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Mulheres preferem as magras
Pesquisa feita por universidades norte-americanas com jovens detecta afinidade com a silhueta esbelta  

Inspirados na “Campanha 
pela real beleza”, de Dove, pro-
fessores-doutores da Villanova 
University e do College of New 
Jersey conduziram um estudo 
que mostra que anúncios com 
modelos magras fazem as mu-
lheres se sentirem pior consigo 
mesmas, mas melhor em relação 
à marca em questão.

A pesquisa envolveu 194 
garotas entre 18 e 24 anos, que, 
na maioria, após o contato com 
as imagens das modelos, tiveram 
sentimentos negativos sobre 
itens como atratividade sexual, 
peso e condição física.

A conclusão é que, apesar 
dos efeitos negativos sobre a 
imagem do próprio corpo, as 
mulheres preferem propagandas 
que exibam modelos magras. 
Elas ficam mais propensas a 
comprar produtos anunciados 
assim do que aqueles que exi-
bem modelos “de corpo regular”, 
segundo aponta Jeremy Kees, 

doutor em negócios na 
Univesity Villanova. “O 
que estamos verificando 
é que as modelos magras 
fazem as mulheres se 
sentirem mal,mas elas 
gostam disso”, diz Kees. 
“Se houvesse mais mulhe-
res de ‘tamanho normal’, 
o que aconteceria é que 
as consumidoras não se 
sentiriam mal, e a imagem 
sobre o próprio corpo não 
mudaria. Mas, em termos de va-
lorização da marca, os resultados 
não seriam tão bons”, conclui.

Os dados apontam também 
que há uma clara relação entre 
modelos magras em anúncios 
e comportamento em relação à 
alimentação. O teste utilizou um 
artifício muito simples para exem-
plificar isso. Após serem expostas 
às experiências e dar suas opini-
ões, as participantes recebiam um 
pacote de biscoito como prêmio. 
As que viram as fotos de mulheres 

magras ficaram quatro vezes mais 
propensas a rejeitar o pacote, ou 
pedir para trocá-lo por outro com 
menos calorias, do que as outras. 
Elas não sabiam que estavam 
sendo monitoradas.

Kees, no entanto, diz que 
não se sentia confortável para 
apresentar uma conclusão sobre 
isso. “É complicado apontar que 
existe uma desordem de alimen-
tação por causa das fotos, pois 
a escolha foi feita por uma vez 
somente”, diz ele, abrindo espa-

ço para que esse cenário 
seja base para futuras 
pesquisas.

O novo estudo, em 
parte, concorda e, em 
parte, diverge de algumas 
pesquisas anteriores so-
bre o impacto de modelos 
magras. Recentemente, 
professores de psicologia 
das universidades de Sus-
sex e de West England, no 
Reino Unido, concluíram 

que propagandas mostrando 
modelos magras fazem as mu-
lheres se sentirem mal com sua 
aparência mas, por outro lado, 
não são melhores em vender 
produtos do que peças mostran-
do mulheres mais típicas.

Em um comunicado, um 
porta-voz da Unilever disse que 
a abordagem da “real beleza” 
funciona. “Acreditamos que as 
mulheres têm o direito de se 
sentir confortáveis com seus 
corpos e não sofrer com a falta 

de auto-estima trazida por ima-
gens de corpos excessivamente 
em forma. A campanha de Dove 
penetrou na sociedade e iniciou 
um diálogo sobre a beleza real. 
E estamos empolgados pelas 
muitas respostas positivas que 
recebemos de mulheres e ho-
mens”. O Fundo de Auto-estima 
de Dove, que está por trás da 
campanha, já superou suas me-
tas, atingindo 1 milhão de jovens 
garotas neste ano e expandido 
o alvo para 5 milhões em 2010. 
O site campaignforrealbeauty.
com, afirma ele, já atraiu 4,5 
milhões de pessoas. 

Apesar desses esforços, ele 
diz: “Não há dúvidas de que mu-
lheres e jovens são bombardeadas 
por mensagens irreais e imagens 
de beleza que impactam sua auto-
estima. Mas estamos empolgados 
por ver que cresce a quantidade 
de marcas que colocam mulheres 
mais realistas e saudáveis na pu-
blicidade e na mídia”.

Mercado hispânico 
ganha força nos EUA

O Advertising Age lançou a 
quinta edição anual do Hispa-
nic Fact Pack, que exibe um 
panorama de como funciona o 
mercado publicitário voltado 
para a crescente população de 
origem hispânica nos Estados 
Unidos. Com movimento de US$ 
4 bilhões por ano naquele país, 
o cada vez mais importante ni-
cho latino apontou crescimento 
de investimentos que chega a 
14,2% em anúncios em revis-
tas especializadas e 4,4% em 
canais de televisão hispânicos 
— contra um crescimento geral 
do mercado de mídia de apenas 
0,6%, de acordo com a TNS 
Media Intelligence.

Para se ter uma exata noção 
da força dessa população, vale 
ressaltar que estamos olhando 
para um grupo que, segundo o úl-
timo censo daquele país, já atinge 
um contingente de 45 milhões 
de pessoas, bastante represen-
tativo em uma população de 300 
milhões. E, segundo previsões, 
em 2050, praticamente um em 
cada quatro norte-americanos 
será hispânico. O maior mercado 
para esse segmento está em Los 
Angeles, que tem 8,5 milhões 
de hispânicos, quase metade do 
total da população. Na seqüência 

estão Nova York, Miami, Houston, 
Chicago, Dallas/Fort Worth, San 
Francisco, Phoenix, San Antonio, 
McAllen (cidade do Texas onde 
os hispânicos são 97% da popu-
lação), San Diego, Frenso/Visalia, 
Sacramento, El Paso (86% de 
hispânicos) e Denver. 

A grande maioria deles é de 
mexicanos, que representam 
67% dos hispânicos. Essa pre-
dominância acaba se refletindo, 
por exemplo, nos programas de 
maior audiência do segmento em 
TV aberta, no caso, as novelas 
mexicanas Fuego en la Sangre e 
Al Diablo con Guapos, transmiti-
das pela Univision, da Televisa; e, 
em TV por assinatura, com jogos 
da Copa Libertadores transmiti-
dos pela Fox Sports en Español 
e da Liga Mexicana de Futebol, 
pela Galavision.

Por fim, as maiores agên-
cias especializadas no mercado 
hispânico são Dieste Hermel & 
Partners (com receita de US$ 
40 milhões), Bravo Group, Vidal 
Partnership, Lopez Negrete, 
Bromley, Conill, GlobalHue, Zubi 
Advertising, LatinWorks, Casa-
nova Pendrill, Accentmarketing, 
Hispanic Group, Alma DDB, De 
La Cruz Group e La Agencia de 
Orci & Asociados.

Campanha de Dove: conceito da real 
beleza pesa menos entre as jovens

D
iv
ul
ga
çã
o

MM 1320 pg40e41   41 31/7/2008   20:44:15

Text Box

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, a. XXX, n. 1320, p. 41, 4 ago. 2008.




