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Propaganda não deve estereotipar
por Maria Fernanda Malozzi

Após 98 anos de se instituir o
Dia Internacional da Mulher

- a data foi estabelecida na pri-
meira conferência internacional
da mulher, em Copenhaguen
- ainda são lembrados os diver-
sos problemas enfrentados pelas
mulheres há décadas, como: vio-
lência doméstica, desigualdade
salarial e trabalhista.

É certo que as mulheres são ca-
da vez mais um maior número na
sociedade e batalham contra esses
fatos. Hoje, no Brasil, elas já re-
presentam 51% da população do
País, de acordo com os dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) divulgados em
dezembro passado. E também é a
ala feminina que cada vez mais
tem um maior poder de compra.
Segundo a Fecomercio (Federa-
ção do Comércio do Estado de São
Paulo), 43% das mulheres já pa-
gam suas compras com cartão de
crédito, aproximando-se dos 45%
dos homens que também se utili-
zam dessa forma de pagamento.
Elas também são mais cautelosas
quanto a gastar mais do que pos-
suem. No mês passado, 47% delas
estavam endividadas contra 49%
dos homens. Segundo o estudo
feito pelo Ibope em 2007 com
32.970 mulheres de nove estados
brasileiros, apenas 27,7% delas
são impulsivas nas compras.

Para a diretora da assesso-
ria econômica da Fecomercio,
Fernanda Delia Rosa, a mulher
consome cada vez mais, mas de
uma forma consciente, devido às
mudanças sociais. "A melhora na
renda média real, a maior alfabe-
tização e o aumento da respon-
sabilidade pelas finanças da casa
permitem que as mulheres gas-
tem mais", explica Fernanda. A
especialista também acredita que

Mor/ene; necessidades femininas

pela múltipla jornada de trabalho
elas ganham vantagem sobre os
homens no mercado de trabalho.
"Hoje, o sistema de trabalho exi-
ge disciplina e adaptação e o fato
das mulheres terem que cumprir
vários papéis ao mesmo tempo
permite que tenham uma flexibi-
lidade e mobilidade maior que o
homens", afirma Fernanda.

O estudo do Ibope ainda apon-
ta que entre as mulheres de 18 a
30 anos, 72,6% querem atingir o
topo da carreira e 90,9% querem
ser respeitadas pelos colegas.

PROPAGANDA
Essa mudança no comportamen-
to feminino é sentida no mercado
editorial e publicitário. Para Cláu-
dio Ferreira, diretor do núcleo de
consumo da Editora Abril, cada
vez mais a mulher está ativa, seja
a garota de 15 anos ou a mulher
de 6o anos. "A luta por um ideal
sócio-político-cultural e uma in-
serção cada vez maior no merca-

Fernanda: maior alfabetizarão

do de trabalho são as característi-
cas da mulher brasileira. A Abril
tem a preocupação em conversar
com essa mulher e um exemplo
de revista que consegue reunir
todos esses assuntos é a Claudia",
diz. A publicação está há 47 anos
no mercado e, atualmente, possui
uma circulação de 490 mil exem-
plares por todo o País.

Exemplo citado com freqüên-
cia no mercado publicitário como
um case que ressalta as qualida-
des da mulher e trata sobre seus
questionamentos e preocupações
é a campanha da Dove "Real Be-
leza", criada pela Ogilvy. Recente-
mente, a Nivea também seguiu a
mesma linha em sua campanha
global "Beleza é...", criada pela
TBWA da Alemanha e que no
Brasil foi adaptada pela África.

O segredo para uma boa pro-
paganda que fale com a mulher "é
aquela que não estereotipa a mu-
lher como alguém do lar nem co-
mo uma mulher-maravilha. Afi-

nal, nós mulheres somos diferen-
tes e o sucesso de uma campanha
está em detectar as necessidades
femininas", explica Marlene Breg-
man, vice-presidente de negócios
corporativos da Leo Burnett.

Admiradora das campanhas
que valorizam a mulher, Vanessa
Yadoya, que trabalha no planeja-
mento da Ag4O7, ressalta que as
boas propagandas são aquelas
que tentam achar um compor-
tamento comum feminino sem
segmentar demais. "Acredito que
quando tiramos a lupa, ou seja,
deixamos 'de trabalhar o target
específico demais, nossa leitura
sobre o universo feminino torna-
se mais sensível e conseguimos
captar melhor as necessidades da
mulher", explica Vanessa.

VIOLÊNCIA
Apesar dessas campanhas que
ressaltam e estimulam as quali-
dades femininas, as brasileiras
ainda convivem com agressões,

Anúncio estimula conscientização

insultos e violências físicas. Do
universo total das vítimas, apenas
40% registraram denúncia nas de-
legacias comuns e das mulheres,
segundo informou a Comissão da
Mulher Advogada da OAB-SP.

Para aumentar o número de
denúncias e reprimir os abusos,
a OAB-SP iniciou no sábado (8)
a campanha contra a violência
doméstica. Com o slogan "Quan-
tas vezes teremos que apanhar
para aprender?", a campanha foi
desenvolvida pela Agnelo Pache-

co Comunicação e trabalha com
cartazes e anúncios em jornais
e revistas. Com criação de Agne-
lo Pacheco, Vinícius Panvechi e
Arthur Peri e direção de criação
de Agnelo Pacheco, a peça retrata
uma mulher sentada no chão de
um corredor chorando enquanto
uma criança a observa. A inten-
ção, segundo Guga Lemos, super-
visor de criação, "é mostrar que
quando uma mulher apanha, toda
a família sofre". A campanha será
veiculada até o fim deste mês.
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