
Disputa
por nichos
Mulheres elegem Seda, homens se lembram
mais da Pirelli e famílias ficam com Arno

OTop Feminino foi con
quistado pelo xampu Seda,
seguido do adoçante Zero-

Cal e do desodorante Dove.
O inédito Top Masculino chega

para coroar o pneu Pirelli, o caminhão
Mercedes-Benz e a moto Honda.

Já entre as famílias -casais com fi-
lhos de até 21 anos que moram com
os pais- destacam-se o liqüidificador
e o aspirador de pó, ambos da Arno, e
o celular Nokia.

Os especialistas entendem que essa
pode parecer, à primeira vista, uma
certa disparidade. "São marcas fortes,
independentemente do produto", ex-
plica Mario René Schweriner, coorde-
nador do curso de Ciências do Consu-
mo Aplicadas da ESPM (Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing). "Não
existe nova mulher nem novo homem.
O que tem é mulher com chance de
trabalhar, cujo sonho permanece o de
se casar e o de ter filhos", afirma.

Para Carmen Migueles, antropó-
loga e professora da Fundação Dom
Cabral, as três premiações indicam a
permanência de valores que tardam
a mudar. "As mulheres compram um
carro hoje, mas o sentido é outro. Não
é que a mulher não seja moderna, mas
seus valores não são os masculinos."

Na hora de escolher um produ-
to, eles (homens, mulheres e famílias)

voltam-se ao tradicional, mostrando
que os chavões não são tão reais assim.

Uma pesquisa da Unilever, fabri-
cante de Seda, mostra que 91% das
brasileiras não sairiam de casa se
não estivessem felizes com seu cabe-
lo. "Mas isso está menos ligado ao vi-
sual e mais à autoestima", explica Erik
Galardi, diretor de marketing de pro-
dutos para cabelo da multinacional.

Ele acredita que a busca da bele-
za é individual. Por isso, em 2009, a
Seda lançou uma loja-conceito na rua
Oscar Freire, uma das mais sofistica-
das de São Paulo, para atender ao seu
público. Lá, freqüentadoras de lo-
jas da região, leitoras de revistas fe-
mininas e clientes selecionadas pelo
serviço de atendimento recebem um
diagnóstico do cabelo e a indicação
de produtos específicos.

A loja-conceito, inaugurada em
agosto, vai funcionar até novembro e
inspirou a próxima ação itinerante de
Seda em salões de beleza de todo o país.

Ainda que consumido igualmente
por homens e mulheres, são elas que
se lembram do adoçante Zero-Cal,
sempre propagandeado por artistas.
"É um fato inquestionável que as
mulheres ainda se preocupam mui-
to com a própria imagem, indepen-
dentemente do nível cultural ou so-
cial. No entanto, a idéia do corpo



magro e bonito só vale se a saúde
também for um quesito para o cuida-
do diário", diz Mônica Pasini, diretora
da unidade de negócios de alimentos
da Hypermarcas, dona do Zero-Cal.

RobertaSantanna,diretorademar-
keting de desodorantes da Unilever,
a que pertence Dove, diz que o su-
cesso da marca está relacionado ao
benefício do produto: ele tem 25%

de hidratante na fórmula. Com um
gasto de R$ 10 milhões apenas na
campanha, a Unilever lançou, em
2009, uma versão que ajuda a reduzir
os pelos das axilas.

"Não há nenhum produto mascu-
lino, mas eles gostam da suavidade
da marca. Temos uma penetração de
5,5% no mercado para homens", diz
a diretora de marketing Roberta.
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