-
ceiros que têm como públi-
co as mulheres, são apon-
tadas como características
em ascensão a rapidez, a
relação custo/benefício, a
tradição e o apelo a pro-
dutos e serviços. As peças
publicitárias destacam me-
nos o porte da companhia,
mas continuam a ressaltar
a segurança e a solidez do
trabalho oferecido.

Realidade
competitiva
A mudança de postura da

mulher e de sua percepção às
marcas e produtos, cujo leque
de ofertas aumentou muito,
exigiu mais recursos técnicos
e criativos da publicidade.
Cresceu o uso de páginas
duplas na propaganda femini-
na, assim como o número de
páginas por anúncio e o uso
de cores, que substituíram as
páginas simples e monocro-
máticas. Outra característica
notada é o descongestio-
namento das peças publici-
tárias, com menos pessoas
por anúncio, diminuição dos
textos e do número de produ-
tos. Nos anos 60, quase 80%
dos anúncios contavam com
escrita; hoje, apenas 60%
preenchem esse quesito. E,
atualmente, mesmo quando
têm texto, eles são mais enxu-
tos do que eram no passado.
O número de palavras por
anúncio caiu de 76 para 60.

Nos decorrer dos últimos
45 anos, a mulher passou a
entender melhor as mensa-
gens publicitárias e, por isso,
os recados das marcas já não
precisam ser tão literais e
pedagógicos, no velho estilo
"receita de bolo". Antes, tudo
precisava ser minuciosamen-
te explicado e objetivo, pois a
mulher ficava muito em casa

e seu contato com o mundo
exterior se dava através da
revista. Hoje, a propaganda
é muito mais intuitiva e com-
partilhada com a percepção
da mulher. Saiu-se de um
patamar racional para chegar
ao emocional.

No início do período estu-
dado, os anúncios se pare-
ciam mais com mostruários. A
empresa anunciante expunha
tudo que tinha a oferecer, para
que a consumidora não per-
desse nada. Como não havia
internet ou shopping centers,
a publicidade ocupava o
papel das vitrines dos dias
atuais. O número de produtos
por anúncio caiu de seis para
quatro. Outra mudança notada
foi o uso de várias modelos em
uma mesma propaganda, co-
mum há 45 anos. Hoje vemos
mais anúncios com uma única
mulher, bastante destacada
na página.

Em todos os segmentos
analisados o número de pági-
nas por anúncio tem aumen-
tado timidamente ao longo
dos anos, atingindo a média
de 1,6 página por anúncio.
Porém, o segmento de servi-
ços financeiros constitui uma
exceção e se destaca, com
70% de suas ações executa-
das em páginas duplas.





Profissional ou
dona de casa?

Para Cecília Russo, sócia
da Troiano, é notável que nos
45 anos analisados a publici-
dade optou por "jogar pelo
seguro", correr poucos riscos
em evoluir. Isso se mostra,
por exemplo, no fato de uma
empresa não assumir que
sua comunicação é voltada
exclusivamente às mulheres
que são donas de casa ou
àquelas que exercem ativida-
de profissional. Há uma certa
vergonha em assumir para
que mulher se está falando.
"Há uma tendência de falar
cada vez mais de mulheres
multiplataforma, que têm vá-
rias e diferentes funções na
sociedade", diz Cecília. Mas
esta também não é uma mis-
são das mais simples. Antes,
bastava mostrar uma figura
feminina com os filhos ou na
cozinha. Agora é necessário
pensar em sua roupa, sua
postura, no ambiente e na
estética do produto.

Segundo Marlene Breg-
man, vice-presidente de pla-
nejamento da Leo Burnett,
para definir o target de uma
campanha, às vezes a defi-
nição profissional da mulher
é deixada de lado — ou não.
Porém, para ela, isso não to-
lhe o caráter transgressor da
propaganda. "Uma grande
idéia parte de uma boa idéia,
um insight, que diz respeito
mais a aspectos humanos do
que à posição que uma mu-
lher ocupa na vida", explica.

Para Marina Campos, di-
retora de atendimento da
Lew.Lara, o fato de a propa-
ganda não apresentar clara-
mente a que tipo de mulher se
direciona não é um equívoco.
"A propaganda naturalmente
tende a retratar estereótipos.
Se fosse ainda mais direcio-
nada, se tentasse ser literal
em relação ao público, o risco
de cair no estereótipo seria
ainda maior", diz. Ela justifica
que a especificidade poderia
ainda limitar o público das
ações. "No Brasil as catego-
rias são muito amplas e cada

anunciante quer atender uma
quantidade enorme de mu-
lheres", explica a profissional,
que julga ser falta de ousadia
não só da publicidade, mas
também das empresas, por
muitas vezes não se atrever
na construção de nichos de
produto mais específicos.

A publicidade de Orno,
da Unilever, é um exemplo
de comunicação em que
não é dito claramente para
que tipo de mulher se está
falando. "O produto é líder
de mercado, não posso
me adaptar ao discurso de
nichos; por isso elegemos
enfatizar um ponto em co-
mum entre as mulheres, que
é o cuidado com os filhos",
explica Adriana Yamamoto,
gerente de marketing de
Orno, primeira marca de
detergente em pó do Brasil,
que tem hoje 46% de pene-
tração, segundo a Nielsen.
De acordo com a profissio-
nal, como as consumidoras
já conhecem e aprovam a
marca desde 1957, quando
ela foi lançada, não é mais
necessário falar na con-
sistência do produto ou a
quem ele se dirige. "Vamos
direto ao que interessa para
a mulher, que hoje é não se
preocupar tanto com a su-
jeira que os filhos fazem em
suas roupas."

Identificar o papel que a
estrela de sua campanha,
não por acaso uma "mulher
comum", ocupa na sociedade
é muito importante para a Na-
tura. É o que afirma o diretor
da marca, Eduardo Costa. Ele
considera que, neste caso, é
perigoso cair no estereótipo,
mas por outro lado a marca
não pode deixar de ressaltar
o "Bem estar bem". Este é o
conceito que a empresa define
como sua essência, e que é
também a receita de sucesso
da sua campanha, que desde
o início dos anos 90 incentiva
as mulheres a aceitar e buscar
sua beleza primeiramente para
si e depois para os outros.

O embelezamento apare-
ce como uma característica
permanente das campanhas
desde a década de 40. Muda
o eixo de motivação da mu-
lher, ela balanceia o cuidado
com os outros com a atenção
a si própria. Nos anos 60,
64% da postura feminina era
mais voltada "para fora", de
se mostrar uma boa esposa,
dona de casa e mãe, tanto
para as amigas quanto para a
sociedade, contra 36% "para
dentro", de estar bem para si.
No ano 2000, 53% aparecem
preocupadas consigo e 47%,
com fatores externos.

E o que indica este balan-
ço? A satisfação pessoal pre-
domina, mas ainda é relevante
a opinião que vem de fora.
Mas será que a mulher está
mais preocupada consigo
para mostrar esse cuidado
às amigas ou a si própria? A
"mulher-maravilha", aquele ser
tão incrível quanto irreal, con-
tinua sendo muito retratada
na publicidade. Para Marina
Campos, da Lew.Lara, o pú-
blico tem como referencial de
beleza a "mulher de Caras",
em menção à revista da Edi-
tora Abril. "Mas o retrato da
mulher de verdade já é uma
tendência e tem o respaldo e
o agrado das pessoas."

A Natura, além de ter es-
tampado essa realidade em
sua comunicação, tomou a
defesa da beleza da mulher
de verdade como caracte-
rística fundamental de sua
marca. "Julgamos a busca
pela formosura um anseio
legítimo, mas desde que livre
de estereótipo", explica Costa.
Segundo ele, enquanto a tele-
visão exibir padrões de beleza
estereotipados, a Natura vai
continuar em campanha pela
beleza verdadeira. "À medida
que a mulher se vê na propa-
ganda e se sente respeitada
por ela, cresce o papel da pu-
blicidade em sua vida", define
Marlene Bregman.

Text Box
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