
Com a necessidade de desenvolver muitas tarefas ao
mesmo tempo, cuidar dos filhos, da casa, da carreira e de
si mesma, as mulheres só acessam os conteúdos do seu in-
teresse prioritário. Pensando nisso, marcas como boticário.
Johnson & Johnson, Natura e Unilever estão criando ações
específicas para atingir a essa fatia cada vez maior da inter-
net A Natura, por exemplo, contratou uma de suas colabo-
radoras, que já possuía um blog pessoal, para atualizar um
blog para aumentar a comunicação entre a companhia e a
massa de 718 mil consultoras no Brasil e exterior.

A publicitária Luciana, de 31 anos, foi a escolhida pela
Xatura para falar de consultora para consultora. No Blog
Consultoria, que está no ar há apenas dois meses, ela fo-
menta a troca de experiências entre as milhares de mulhe-
res que vendem pelas ruas os produtos da marca. "Nesse
espaço falamos sobre produtos, cuidados, informações,
orientações sobre aplicações, entre outros ternas do interes-
se das consultoras", diz Luciana.

Empresas'como J&J, Boticário e Unilever estão deixando
de lado ações consideradas cansativas pelos consumidores,
como banners e pop ups e estão criando campanhas criativas
com foco nas mulheres. Quem não lembra da campanha da
Dove pela real beleza? Além das ações offline, a marca tam-
bém investiu em ações na internet, com um portal onde as
consumidoras podiam compartilhar as suas idéias. A Dove
também conquistou o público feminino na web com a cam-
panha Já Tentei de Tudo. Com um site que tem o formato si-
milar a um blog, onde a mocinha escolhida para a campanha
pede ajuda das inlernautas com dicas de cabelo.

O Boticário foi uma das primeiras empresas brasileiras a
perceber o fenômeno da mídia gerada pelo consumidor. Em
2005. quando percebeu uma queda de ligações na central
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Fonte: Meio Digital, n. 5, p. 30-31, maio/jun. 2008.
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