
Real mostra mulher na propaganda
KELLY DORES

O Banco Real terá destaque
nas estratégias de comunica-
ção dedicadas a homenagear o
Dia Internacional da Mulher,
comemorado nesta quinta-fei-
ra (8). Além de uma série de
ações e da campanha "A gente
não precisa ser tudo ao mesmo
tempo. Seja você, seja real",
criada pela Lew'Lara, que será
veiculada esta semana em re-
vistas femininas, a instituição
abre nesta segunda-feira (5) a
exposição "Mulher é... tantas!",
sob a ótica do papel da mulher
na propaganda.

A mostra destaca a impor-
tância da mulher como um
dos principais ícones da pro-
paganda, reunindo anúncios e
comerciais de TV ao longo do
século 20. São cerca de 100
peças impressas antigas repro-
duzidas em painéis gigantes,
80 comerciais e 150 anúncios
em multimídia que retratam
o comportamento e a evolu-
ção da mulher na sociedade,
fazendo um paralelo com fatos
históricos.

Com material cedido pelo
acervo do Instituto Cultural
da ESPM (Escola Superior de
Propaganda e Marketing), a ex-
posição traz campanhas memo-
ráveis como "O primeiro sutiã
a gente nunca esquece", criada
pela W/Brasil nos anos 80 para
a marca de lingerie Valisère.

"Muito mais do que um co-
mercial, essa campanha tratou
de um ritual de transição. Retra-
tou a mulher num papel verda-
deiro, digno e respeitoso, dife-
rente de outras campanhas que
mostram a mulher numa posi-
ção de objeto sexual", comparou
o superintendente executivo de
estratégias de comunicação do
Banco Real, Fábio Pando.

Segundo ele, o objetivo é mos-
trar a força da mulher não
só na propaganda como tam-
bém na sociedade. "Aqui no
banco, por exemplo, dos 30
mil funcionários, 53% deles são
mulheres", disse. Ele acrescenta
que a exposição faz parte dos
projetos do Grupo Mulheres
e Carreiras, criado pelo banco
em 2003 para melhorar a con-
dição de trabalho para a mu-
lher. Resultado disso é que há
anos o Real figura no ranking
da Revista Exame das 10 me-
lhores empresas para a mulher
trabalhar.

Consumo
Já o professor e diretor do Ins-
tituto Cultural da ESPM, José
Roberto Whitaker Penteado,
destaca a força da mulher na
economia. "Com raras exce-
ções, a mulher é alvo de toda
campanha. Afinal, pesquisas
comprovam que o poder de
decisão de compra está con-
centrado nas mãos das mulhe-
res, em praticamente todas as
categorias de produto", refor-
çou ele.

Outra observação é de que a
mulher é a figura mais repro-
duzida pela propaganda, arte,
cinema etc. "A mulher é um
ícone fortíssimo. É uma refe-
rência, um modelo mundial",
conclui Penteado. O material
da ESPM também traz depoi-
mentos gravados de mulheres
que fizeram história na propa-
ganda brasileira, como Haydee
Guersoni e Hilda Schutzer,
que foi a primeira mulher a
ser presidente de uma agência
na história do Brasil nos anos
70. "Antes dos anos 50, só
havia homens em agências de
propaganda", relembrou ele. A
exposição funciona até 30 de
abril, no pátio do edifício sede

do Banco
Paulista.

Real, na Avenida

Campanha
Com uma abordagem sobre
os múltiplos papéis da mulher
na sociedade, a campanha de-
senvolvida pela Lew'Lara traz
uma linguagem de comunica-
ção específica para o público
feminino e que passa a fazer
parte da estratégia da empresa.
"A sociedade cobra muito que
a mulher seja uma excelente
mãe, filha, irmã, profissional,
esposa. Procuramos mostrar na
campanha que ela não precisa
ser uma heroína, e sim conviver

com os diferentes papéis", afir-
mou Pando.

Além de promoções e do
site www.mulherreal.com.br
onde as mulheres vão respon-
der à pergunta "Você já abriu
mão de algo importante para
ser mais você?" e postar su-
as histórias (cinco delas serão
selecionadas e contadas no
programa Saia Justa/GNT), o
Banco Real é o patrocinador
master do especial Mulheres
do Brasil, da Editora Abril. O
suplemento está sendo distri-
buído junto com as revistas
femininas Claudia, Nova, Elle,
Estilo e Bons Fluidos. Campanha da Lew'Lara ressalta papel da mulher

Banco utilizou acervo da ESPM e criou um túnel do tempo.



Foco para a qualidade de vida Ação faz homenagem a todas as profissionais

Agências criam para
homenagear a data

Peças bem-humoradas e que
reforçam as conquistas, os fa-
tos históricos e culturais na
história das mulheres dão o
tom aos anúncios especiais
criados pelas agências convi-
dadas a participar do proje-
to especial do Propaganda &
Marketing, em homenagem
ao Dia Internacional da Mu-
lher.

Com o título que leva a fa-
mosa afirmação "Sim, senho-
ra", a MatosGrey decidiu em
sua peça reforçar um clássico
da cultura popular. "É uma
brincadeira para dizer que a
mulher sempre tem razão e
é a última a dar a palavra",
comentou o diretor de criação
da agência, Leandro Castilho.
A Borghierh/Lowe, por sua
vez, reproduziu uma espécie
de página de classificados de
um jornal com mais de 50
"anúncios" com mensagens
pessoais dos funcionários da
agência. O objetivo era fazer
uma homenagem às pessoas
mais próximas e "limpar a
barra com elas".

"No Dia Internacional da
Mulher, sempre vem à tona os
direitos da mulher, conquistas
etc. A gente quis fazer um

dia mais próxima da nossa
realidade", explicou Edgard
Gianesi, que assina a direção
de criação do anúncio.

Cercado de anúncios meno-
res, o texto em destaque diz:
"Até que enfim um espaço
para salvar os casamentos
(namoros, noivados, casos ou
afins)".

Os textos são muito engra-
çados. Erh, por exemplo,
escreveu: "Fabiola, já estou
chegando! De verdade!". Gia-
nesi também não escapou ao
puxão de orelha em público:
"Dedé, prometo que hoje eu
levanto da cama no meio da
noite quando o Luca chorar
querendo a mamadeira".

Conceituai e chamativo, o
anúncio da TBWA traz um
travesti e a frase: "As .mulhe-
res são únicas. Nem adianta
tentar imitar."

A peça da NeogamaBBH é,
digamos, a mais politizada,
pois faz referência aos avanços
das mulheres ao ocuparem
cargos de poder como o de
presidente da república.

A curiosidade é que, de to-
dos os anúncios, o da Neo-
gamaBBH foi o único criado
por uma mulher, a redatora

Isabella Paulelli. "É importan-
te lembrar das conquistas da
mulher, mas ainda é grande
a violência, o preconceito no
mercado de trabalho, os sa-
lários mais baixos e menos
oportunidades que as mulhe-
res têm em relação aos ho-
mens. Isso também precisa ser
mudado", disse Isabella.
Já a Ogilvy recorreu à ima-

gem bíblica de Adão e Eva
para mostrar que o universo
é cercado de elementos femi-
ninos. "A idéia é mostrar que
o mundo é muito mais femi-
nino do que a gente imagina",
disse Zuza Tupinambá, que
assina a direção de criação
da peça, que teve criação de
Virgílio Neves.

Para finalizar, a Age fez
uma homenagem ao fato
histórico que deu origem
ao Dia Internacional da
Mulher, em 8 de março de
1857, quando 129 operárias
morreram asfixiadas em
Nova York após uma greve.

Os anúncios estão publica-
dos nesta edição nas páginas
11 (NeogamaBBH), 12 (Age),
13 (TBWA), 14 (Ogilvy), 15
(MatosGrey) e 16 (Borghierh/
Lowe). KD
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