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Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Alguns anunciantes mais espertos (ou com 
agências mais antenadas) fizeram belas peças saudando a data. O tom desses anúncios foi o de 
reconhecer a enorme importância que a mulher vem tendo na sociedade moderna. 
 
Nos dias de hoje, puxar o saco (com todo respeito) do público feminino não é apenas agradar 
consumidoras ou pessoas que podem influenciar o consumo. É também falar com - cada vez mais 
- líderes empresariais e políticos.  
 
A preocupação em tratar com cuidado e respeito as mulheres deixa de ser uma estratégia 
opcional, uma jogada inteligente, uma demonstração de modernidade, para ser uma simples 
questão de sobrevivência. Mas há pouco, muito pouco tempo, não era assim. 
 
Anúncio dedicado à mulher era sobre beleza e frivolidade ou retratava a mulher exclusivamente 
como dona-de-casa, encarregada das chamadas "lides domésticas", onde sua maior pretensão era 
demonstrar suas habilidades e, conseqüentemente, agradar o marido. Não havia nenhum temor 
em receber de volta os protestos femininos ou o risco de arranhar a imagem.  
 
Certos produtos, coerentes com o costume da época, dirigiam-se às mulheres com a maior cara- 
de-pau de cima para baixo, ressaltando de uma forma quase explícita que, no fundo, no fundo, 
todo mundo conhecia seu papel na sociedade.  
 
Vivo repetindo que esta coluna não pretende criticar ninguém, apenas utiliza anúncios para 
comentar alguns fatos sociais. Os anunciantes aqui mostrados seguiam o costume da época e, 
com certeza, se ainda existem, já se adaptaram aos novos tempos.  
 
Estes anúncios foram publicados na revista Querida de dezembro de 1956 (parece que foi ontem, 
não é mesmo?) Num deles a indústria Arno lembra que o melhor presente de Natal (a revista era 
toda dedicada a presentes de Natal, como se pode perceber pela data) era dar um motor de 
máquina de costura. Já pensou?  
 
Já a PEB - Produtos Elétricos Brasileiros (que fim terá levado) é um verdadeiro primor. Mostra 
uma dona-de-casa clássica feliz porque "finalmente" conseguiu agradar o marido usando o ferro 
elétrico da PEB. Uma verdadeira maravilha sob o ponto de vista de entender o papel da mulher na 
sociedade da época. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 02 abril. 2007. Marketing, p. B-8. 


