
Fim dos estereótipos
A propaganda precisa se adaptar à nova mulher: conectada, mais feminina e emoti-
va, satisfeita com seus múltiplos papéis e menos preocupada em atingir a perfeição
Andrea Martins

A primeira década do século 21 
aponta que um novo caminho deve ser 
adotado pela propaganda. As mudanças 
percebidas no universo feminino nos úl-
timos anos cada vez mais geram desafios 
para o mercado publicitário, que precisa 
entender a “nova mulher”, múltipla, mul-
tifacetada e “equilibrista”, que assume 
vários papéis, mas que já percebeu ser 
impossível alcançar a perfeição em todos 
eles. Compreender esse público e desen-
volver uma comunicação que englobe 
esses aspectos — profissão, maternidade, 
relacionamento, administração da casa e 
desejo de estar bonita, principalmente 
— não são tarefas fáceis.

Profissionais da indústria da propa-
ganda apostam em pesquisas, estudos e 
uma boa dose de sensibilidade para tentar 
acertar o tom das campanhas voltadas para 
o universo feminino. Apesar da diversidade 
de produtos, enfoques e visão criativa, há 
um consenso na publicidade: é necessá-
rio pôr fim aos estereótipos. “O desafio é 
enorme. E é fácil errar na mosca”, diz Ma-
riana Cogswell, diretora de planejamento 
da Talent. Em sua opinião, o discurso de 
“ter mais tempo para você” em anúncios e 
filmes já está ficando velho na tentativa de 
retratar a “mulher-camaleoa”, aquela cheia 
de funções. “Ter mais tempo é importan-
te, mas lembrar sempre que a vida dela 
é corrida deprime”, analisa. Mariana cita 
uma ação criada pela Lew’Lara\TBWA para 
o Banco Real como exemplo de sucesso. 
Segundo ela, as peças da instituição finan-
ceira focadas no conceito “Mulher real” 
passam para a consumidora a mensagem 
de que ela tem condição de fazer muito, 

casa e na profissão. “O que é fundamen-
tal para a mulher é saber de que modo 
aquele produto ou marca vai poder in-
fluenciar nossa vida como seres humanos, 
modificar e melhorar a rotina”, analisa. 
Ela completa: “A mulher quer uma pro-
paganda mais verdadeira e autêntica, 
que fale das emoções que sentimos da 
forma certa e não estereotipada. Algo a 

que possa se conectar”. De acordo com 
Marlene, pesquisas internacionais apon-
tam que dois terços das mulheres não 
se identificam com o que a publicidade 
tem estampado em seus trabalhos. Por 
outro lado, esclarece, não existe receita 
pronta para que a comunicação atinja 
efetivamente o público feminino. “Essa 
é a busca: entender a mulher e tentar se 

porém não precisa fazer tudo. “A campa-
nha gera alívio para as mulheres.”

Vice-presidente de negócios corpo-
rativos da Leo Burnett Brasil, Marlene 
Bregman destaca que soa falso quando 
uma agência coloca no ar um filme re-
tratando uma personagem apresentada 
como “mulher maravilha”, aquela que é 
perfeita em tudo, como mãe, dona de 

Mariana: as transformações sociais necessitam de 
tempo para serem absorvidas pela publicidade Comunicação do Banco Real aponta que as mulheres podem fazer muito, mas não precisam fazer tudo

Marlene: fundamental é saber de que modo o produto 
ou marca influenciará a vida da mulher como ser humano
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conectar com ela.” 
Excesso de sensualidade, distância 

entre o real e o sonhado — às vezes, ina-
tingível — e a fragmentação da mulher 
(quando apenas um de seus lados é abor-
dado) são as reclamações mais constantes 
registradas nos estudos feitos pela psicó-
loga Cecília Russo Troiano, sócia-diretora 
da Troiano Consultoria de Marca. Em um 
dos trabalhos da empresa, a pesquisadora 
analisou 45 anos de publicação de revistas 
femininas no Brasil. Ela lembra que os 
primeiros anúncios com mulheres traba-
lhando surgiram nos anos 80. O grande 
salto veio com a década de 90, que também 
trouxe peças caricaturais, como as fotos de 
mulheres de terno e gravata nas revistas. 
Segundo Cecília, a publicidade não pode 
ser apenas um extrato da realidade desse 
grupo. “Ela tem de levar em conta o ‘eu 
atual’ e o ‘eu ideal’. Esse é o objetivo de 
muitas marcas. Mas entre entender a 
mulher, que é muito complexa, e aplicar o 
conceito existe uma distância”, diz. 

Base de seu livro Vida de Equilibrista: 

Mulheres

Questão de classe
Mulheres mais jovens, entre 20 e 35 

anos, da classe B e que ainda não experi-
mentaram a loja. Para 2008, a estratégia 
da Marisa, rede que fortaleceu seu nome 
atendendo o público feminino, é conquis-
tar novos clientes, e a “arma” da empresa 
é o ator Wagner Moura, protagonista da 
campanha que será lançada nesta se-
mana. Segundo pesquisas da Giacometti 
Propaganda, agência responsável pela 
comunicação da rede de lojas, o artista 
é considerado um objeto de desejo de 
nove entre dez mulheres, sem contar sua 
grande exposição em capas de revistas, 
o sucesso na novela Paraíso Tropical, 
exibida no ano passado pela Rede Globo, 
e a participação no filme Tropa de Elite, 
recém-premiado com o Urso de Ouro no 
Festival de Berlim. 

Os comerciais vão resgatar a campanha 
de 2004, dos “bonitões” Fábio Assunção, 
Márcio Garcia e Reynaldo Gianechinni. 
“Wagner chega com alguns ingredientes a 
mais. Ele é ao mesmo tempo sedutor, en-
graçado, simpático, envolvente, charmoso, 
moderno. Enfim, tem todos os atributos que 
desejamos para a marca Marisa”, explica 

Julio Isnard, diretor de criação da Giacometti 
Propaganda, que faz dupla com o criativo 
Daniel Rasello. Segundo ele, para este ano os 
filmes terão um comportamento que mistura 
institucional de marca e moda. “Temos de 
manter nosso público e conquistar novos 
clientes, que ainda resistem por não conhecer 
suficientemente a Marisa”, afirma Isnard. Se 
depender do carisma do ator, de fato, mais 
consumidoras serão conquistadas. Para o 
Dia Internacional da Mulher, a agência criou 
um filme especial: uma declaração de amor 
da Marisa feita por Wagner Moura a todas as 
mulheres do Brasil. 

Há 60 anos no País, a empresa procura 
rejuvenescer a marca. A rede de lojas de varejo 
já conquistou o segundo lugar em percepção 
de marca, ficando atrás da líder C&A, segundo 
dados de pesquisa da InterScience. Agora, 
ampliará seu foco e partirá para a conquista 
da classe B, procurando atrair esse público 
para o interior das unidades. “As lojas foram 
remodeladas, os ‘looks’ das roupas já atendem 
a um público da classe B. É uma loja que 
surpreende as pessoas quando entram lá pela 
primeira vez. Por isso, no comercial, Wagner 
Moura se diz surpreso, apaixonado por essa 
nova Marisa”, explica Isnard.

Classe C
O direcionamento da campanha da Marisa 

à classe B pode até soar contraditório em um 
momento em que se discute justamente a 
importância das mulheres da classe C no mer-
cado de consumo. O fato é que a marca sempre 
teve uma penetração forte nas camadas C, D 
e E e ficou conhecida por muitos anos como 
loja de lingerie. “A Marisa percebe e acompa-
nha a evolução da mulher. Não abandonamos 
nossas clientes fiéis, mas sentimos necessida-
de de focar um público feminino com novas 
atitudes, mais arrojado, sem esquecer que a 
mulher, na sua essência, tem romantismo”, 
salienta Isnard. 

Para o mercado de um modo geral, en-
tretanto, a classe C tem despertado cada vez 
mais interesse. Com renda familiar média de 
R$ 1 mil por mês, esse segmento representa 

43% da pirâmide social no Brasil, à frente 
das classes A (5%), B (24%) e D/E (28% 
juntas), de acordo com dados do Critério 
Brasil 2008. “A mulher da classe C já está 
mais exigente. Entra na internet para ver 
lançamentos, tem acesso à informação 
e controle da renda. Vale lembrar que 
elas já representam 31% dos chefes de 
família em casas com renda de meio 
salário mínimo per capita”, esclarece 
Paula Queirós, diretora de planejamento 
da 141/Soho Square. 

Para a vice-presidente de negócios 
corporativos da Leo Burnett Brasil, 
Marlene Bregman, as companhias de-
vem olhar com atenção para a mulher 
de classe C para crescer. “As empresas 
estão se especializando para falar com 
elas. O mercado já tem algumas revistas 
direcionadas ao segmento”, diz. Mesmo 
no setor financeiro, esse grupo também 
adquiriu relevância. De acordo com 
Márcio Oliveira, vice-presidente de ope-
rações da Lew’Lara\TBWA, que tem a 
conta do Banco Real, mais de 20 milhões 
de pessoas migraram da classe D para a 
C nos últimos anos. “Essa é a classe que 
mais cresce no Brasil e as mulheres desse 
segmento já administram a família e o di-
nheiro de maneira diferente. Elas querem 
conhecer o mercado financeiro”, destaca 
Oliveira, que observa que a campanha do 
banco é abrangente e voltada a todas as 
classes sociais. 

Dores e Delícias da Mãe que Trabalha 
(Editora Cultrix), uma pesquisa organi-
zada por Cecília, feita com 850 mulheres 
do Brasil inteiro, das classes A e B, entre 
22 e 49 anos, mostra uma resposta pra-
ticamente unânime: 99% das mães que 
trabalham acham que a dupla missão (fa-
mília e carreira) vale a pena. No entanto, 
isso não é refletido na comunicação. “A 
mulher tem vários papéis e tem prazer 
em fazer o que faz”, afirma. Outra cons-
tatação da psicóloga é que na propaganda 
as mulheres rejeitam produtos que enfa-
tizam atributos de fragilidade. “A mulher 
pode até querer ser frágil, mas não quer 
demonstrar isso. Basta ver, por exemplo, 
a relação das mulheres com os utilitários 
esportivos”, comenta Cecília, enfatizando 
a crescente participação feminina nesse 
segmento automotivo. Por essas razões, 
a tarefa da publicidade é ir além do que 
atualmente é produzido. “Com certeza 
era mais fácil fazer anúncio feminino na 
década de 60”, comenta Cecília. 

Desconstrução
Apesar dos avanços, a sociedade de 

hoje, em suas variadas manifestações, 
tem apresentado um interesse menor pela 

complexidade não somente da mulher, 
mas do ser humano. É o que observa a 
presidente do grupo Full Jazz e líder do 
portal multimídia Mercado Ético, Christina 
Carvalho Pinto. Para ela, a falta de referên-
cias e valores gerada pelo capitalismo e a 
voracidade do mundo corporativo acabam 
tendo reflexos no setor de comunicação, 
criando uma visão parcial e empobrecida 
das mulheres e também de homens, jovens 
e crianças na mídia e, acentuadamente, 
na propaganda. “É o que chamo de des-
construção do ser humano pela mídia”, 
diz Christina. “Na propaganda, a mulher é 
vista esquartejada. Tem raríssimos casos 
em que o ser feminino é mostrado em sua 
inteireza: corpo, intelecto, emoção e espí-
rito. Estamos construindo retratos de ETs, 
de projetos de seres humanos”, critica. E 
continua: “O publicitário é uma mera peça 
desse intricado quebra-cabeça. Ele não é 
a causa, é só um dos carros dessa locomo-
tiva desenfreada que saiu dos trilhos. Os 
profissionais estão com dificuldade com 
relação ao autoconhecimento. E se eu não 
sei quem sou, como posso retratar outro 
ser?”, questiona. 

Na opinião da presidente da Full Jazz, 
algumas empresas são exceções no mundo 

corporativo: Dove, Natura e Banco Real 
(nas ações femininas) e Faber Castell (no 
recente comercial criado para a volta às 
aulas que destaca o eco-lápis). “Por trás 
dessas campanhas existem profissionais 
de marketing, CEOs, chairmen e acionistas 
preocupados com seu papel na locomoti-
va”, afirma. “São empresas que podem ter 
erros e acertos, porém vêm mostrando 
respeito ao ser humano”, enfatiza. 

O fato é que o mercado está se sofisti-
cando e impõe novos desafios à comuni-
cação. Para Gal Barradas, vice-presidente 
da MPM, que atende contas femininas 
como os cosméticos Éh e a marca Hope, 
a propaganda direcionada à mulher 
evoluiu, seguindo os passos da própria 
indústria. “Antigamente, tínhamos uma 
divisão simplista entre produtos para 
homem e para mulher. Hoje não. Só na 
área de produtos para cabelo, por exem-
plo, existem diferentes cosméticos para 
vários tipos de mulheres. Os benefícios 
funcionais foram desenvolvidos porque 
essas diferenças foram identificadas”, 
explica Gal. A executiva afirma ainda que 
existe um universo de valores próprios da 
mulher que independe de classe social e 
de região. É o caso dos cuidados com a 
casa e com os filhos, além da atenção à 
saúde e ao bem-estar. Entretanto, isso não 
quer dizer que o estereótipo da dona de 
casa (às voltas com a arrumação enquan-
to o visual é completamente esquecido) 
seja válido na propaganda. “A mulher do 
anúncio de produto de limpeza não é mais 
uma ‘senhorinha’. Ela já tem uma escova 
no cabelo”, diz Gal, em tom divertido.

A evolução do mercado acompanhada 
pela propaganda também é salientada 
por Rita Almeida, sócia-diretora da CO.R 
Inovação, uma consultoria de estratégias 
de inovação. Segundo ela, nas campanhas 
a visão da mulher profissional não está 

Cecília: reclamações comuns feitas sobre os comerciais 
são excesso de sensualidade e distância da realidade

Feminilidade é explorada em tom lúdico nas comunicações de O Boticário

Wagner Moura, novo garoto-propaganda de Marisa, 
faz declaração de amor às mulheres em campanha
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mais concentrada na figura 
da personagem de terninho 
e laptop na mão. É um passo 
significativo. No entanto, 
ainda há muito por fazer. 
“Se nesse ponto a comuni-
cação evoluiu em relação ao 
retrato da mulher brasileira, 
em outros deixa a desejar”, 
comenta. Ela reforça, no 
entanto, que não se deve 
generalizar. “Se pensarmos 
em segmentos de mercado 
que tradicionalmente focam 
o público feminino, como o 
de cosméticos, notamos que 
eles já caminharam muito na 
forma de se dirigir às mulheres”, analisa. 
Nas palavras de Rita, campanhas como as 
das empresas Dove, Natura e O Boticário 
— cada uma dentro de seu posicionamen-
to — falam das questões femininas e dos 
seus sonhos com uma linguagem que gera 
identificação. “Algumas marcas vão além 
porque conseguem valorizar a posição 
da mulher em diferentes aspectos da sua 
vida. Um bom exemplo é a nova campanha 
do Carrefour, que retrata sua consumidora 
como consciente e inteligente e estimula 
o mercado feminino a agir dessa manei-
ra”, acrescenta. O Carrefour, em ação 
desenvolvida pela AlmapBBDO, lançada 
em fevereiro, colocou no holofote de sua 
comunicação um grupo de consumidoras 
conhecidas como Cucas. A transição do 
conceito teve apresentação de Ana Maria 
Braga, até então a garota-propaganda da 
rede de supermercados.

Rita destaca também um filme da mar-
ca Buddmeyer (cama, mesa e banho) que 
mostra um casal no quarto em clima de 
sedução. Cenas assim já foram reprodu-
zidas aos milhares. Mas o comercial feito 
pela Lautert tem um importante diferen-
cial: o homem e a mulher são refletidos 
de forma igualmente interessada um no 
outro, sem a clássica prevalência mascu-
lina na admiração do corpo feminino e no 
jogo de sedução. “É um bom exemplo de 
evolução”, enfatiza. 

A adaptação aos novos tempos fez com 
que também a área de eletrodomésticos 
se movimentasse. Segundo Gal Barradas, 
a propaganda do segmento se moderni-
zou. É o caso da Brastemp, que criou a 
minilavadora Eggo, com design inovador 

e capacidade para um quilo de roupas. Ela 
pode ser usada para lavar biquínis, roupas 
de ginástica, de bebês e peças íntimas. 
Um produto prático e compacto para 
liberar a mulher de hoje para curtir o seu 
lado B. “Os anúncios de eletrodomésticos 
mostram agora uma mulher que tem vida, 
tem hobbies”, afirma Gal.

Resgate da feminilidade
Outra tendência apontada pelos es-

pecialistas é um resgate da feminilidade 
nos anúncios atuais. Para Paula Queirós, 
diretora de planejamento da 141/Soho 
Square, agência que atende a marca 
Avon em todo o mundo, a mulher atingiu 
um estado de extrema maturidade social 
e não precisa mais envergar um áspero 
discurso pela igualdade. Afinal, ela já 
está inserida no mercado de trabalho. “A 
mulher representa mais de 45% da po-
pulação economicamente ativa do Brasil. 
Ela não tem mais a máscara de ‘career 
woman’ dos anos 90. Nós falamos de al-
guém que não tem vergonha de comprar 
sapato, não tem vergonha do rosa ou de 
ser romântica”, diz. Com isso, não precisa 
se “masculinizar” para competir de igual 
para igual com o homem. “Ela hoje pode 
‘carregar mais’ na maquiagem no escritó-
rio”, afirma Paula. 

É justamente o conceito de feminili-
dade que integra os anúncios recentes da 
Avon no Brasil. Nas peças do lançamen-
to da campanha do perfume Christian 
Lacroix, ligado à marca, foram utiliza-
dos tons fortes e um clima de glamour 
hollywoodiano. “A idéia era dizer que os 
sonhos das mulheres ainda existem, com 

muita cor. Há uma permissi-
vidade de falar com a mulher 
de forma mais lúdica, um 
conceito que tinha se perdi-
do há dez anos”, avalia. 

A Avon, líder mundial na 
venda direta de cosméticos, 
decidiu também apostar 
fichas no bem-estar, com o 
lançamento recente da linha 
liiv botanicals, que propõe 
às mulheres momentos de 
cuidados especiais, relaxa-
mento e reequilíbrio. A idéia 
é oferecer à consumidora 
um momento para que ela 
se dedique a esse anseio. Na 

estratégia de divulgação dos produtos, a 
marca está lançando mão de mídias pouco 
usadas anteriormente. Ela aposta, por 
exemplo, em TV a cabo e veiculação de 
anúncios em revistas segmentadas como 
Saúde, Estilo Natural, Bons Fluidos, Vida 
Simples e Prana Yoga. “Normalmente, a 
Avon não veicula nesse tipo de publica-
ção, mas estamos buscando uma mulher 
mais contemporânea, que quer mais bem-
estar, descanso e saúde”, afirma o diretor 
de marketing Ricardo Patrocínio.

A feminilidade é igualmente explorada 
na mais nova campanha de O Boticário, 
feita pela Almap. O conceito mostra, de 
modo lúdico, o poder dos produtos da 
fabricante em transformar as consumi-
doras, deixando-as ainda mais atraentes. 
O roteiro do filme é inspirado nos contos 
de fadas, tendo como elemento principal 
a fadinha que realiza desejos. A iniciativa 
está ligada ao posicionamento da marca: 
“Você pode ser o que quiser”. A comunica-
ção foi indicada pela diretora de planeja-
mento da Talent, Mariana Cogswell, como 
um exemplo de resgate de ritos que fazem 
parte do universo feminino desde a pré-
história. “A mulher sempre se perfumou 
e ritualizou. A campanha lembra que ela 
merece e pode ficar pintada, bonita. É 
buscar nossa história lá atrás”, comenta 
Mariana.

Criada pela Leo Burnett, a comuni-
cação do absorvente e protetor diário 
Always, da Procter & Gamble, é mais uma 
que resgata a essência feminina. As peças 
estreladas pela atriz Mariana Ximenes e 
pelas apresentadoras Didi Wagner e Ma-
rina Person são focadas em uma mulher 
jovem e dinâmica, capaz de realizar várias 
tarefas ao mesmo tempo, mas que não se 
esquece da sua aparência e de se sentir 
segura. “A estratégia foi tirar o protetor 
do banheiro e colocá-lo no guarda-roupa. 
Queremos mostrar que o produto não é só 
para saúde; pode estar no mesmo nível de 
atenção que se dá ao sapato, ao perfume. 
Faz parte da feminilidade da mulher”, 
reforça Marlene Bregman. 

Paradoxo
Mas se há consenso de que os este-

reótipos nos comerciais femininos não 
funcionam e deveriam estar com os dias 
contados, por que ainda existem tantos 
exemplos veiculados na mídia? Os espe-
cialistas apostam em algumas explica-
ções. Para Christina Carvalho Pinto, está 
faltando o olhar feminino na construção 

da mídia. “Na propaganda, é muito explí-
cita a visão masculina, de jovens muito 
inexperientes. Quando entramos na área 
de criação de uma agência, por exemplo, 
existe presença predominante de jovens, 
em geral homens, que ainda não viveram 
o suficiente para compreender a respon-
sabilidade de trabalhar com processos de 
vida e com a dimensão dos seres huma-
nos”, argumenta. 

Realmente, há muitos homens desen-
volvendo campanhas, concorda Marlene. 
Mas isso não pode virar desculpa. Ela 
pondera que a propaganda vem antes da 
criação: nasce na estratégia e no conhe-
cimento profundo do target. “O desafio é 
saber com quem falar — o que começa por 
uma definição cuidadosa. A propaganda 
está se tornando uma arte tão sofisticada 
que os procedimentos têm de se sofisti-
car. E precisamos também arriscar, sair 
da zona de conforto. A mulher mudou, e 
temos de criar um diferencial na cabeça 
do consumidor”, ressalta Marlene. 

De acordo com Mariana Cogswell, as 
transformações sociais dos últimos anos 
precisam de tempo para serem absorvi-
das pela publicidade. “A cultura de uma 
empresa, por exemplo, demora de cinco 
a sete anos para mudar. Na sociedade, 
esse tempo é maior. Uma coisa é perceber 
o que está mudando; outra é quebrar a 
linguagem”, acredita. As obrigações do 
mercado, por sua vez, também complicam 
o rompimento de paradigmas. “A propa-
ganda é o acelerador da sociedade, mas 
estamos em uma atividade mercantilista. 
É preciso quebrar padrões, aceitar riscos, 
gerar desconforto em todo mundo. Para 
isso, necessitamos de tempo, e nem sem-
pre os prazos da propaganda permitem”, 
completa.

A sensibilidade também pode garan-
tir mudanças. “Aproveitemos o mês de 
março para lembrar que o feminino não 
é um gênero, é um sentimento”, reco-
menda Christina. “Tenho vontade de ver 
mais poesia e filosofia na propaganda. A 
questão é descobrir grandes verdades 
humanas e não comportamentos superfi-
ciais”, completa Mariana. “Chega de casal 
se abraçando e bebê girando”, brinca a 
executiva da Talent.Mulheres voltam a apreciar tons mais fortes, como mostra anúncio de Avon para perfume Christian Lacroix

Always tira o absorvente do banheiro, um ambiente íntimo, e o leva para o quarto

Rita diz que a imagem da profissional não é mais 
representada pela personagem de terninho e laptop
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1298, 3 mar. 2008. Reportagem Especial, p. 3-5.


