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consumo na atualidade
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Com filmes criados pela agência de publicidade Ogilvy & Mather Brasil e material
impresso desenvolvido pela DPZ, a Coca-Cola lança esta semana uma nova campanha
no mercado brasileiro. A peça “Cada garrafa tem uma história”, conta a trajetória
de cinco pessoas que fazem a diferença em suas comunidades e é um desdobramento
da campanha “Razões para acreditar. Os bons são maioria”, lançada neste ano. “A
campanha, sem roteiro pré-definido, é diferente de tudo que já fizemos. Convidamos
o cineasta Breno Silveira, para vivenciar algumas iniciativas sustentáveis de projetos
da empresa”, diz Luciana Feres, diretora de marketing da Coca-Cola. MarianaCelle

e21 lança livrodepérolasdapublicidade

FAZENDO A DIFERENÇA

MARCADO
● Entre os dias 2 e 4
de agosto acontece no
Transamérica Expocenter,
em São Paulo, a Brasil
Promotion. A feira de marketing
promocional apresentará
novidades e lançamentos
em produtos e serviços.

criatividade@brasileconomico.com.br

Até o final do ano,
a Nivea terá investido cerca
de ¤ 1 bilhão em ações de
marketing, globalmente.
“Aproximadamente 70%
desse montante estão sendo
investidos na nova campanha
denominada ‘Nivea 100 Anos
Viva uma Pele Bem Cuidada’
e em atividades relacionadas
à comemoração do centenário
da Nivea”, diz Tatiana Ponce,
diretora de Marketing BDF
Nivea Brasil. A campanha,

desenvolvida pela agência
Giovanni+DraftFCB, detentora
da conta global, é o maior
investimento em marketing
da história da empresa e
tem o objetivo de fortalecer
a marca como a número
um em cuidados com a pele.
Atualmente a operação no
Brasil está entre as principais
da marca. “O Brasil ultrapassou
Rússia e Reino Unido e está
atrás somente da Alemanha,
França e Itália.” M.C.

Desde meados do século 20 e seu ápice no 21, assiste-
se a uma crescente idolatria pela perfeição estética e
corporal da sociedade, em todas as classes sociais e fai-
xas etárias. O corpo bem definido, sarado e trabalha-
do representa o domínio sobre a natureza, o símbolo
da beleza no imaginário coletivo, tornando-se uma es-
crita altamente reivindicada e fundamentada no impe-
rativo de se transformar, se modelar e se colocar no
mundo. A gordura, flacidez e sedentarismo simboli-
zam a indisciplina, o descaso. As pessoas são culpadas
pelo "fracasso" do próprio físico.

O ideal de perfeição popularizou-se, principal-
mente, nos anos 1970. O excesso de exposição das
modelos fotográficas e das manequins, tornando-as
celebridades, ditou um novo padrão de beleza para a
mulher. Uma beleza a ser alcançada e, por que não
dizer, a ser consumida diariamente pela mulher, jun-
tamente com os produtos e serviços representados
por ela. A beleza significa um empreendimento a ser
valorizado da melhor maneira possível e à mercê de
seus sentimentos estéticos, gerando novas práticas
de consumo. Para muitas é essencial administrar seu
corpo, da mesma forma como são gerenciados seus

outros patrimônios e
dos quais a perfeição
física se aproxima ca-
da vez mais.

Os anúncios publici-
tários apresentam o dis-
curso de “sucesso” das
pessoas que mantêm o
corpo belo e passam a
fazer parte da memó-
ria afetiva do consumi-
dor. Mais do que textos
persuasivos, carrega-
dos de desejo, o corpo
perfeito aparece como
algo fundamental para
uma nova vida: “leve”,
“bem acabada” e “fe-
liz”. São significados

facilmente reconhecidos e marcantes, que fazem parte
do repertório coletivo na atualidade. A mídia adquiriu
um imenso poder de influência sobre os indivíduos,
massificou a paixão pela moda e tornou a aparência
uma dimensão essencial na sociedade.

A cirurgia plástica, um serviço elitizado acessível
somente a famosos e pessoas pertencente à classe A,
passou a ser popular. Há informações a respeito do
valor das cirurgias ou formas de pagamento em vá-
rias peças publicitárias, sites e até faixas de rua, cujo
parcelamento e plano de estética sem carência indi-
cam a popularização dos tratamentos e operações pa-
ra esculpir o corpo.

A sociedade está cada vez mais obcecada em ser per-
feitamente bela e retardar o envelhecimento. Curiosa-
mente, enquanto o discurso publicitário privilegia a ex-
clusividade - a oportunidade de você ser único e dife-
rente ao adquirir o produto, as mulheres submetem-se
a intervenções cirúrgicas e tratamentos estéticos no in-
tuito de se assemelhar umas com as outras. O sentimen-
to de pertencimento é mais significativo do que a vonta-
de de se destacar perante os demais. ■

Steven Pienaar é o novo
atleta patrocinado pela Puma.
O contrato de longo prazo
acontece após a marca
mundial de sportlifestyle
ter firmado uma parceria
técnica com a South
African Football Association
(Associação Sul-Africana de
Futebol) no mês passado, em
Johanesburgo. Pienaar, que é
capitão da seleção sul-africana
de futebol, vai usar a chuteira
v1.11 da marca durante a
próxima Copa do Mundo
da Fifa e campeonatos

da Copa das Nações Africanas
que ocorrerão em 2012,
2013 e 2015. A África do Sul
recentemente tornou-se
a décima-terceira seleção
africana a ser equipada pela
Puma. A empresa alemã
também está fornecendo
equipamentos para aos
campeões da Copa das
Nações Africanas: Egito,
Gana, Costa do Marfim,
Camarões, Argélia, Senegal,
Marrocos, Togo, Burkina
Faso, Guiné Equatorial,
Malauí e Namíbia. M.C.

Nivea investe¤700milhões
emumaúnicacampanha

Pumaassinacomcapitãoda seleção sul-africana

Enquanto o discurso
publicitário
privilegia a
exclusividade,
as mulheres se
submetem a
intervenções
cirúrgicas e
tratamentos para se
assemelhar umas
com as outras

SELMA FELERICO
Coordenadora de comunicação
na pós-graduação da ESPM

“É tudo do mesmo formato, só mudam as medidas”. Esta é uma das
116 "pérolas" que compõem o livreto “Anota ai”, criado pela agência de
publicidade e21, do grupo MTCom. “A ideia não é inédita, mas tem seu
valor. Nossa intenção foi fazer um material divertido que envolvesse os
colaboradores”, diz Luciano Sobrosa, um dos idealizadores do livreto.
A tiragem de 200 exemplares será distribuída internamente nas dez
empresas do Grupo, localizadas em São Paulo e Porto Alegre. M.C.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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