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Nada de Capitão
Nascimento ou de outras
tantas facetas que já
tenha interpretado em
sua carreira de ator. Na
propaganda da Coca-Cola,
que começou a ser
veiculada ontem, Wagner
Moura vai exibir seu lado
cantor. Ele e os outros
integrantes da banda
Sua Mãe participam da
campanha especial do
Dia das Mães cantando
a música “Outra vez”,
de autoria de Isolda,
que se tornou famosa
na interpretação de
Roberto Carlos. O vídeo
tem direção do cineasta
Andrucha Waddington, da
Conspiração, e veiculação
da agência WMcCann.

DIA DAS MÃES AO SOM DE WAGNER MOURA

● Acontece hoje á noite no MAM
do Rio de Janeiro, a festa de
premiação da 25ª edição do
Prêmio Abril de Publicidade.
● De nove a 13 de maio
será realizada a 24º Semana
Internacional da Criação
Publicitária, em São Paulo.

AGENDA

Fotos: divulgação

O Dia das Mães
no século 21
Segunda principal data para o comércio brasileiro, atrás
apenas do Natal, o Dia das Mães terá vendas que devem su-
perar as do ano passado, na avaliação de 59% dos varejistas,
segundo pesquisa da Serasa Experian feita com 961 executi-
vos do setor em todo o país. A data carrega por meio da
emoção um motivo para que todos encham o carrinho de
compras: “mãe, só tem uma”. E este é o maior apelo das
mensagens publicitárias vigentes entre a última quinzena
de abril e a primeira de maio, seja em televisão, revistas, vi-
trines, sites e também outras mídias, tradicionais e digitais.

Todos são convocados a reverenciar as mães. É o mo-
mento de oferecer aos filhos consumidores e às próprias
mães os saberes e os modos de viver bem: cuidar da casa,
com móveis e artigos eletroeletrônicos; tratar da família,
com convênios de saúde, tratamentos odontológicos e se-
guros; proporcionar lazer com viagens, passeios culturais e
gastronômicos; comunicar-se com os familiares e amigos
por meio das operadoras de telefonia e culminar com a con-
quista da beleza e juventude, que legitima o imaginário fe-
minino e rege seus hábitos cotidianos e práticas de consu-
mo, imperativo do século 21.

Em consequência dessa preocupação padronizada e ab-
sorvida pelas mulheres de todas as classes sociais e faixas

etárias, um leque variado
de produtos e serviços,
como cosméticos, apa-
relhos de ginástica, tra-
tamentos estéticos, in-
tervenções cirúrgicas,
entre outros, veiculam
na mídia. Ano após ano,
cresce o número de cam-
panhas publicitárias que
enxergam na data a
oportunidade de mostrar
marcas estéticas e cor-
retivas que reforçam a

coerção emocional e social feminina. O culto ao corpo é
uma das formas de homenagear quem sempre cuidou do in-
divíduo, que passa a ter a obrigação de presentear sua mãe,
mesmo que seja de longe ou em suas prestações.

Acentua-se a presença de mulheres bonitas, jovens e
magras em anúncios publicitários, sozinhas ou acompa-
nhadas por seus filhos, sendo que a figura masculina re-
presentando o marido não tem sido encontrada com fre-
quência. Assim, as modelos que representam as mães na
mídia têm a aparência mais jovial e bem cuidada, con-
fundindo os consumidores desavisados. Em consequên-
cia da eternização da juventude e do culto ao corpo, o
Brasil é o terceiro maior mercado mundial de produtos de
higiene pessoal, perfumaria e beleza com R$ 27,5 bilhões
em 2010, segundo o Euromonitor, atrás de EUA e Japão.

A propaganda sinaliza também que os almoços festivos
e calóricos foram substituídos por pratos decorados de fo-
lhas e carnes magras, contrária à famosa macarronada
feita pela “mama”. Assim como os artigos de cozinha que
tanto agradaram as “mulheres do lar” nas décadas de
1950 e 1960, foram substituídos por produtos alternativos
nos anos de 1970; pelos Hi techs para a mãe “com om-
breira e cabelos esvoaçantes” na década de 1980; assim
como a mãe tecnológica e antenada do final do século 20
deu lugar a mãe linda, leve e conectada do século 21. ■
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Coordenadora e professora
da área de comunicação
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A mãe do
século 21 é linda,
leve e conectada.
O almoço de
família troca a
macarronada por
uma salada verde
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Marcio Rodrigues/MPIX

■ Pouco mais de quatro anos após a fusão com a
agência global Lowe e de alguns prêmios, entre eles o
Leão de Prata em Cannes, a BorghiErh/Lowe muda sua
estrutura de gestão. Os proprietários José Henrique
Borghi (à esq.) e Erh Ray (à dir.) querem se afastar da
administração, onde atuam desde dezembro de 2006,
e se reaproximar da criação, mas, desta vez, com uma
atuação mais estratégica. “Pretendemos trabalhar
como consultores pró-ativos e prever a demanda dos
clientes”, diz Borghi. Para isso, três profissionais foram
promovidos e cuidarão de questões práticas de gestão:
Valdir Barbosa, VP e diretor geral, Fernando Nobre,
VP de criação e Ricardo Hoffmann, VP do escritório
de Brasília. “Estamos mais do que nunca atentos ao
mercado brasileiro, que hoje é o que nos apresenta
as oportunidades mais interessantes no mundo”,
afirma Michael Wall (no centro), presidente da Lowe.

BorghiErh/Lowe
Gestão é reestruturada e agência deve crescer 15% em 2011

MIDIA GOURMET
contrata Luiz Andrade

Nova direção
A agência Midia Gourmet tem Luiz Andrade como novo diretor executivo.
Andrade foi presidente de agências nacionais e internacionais e vai
acumular a função de diretor de planejamento estratégico no grupo.

PENALTY

Marca de artigos esportivos investe R$ 30 mi

A partir deste mês a Penalty apresenta seu reposicionamento de
marca e uma nova logomarca em peças publicitárias que serão
veiculadas na TV e na web. A empresa investiu R$ 30 milhões na
campanha desenvolvida pelas agências Z+ e Lattitud com a assinatura
“Penalty. Ginga Brasil”. A linha de produtos foi reformulada como
parte dos planos da marca de se fortalecer no mercado internacional.

AIRCROSS

Citroën lança nova peça com perfil aventureiro

Com peças publicitárias desenvolvidas para mídia impressa, rádio, internet
e televisão, que serão veiculadas a partir deste mês, a Citroën quer
reforçar a postura aventureira de seu modelo Aircross. O filme de 30
segundos, considerado o “carro-chefe” da campanha (sem trocadilhos),
foi criado pela agência Euro RSCG Internacional e associa a aventura
de esportes radicais ao estilo urbano de vida das grandes cidades.

Murillo Constantino
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