
Das estrelas para o mundo
real, à procura da beleza
Propaganda vem valorizando mulheres comuns a fim de gerar identificação
com consumidoras, cada vez mais pressionadas para serem "perfeitas"

OANIELE DO NASCIMENTO MAOUREIRA

Apenas 2% das mulheres
entre 18 e 64 anos em dez paí-
ses ao redor do mundo, incluin-
do o Brasil, definem-se como
bonitas, 75% classificam sua
beleza como mediana e quase
50% se consideram acima do
peso ideal. Já no grupo entre
15 e 64 anos, dois terços dei-
xam de fazer alguma atividade
do dia-a-dia, como ir à escola,
ao supermercado ou a festas,
porque se sentem, de alguma
forma, infelizes com sua apa-
rência. Para 60% daquelas que
têm entre 50 e 64 anos, se as re-
vistas refletissem a população,
as pessoas poderiam acreditar
que não existem mulheres com
mais de 50.

Os dados surpreendentes
pertencem a uma trilogia de es-
tudos da marca de cosméticos
Dove, controlada pela gigante
anglo-holandesa Unilever, que
nos últimos três anos vem
promovendo uma verdadeira
revolução na forma de enten-
der o público feminino e se
comunicar com ele, ao procurar
desconstruir estereótipos de
beleza nas suas campanhas de
marketing. Feitas com profun-
didade, as pesquisas tiveram a
colaboração de especialistas da
Universidade Harvard (EUA) e
da britânica London School of
Economics, que apontaram, de
maneira geral, a vontade das
mulheres de se verem menos
cobradas por modelos esté-
ticos. Foi por isso que Dove
lançou em âmbito global a Cam-
panha pela Real Beleza, cujo
objetivo é "questionar o padrão
atual e oferecer uma visão mais
saudável e democrática da be-
leza", o que significa aceitar um
corpo gordinho, seios peque-
nos, cabelos crespos e outras
características consideradas
"imperfeições".

Vale ressaltar, porém, que
o padrão atual vem sendo
construído e retocado durante
décadas pela própria indústria
de cosméticos — Unilever,
inclusive. Se hoje a empresa
procura mulheres "reais" para
protagonizar a campanha de
Dove, criada pela Ogilvy, em

um passado não muito distante
ela fez questão de colocar os
mais belos rostos da TV e do
cinema nos filmes de Lux, "o
sabonete das estrelas". Diante
dessa iniciativa estratégica da
companhia — rever os próprios
conceitos para acompanhar
mudanças sociais de compor-
tamento —, cabe à publicidade
alguns autoquestionamentos:
a propaganda continua refor-
çando estereótipos envolvendo
a imagem da mulher? Até que
ponto a crescente presença de
publicitárias nas agências e nos
departamentos de marketing
pode transformar a visão da
mulher sobre ela mesma? Na
Unilever, foi uma mulher — a
brasileira Silvia Lagnado — que
conduziu o reposicionamento

de Dove no mercado mundial e
elevou as vendas da marca.

ESTEREÓTIPOS
"Com exceção de grandes

empresas focadas no público
feminino, como Dove e Natu-
ra. não vejo muitas mudanças
no tratamento da imagem da
mulher na propaganda", diz a
vice-presidente de negócios
corporativos da Leo Burnett,
Marlene Bregman. Isso ocorre
mesmo porque, segundo ela,
não é fácil se desvencilhar de
vários estereótipos vinculados
ao universo feminino. "É uma
questão cultural, que demanda
tempo e muita discussão para ser
transformada", explica Marlene.
A Natura, por sinal, foi a primeira
empresa do mercado brasileiro

a apostar em consumidoras da
marca como garotas-propagan-
da, quando lançou o anti-sinais
Chronos, em 1996. A esse res-
peito, Eduardo Costa, diretor da
marca e de inteligência compe-
titiva da Natura, já afirmou que
a companhia foi muito além da
adoção de mulheres reais como
personagens da campanha, ao
indicar nos potes a idade das
consumidoras, o que era até
então um tabu: "Nós quebramos
paradigmas".

Ana Lúcia Serra, sócia da
Age, concorda, mas avalia que a
imagem da fabricante nacional
de cosméticos parou no tempo.
"A campanha de Dove desban-
cou a da Natura, trazendo um ar
contemporâneo para a mulher,
que não só reafirma a sua iden-

tidade, com todos os seus pe-
quenos 'defeitos', como também
deseja ser feliz do jeito dela",
enfatiza. Nesse espírito, uma das
ações foi o lançamento da linha
Dove Verão, em que um grupo de
mulheres ia sem pudores à praia
e se divertia, sem se preocupar
em esconder a parte do corpo de
que menos gostava.

Fora do setor de cosméticos,
um posicionamento próximo
ao de Dove pode ser conferido
com o medicamento Xenical,
da Roche, para o tratamento da
obesidade. "Nos filmes, escolhe-
mos atrizes que se parecem com
mulheres comuns para não fazer
referência a nenhum padrão
de beleza", esclarece Miriam
Fukuoka, gerente de produto.
Na campanha regional para a

Campanha "Porque se sujar faz bem", do sabão em pó Omo, em que o mote é a alegria da criança proporcionada pelas brincadeiras e descobertas que estimulam o aprendizado



Peças da campanha da Coral: as cores aparecem relacionadas a mudanças provocadas por momentos marcantes, como a chegada de um bebê ou o começo de uma vida a dois

América Latina, assinada pela
TBWA do México e adaptada ao
Brasil pela Pátria Publicidade,
as mulheres aparecem em situ-
ações que transpiram tranqüili-
dade e bem-estar — caminhando
na praia, saindo do banho, na
varanda à beira-mar—e pensam
sem ansiedade no que fariam
com alguns quilos a menos.

No mundo real, no entanto, a
vontade de ter um corpo esbelto
vem causando comportamentos
patológicos. Para ser magra e
atraente, associação exaustiva-
mente reforçada pela mídia, mui-
tas mulheres começam a sofrer
de anorexia nervosa, o que pode
levar à morte. "Estamos vivendo
um momento em que a preo-
cupação de natureza estética
ganhou proporções anormais",
declara Marlene, da Leo Burnett,
para quem a propaganda precisa
se preocupar com o assunto,
uma vez que ajuda a fixar con-
ceitos na cabeça das pessoas.
Um exemplo está nas campanhas
de cerveja, que invariavelmente
usam a imagem erotizada da
mulher como principal apelo.
"Muitas apresentam a mulher

como um pedaço de carne, mas
ela não gosta de se ver assim",
afirma. Esse tipo de ação exalta
a estética perfeita das modelos
como principal atributo da mu-
lher, o que, além de minimizar o
seu papel na sociedade, a força
a assumir um padrão de beleza
distante do real.

SEM IDENTIFICAÇÃO
Segundo pesquisa realizada

pela Leo em sete países, para
investigar qual a percepção da
mulher sobre a propaganda, um
dos pontos que faltam à comuni-
cação publicitária é a capacidade
de gerar identificação — ver um
filme e se reconhecer nele. "A
publicidade parece desconhecer
a evolução do papel da mulher
nos últimos 30 anos, pois ela não
se sente devidamente retrata-
da", pontua Marlene. Importa,
por exemplo, prestar atenção a
movimentos como a maior pre-
sença das mulheres nas lojas de
material de construção, especial-
mente para decidir a compra de
pisos, azulejos e tintas. Elas se
tornaram um público-alvo para
a Coral, para quem a Leo criou

a campanha "Mudar faz parte
da vida". As cores aparecem
relacionadas a mudanças provo-
cadas por momentos marcantes
— como a chegada de um bebê,
o ingresso na faculdade ou o
começo de uma vida a dois.

Além da identificação, outros
valores apontados que precisam
ser revistos pela propaganda,
conforme o estudo da Leo, são
o humor, a emoção e o sexo.
Segundo Marlene, as mulheres
gostam, sim, de sexo nos co-

merciais, mas desde que seja
apresentado pela ótica dela, não
dele. Como exemplo, ela cita
o lançamento do Palio com o
sistema Venice (que aciona au-
tomaticamente algumas funções
como desembaçador e desliga-
mento dos faróis). A mulher se
impressiona com a tecnologia e o
namorado brinca que tudo acon-
tece pela "força do pensamento"
dele. Mas quando estão a sós, o
homem não consegue ter uma
ereção e ela sugere que ele tente

Isabella Mulholland: "Dove foi contra a lógica do produto de beleza"

'Comercial vende mais a mulher do que o produto
Bastante controversa, a

propaganda de cerveja cen-
trada na figura da mulher já
esteve na mira do projeto
de lei da deputada federal
Iara Bernardi (PT/SP). O PL
11/2003 determina a proi-
bição em qualquer meio de
comunicação da veiculação
de peças publicitárias que uti-
lizem imagens sexuais como
atrativo. Há quatro anos,
quando lançou o projeto, Iara
Bernardi afirmou que, nas
campanhas apelativas, "a mu-
lher é o objeto que vende mais
do que o produto anunciado".

Atualmente, o assunto está em
análise na Comissão de Seguri-
dade Social e Família (CSSF) da
Câmara dos Deputados.

Na época do lançamento
do PL 11/2003, propostas para
regulamentar a publicidade de
bebida alcoólica também esta-
vam em discussão no Congresso
(entre a Câmara e o Senado,
são mais de 70 projetos em
tramitação). No mesmo ano,
o Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária
(Conar) aprovou um anexo ao
código da categoria de bebidas
alcoólicas determinando que

as campanhas não utilizem
"imagens, linguagens ou idéias
que sugiram ser o consumo do
produto sinal de maturidade
ou que contribua para o êxito
profissional, social ou sexual".
O temor do Conar é que o álcool
receba a mesma proibição que o
tabaco, cuja comunicação ficou
restrita ao ponto-de-venda.

No Festival de Canries do
ano passado, nenhum dos dez
filmes vencedores da categoria
bebidas alcoólicas apresentou
a mulher de maneira erotizada.
Na maior parte das produ-
ções, por sinal, nem mulher

havia, diferentemente do
que acontece no Brasil, onde
elas estão em todas as peças
publicitárias. Adriana Cury,
da McCann, acredita que isso
é um traço da cultura local.
"Enquanto houver machis-
mo, vamos continuar vendo
propagandas que utilizam
esse tipo de apelo", afirma.
Isabella Mulholland, da Neo-
gama, tem opinião diferente.
"Como publicitária, acho
que elas poderiam ser mais
criativas", diz. "Hoje, há uma
dificuldade seriíssima de dife-

renciar uma da outra." (DNM)

a "força do pensamento". "Para
que uma mensagem se mostre
relevante para ela, é preciso que
seja crível", diz.

Para Adriana Cury, chairwo-
man e diretora executiva de cria-
ção da McCann Erickson, a recei-
ta não vale só para as mulheres.
"Todos os públicos querem ser
tratados com mais verdade, é
preciso falar com o consumidor
a partir do ponto de vista dele",
aponta Adriana, que foi respon-
sável no Brasil pelo lançamento
da Campanha pela Real Beleza
de Dove quando estava na antiga
agência, a Ogilvy. A executiva
ainda considera Dove "o melhor
exemplo de todos" no que se
refere a uma comunicação não
estereotipada dirigida à mulher:
"Se, de um lado, o mundo exige
que ela seja uma diva, a marca
vem oferecer o respaldo para
que ela seja ela mesma".

Isabella Mulholland, diretora
de planejamento da Neogama,
também acredita que a marca de
produtos de beleza da Umlever
tenha se tornado um divisor de
águas para a imagem feminina na
propaganda. "Dove foi contra a
lógica do produto de beleza: em
vez de fazer você se sentir péssima
para poder comprá-lo, propõe que
você se sinta melhor do jeito que
é", esclarece ela, que percebe a
busca da simplicidade e de auten-
ticidade na comunicação de ou-
tros produtos, como o tradicional
Omo, também da Unilever. Aten-
dido pela Neogama, o sabão em pó
inovou com a ação global "Porque
se sujar faz bem", cujo mote é a
alegria da criança, proporcionada
pelas brincadeiras e descobertas
que estimulam o aprendizado.
Nesse contexto, sujar a roupa é
apenas um detalhe — discurso
inimaginável para mães de ge-
rações anteriores. "Mas, hoje, a
mulher que trabalha e tem pouco
tempo disponível para os filhos
não vai querer se preocupar com
isso justo nos momentos de lazer",
reforça Isabella.
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