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Além do estereótipo
Propaganda ainda busca o tom certo para acompanhar a evolução do papel da mulher na sociedade ocidental

Por RENATA BATOCHIO
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Mesmo num cenário de prosperidade e firmeza, 
os questionamentos e os dilemas internos não 
deixam de existir (eis aqui outra faceta da mulher 
que pode ser estudada mais profundamente pelos 
publicitários). Está claro que ela não quer abrir 
mão do que conquistou. Porém, volta e meia se 
pergunta, mesmo sabendo que a resposta é não, 
se não deveria largar tudo, viver a maternidade 
mais intensamente, tornar-se uma dona de casa 
exemplar, dedicar tempo integral à família, ou tudo 
isso junto. E, se ela se arrisca nessa aventura, pouco 
depois não consegue parar de pensar no tempo 
em que produzia, quando andava mais arrumada e 
tinha o noticiário na ponta da língua. “São tantos 
papéis e tantas tarefas que, no final das contas nem 
a própria mulher sabe autodefinir-se e, às vezes, 
nem o que quer de verdade”, admite Polika Teixeira, 
presidente da DM9Rio. 

A incerteza surge porque a possibilidade existe. 
“O homem foi criado para trabalhar e ponto final. A 
mulher, não. Há toda uma herança cultural de buscar 
um casamento bacana, com um cara que cuide dela 
em todos os sentidos”, considera Ricardo Lordes, da 
agência Pátria. Esse sonho de viver tranquilamente, 
com conforto, amor, estrutura, tempo de sobra para 
fazer o que gosta e alguém do lado para, além de 
compartilhar tudo isso, ser o responsável (em parte) 
pelo “departamento financeiro” é muito comum. 
“Não vejo a hora de encontrar um homem que diz: 
mulher minha não trabalha”, brinca Mariângela, da 
New Energy, corroborando a tese de que a mulher vive 
numa eterna dúvida.

“Uma coisa provável de acontecer é as empresas 

Trabalho e família,  
eternos questionamentos

Plural. Essa é a melhor definição pa-
ra o perfil da mulher contemporâ-

nea, que desempenha diversos papéis 
ao mesmo tempo e se caracteriza, ca-
da vez mais, como um ser multitarefas. 
Dessa forma, chamar a atenção de al-
guém com necessidades e desejos tão 
fragmentados é um grande desafio pa-
ra as marcas que têm esse público co-
mo foco. 

De modo geral, a propaganda ain-
da não conseguiu retratar de forma fi-
dedigna todas as facetas da mulher. O 
que    usualmente vemos, segundo estu-
diosos do tema, são mulheres divididas 
em apenas três grupos: a versão femini-
na do homem, ou seja, a poderosa, se-
xy, independente, executiva e até meio 
durona; a dona de casa, mãezona, que 
estrela as mais variadas campanhas de 
produtos para o lar e a família; e as ex-
tremamente sensuais, que sempre en-
tram em cena com pouquíssima roupa 
e mostrando seus corpos esculturais.

“A mulher de hoje não é só uma, é 
muitas. O problema é que ninguém 
consegue definir claramente uma pes-
soa plural. Ou seja, no fundo, vivemos 
a grande dificuldade de retratar a mu-
lher a partir de alguns pontos que não 
sejam genéricos”, filosofa o criativo Ri-
cardo Lordes, presidente da agência Pá-
tria e um expert no universo feminino, 
por conta das diversas campanhas que 
criou para esse segmento.

Lordes mergulhou na busca por co-
nhecer mais profundamente os dese-
jos da mulher e lançou, no final do ano 

Mulheres “fora dos padrões” protagonizam campanhas de Dove (acima) e Natura (abaixo) 

Mariângela Silvani: olhar feminino valoriza o trabalho

passado, o livro A Publicidade que as 
Mulheres Querem Ver. Ele defende que 
experiências do cotidiano aliadas a um 
olhar atento e sensível podem influen-
ciar campanhas publicitárias para te-
mas delicados como maternidade, en-
velhecimento e perda de peso.

Psicóloga e diretora-geral do Gru-
po Troiano de Branding, Cecília Russo 
concorda com a afirmação de Lordes. 
“A mulher não quer ser fracionada, ser 
uma coisa ou outra. Ela quer ser intei-
ra”, pontua Cecília, que também é escri-
tora. Seu livro Aprendiz de Equilibris-
ta explora o universo feminino, em es-
pecial o dilema daquelas que buscam 
equilibrar casa, filhos, marido, traba-
lho, cuidado com o corpo e vários ou-
tros “pratinhos”.

E o que essa mulher quer? Em resu-
mo, ela almeja abraçar o mundo: ser 
bonita, estar bem consigo mesma e dar 
conta de tudo. “O que temos certeza é 
que conseguimos, sim, equilibrar todos 
os pratinhos de uma só vez”, garante 
Polika Teixeira, presidente da DM9Rio. 
“Por isso, ganha espaço quem consegue 
trazer relevância para o nosso cotidia-
no, nos ajudando a lidar com toda es-
sa carga que vem junto com o papel de 
ser mulher”, afirma.

Para oferecer essa relevância, o mer-
cado tem, antes de qualquer coisa, que 
desenhar esse novo perfil da mulher de 
forma muito clara. “Sem dúvida, elas 
não querem mais ser tratadas só como 
mulher que trabalha fora, nem como 
bonequinha ou dona de casa. Elas 

encontrarem um meio-termo e começarem a entender 
que as mulheres podem dar uma contribuição criativa 
melhor equilibrando esses processos”, opina Lordes. 
“Será mesmo que ela precisa trabalhar de segunda 
a sexta, das 9h às 19h?”, questiona. Ou seja, já existe 
demanda para um novo movimento: empresas que 
ofereçam melhores condições para que o público 
feminino prospere tanto na vida pessoal quanto na 
vida profissional.

“Concordo que algumas mulheres produziriam 
muito mais de casa, de olho nos filhos e nos seus 
afazeres domésticos, mas, por enquanto, essa é uma 
 realidade apenas de quem decide ser empreendedora, 
ter o próprio negócio, e não a das executivas de grandes 
corporações, que ainda não estão preparadas para 
oferecer esse cenário”, reconhece Selma Felerico, da 
ESPM, ao lembrar que a mão de obra feminina começou 
a ocupar lugar no mercado de trabalho na década 
de 1950, pois muitos homens morreram na Segunda 
Guerra Mundial.

O movimento de emancipação ganhou força 
quando um grupo de feministas liderou o emblemático 
episódio conhecido como Bra-Burning, ou “a queima 
dos sutiãs”, em 1968, com o objetivo de conquistar 
tratamento igual ao dispensado aos homens. “Por 
um bom tempo as mulheres cometeram o erro e o 
exagero de tentar tornar-se igual ao homem. Várias 
vezes até escondiam a feminilidade para garantir que 
suas mensagens fossem ouvidas”, reintera Mariângela 
Silvani, da New Energy. “Eu mesma, que sempre 
trabalhei em ambiente onde a maioria era homens, 
estava assumindo uma postura masculina, dando 
respostas que um homem daria”, admite. 

Foi então que a criativa reavaliou a sua postura e 
assumiu o seu verdadeiro papel: de mulher. “Quando 
dei mais peso ao meu lado feminino, passei a usar a 
intuição, escrever textos como mulher, pensar num 
roteiro com olhar feminino, as coisas começaram a 
fluir de forma muito melhor”, relata. Segundo ela, a 
lição que fica é que as pessoas não devem, jamais,  
distanciar-se da verdadeira essência. Ou seja, o que 
as revolucionárias dos sutiãs nunca iriam imaginar 
é que, poucas décadas depois, várias das suas 
contemporâneas questionam se todo esse esforço 
valeu a pena.
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Em poucos dias estaremos novamente comemo-
rando o Dia Internacional da Mulher. Lembro-

-me de que, quando ainda era criança, comecei a 
indagar sobre essa data. Em algumas fases da mi-
nha vida, achei a homenagem bonita e até mesmo 
romântica. Em outras, ficava me perguntando por 
que nós, mulheres, que temos lutado tanto por di-
reitos iguais ao longo das últimas décadas, temos 
de ter uma data? Até que um dia, ainda adolescen-
te, resolvi pesquisar um pouco mais para entender. 
Foi então que descobri muitas versões sobre a ori-
gem do Dia Internacional da Mulher.

A versão mais conhecida retrata uma história 
desumana. Segundo inúmeros relatos, no dia 8 
de março de 1857, centenas de operárias de uma 
fábrica de tecido de Nova York fizeram uma greve 
reivindicando melhores condições de trabalho. Na 
lista, exigências como: redução de carga de traba-
lho de 16 horas/dia para 10 horas/dia, equiparação 
de salários com os operários homens, que realiza-
vam a mesma tarefa e chegavam a ganhar o triplo, e 
tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.

A manifestação foi reprimida com violência 
impressionante: as operárias foram trancadas 
dentro da fábrica, que foi incendiada. Cerca de 
130 mulheres perderam a vida carbonizadas. 

As versões variam sobre a data oficial, ordem 
dos fatos e local, mas isso não importa. O que é 
verdadeiramente importante é o que aconteceu 
de lá para cá: em decorrência do evento, uma lí-
der revolucionária alemã usou uma conferên-
cia sobre mulheres, realizada na Dinamarca em 

OpiniãO

As faces de uma mulher
Precisamos fazer mais em prol dos direitos humanos em  
vez de ficar discutindo as diferenças entre homens e mulheres

Mônica de 
carvalho
Vice-presidente de 
mídia da DM9DDB

mcarvalho@ 
dm9ddb.com.br

1910, para jogar luz sobre o massacre e reivindi-
car a celebração do Dia Internacional da Mulher. 
Sessenta e cinco anos depois, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) promulgou um decreto ofi-
cializando a homenagem. E só a partir daí, em 
1975, o Dia Internacional da Mulher entrou de-
finitivamente para o calendário. 

É importante notar, porém, que a data foi cria-
da não apenas para comemorar um dia, mas para 
provocar um movimento em prol da mulher. Em 
muitos países realizam-se conferências e debates 
com o objetivo de discutir o nosso papel na socie-
dade atual e na evolução dos direitos humanos. 
Na verdade, acredito, não foi a mulher que evo-
luiu. Sempre estaremos presentes como mulher; 
o que evoluiu foi o papel que fomos conquistan-
do com o passar das últimas gerações.

Passamos de donas de casa e simples gerado-
ras de filhos a mulheres empreendedoras, ques-
tionadoras, que sabem pensar grande e não têm 
medo de desafios. Fomos reconhecidas pela nos-
sa inteligência, conquistamos o poder de nos ex-
pressar tanto na vida privada como na pública. 

Quebramos tabus, derrubamos barreiras, con-
seguimos chegar a grandes cargos de liderança, te-
mos uma presidente, somos empreendedoras, es-
tamos em funções nunca antes conquistadas por 
mulheres. Investimos em educação e demons-
tramos, no último censo, que mulheres têm mais 
anos de estudo do que homens. Somos protago-
nistas de capa de revistas de negócios, temos em-
presárias digitais conquistando milhões de dóla-

res, provamos todos os dias que somos capazes 
de administrar empresas, carreira, filhos, vida, 
casa, mente e corpo.

Infelizmente, porém, é fato que a  mulher não 
é vista como deveria. Ela ainda é vítima de todo o 
tipo de violência. É impedida de estudar ou de es-
colher seu marido, ré de violência física e moral, 
de preconceitos e até mesmo de crimes hedion-
dos, a exemplo do tráfico de mulheres, como nos 
chama a atenção todos os dias o recente trabalho 
de Glória Peres na novela Salve Jorge.

Existem inúmeros movimentos, organizações 
internacionais e nacionais, e estamos evoluindo 
rapidamente. Fiquei muito feliz por termos se-
diado, pela primeira vez no Brasil, o evento Wo-
men in the World e também por termos visto de-
bates tão importantes.

Por tudo isso, quando falamos sobre o Dia da 
Mulher, precisamos discutir e fazer mais em prol 
dos direitos humanos em vez de ficarmos somen-
te nos perguntando sobre as diferenças entre os 
homens e as mulheres. Somos seres humanos e 
com vontade própria. Somos todos diferentes, in-
dependentemente de sexo, cor, raça ou religião. 

Não é o fato de você ser mulher ou homem 
que lhe permite criar uma criança ou desempe-
nhar um papel profissional. São as suas qualida-
des como profissional ou gestor e os seus apren-
dizados e vontade. É isso que o/a qualifica para 
um determinado cargo ou papel.

Sou casada com um homem que sempre me 
valorizou como mulher e profissional. Trabalho 
em uma empresa que não  é machista, onde fui 
promovida para um cargo de liderança quando 
estava grávida. O  que me qualifica para estar no 
meu cargo  atual, no lugar onde quero chegar ou 
no meu papel como mãe e mulher são os meus 
skills, os meus estudos, as minhas realizações e 
conquistas e a minha vontade de querer fazer di-
ferente todos os dias. Derrubo barreiras, batalho, 
estudo mais um pouco, pesquiso, conquisto, ins-
piro, provoco, realizo, sou feliz. E, simplesmente, 
sou mulher.
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querem ser elas próprias”, salienta Sel-
ma Felerico, professora do MBA da ES-
PM e pesquisadora que estuda o uni-
verso feminino.  

Aquela mulher que ficava em casa 
à tarde assistindo à televisão simples-
mente não existe mais. “Até mesmo as 
avós dos nossos filhos já não têm a mes-

tratégias que ressaltam a realidade ge-
ram forte empatia junto a esse público.

O conceito da beleza real desperta 
na mulher o sentimento de que ela não 
está sozinha: as imperfeições existem e 
permanecem presentes em uma amos-
tra bem maior do que a apresentada na 
televisão, revistas, internet e outras mí-
dias. “As pessoas não têm mais a ilu-
são da perfeição, pelo contrário. É na 
imperfeição que se fazem as conexões 
mais verdadeiras, porque gera-se pro-
ximidade e empatia”, analisa Cristiane, 
do Itaú Unibanco.

Na sua visão, o aspiracional está mui-
to mais ligado à mulher de verdade e à 

Cecília Russo: a marca ocupa um importante 
lugar na ponte entre o aspiracional e o real

Gisele Bündchen, referência de beleza:  
as mulheres querem ser como ela

ma imagem das nossas avós, aquelas 
senhorinhas de cabelos brancos, que 
contavam histórias para os seus neti-
nhos”, garante Selma. “As avós de hoje 
são modernas, se cuidam, muitas têm 
suas ocupações e não estão mais à dis-
posição das filhas para ficar cuidando 
das crianças enquanto estas vão traba-
lhar”, aponta.

O tempo, ou a falta dele, é uma das 
questões mais presentes neste univer-
so: todo mundo está à procura de uma 
receita mágica que ensine a forma de 
administrá-lo da melhor maneira pos-
sível. Transitar por esse terreno, onde 
se sugere que o tempo é o maior bem 
que uma pessoa possui, é um movimen-
to que pode render bons frutos. É um 
tema que, por parecer que está se tor-
nando escasso na vida de qualquer pes-
soa, e em alta velocidade, vem ganhan-
do cada vez mais força.

“Encontrar tempo para conciliar car-
reira, família, saúde, presente e futuro. 
Ter tempo para nós mesmas e para tu-
do o que nos cerca é uma tarefa árdua”, 
assegura Cristiane Magalhães, diretora 
de marketing de negócios do Itaú Uni-
banco. “Na minha opinião, esse é o de-
safio das marcas: estar presente de for-
ma natural, prática, simples, ajudando a 
mulher a ter tempo para fazer o que re-
almente deseja — seja simplificando as 
coisas, conectando informações e pes-

soas, ajudando na curadoria, na bus-
ca ou nas escolhas”, sugere a executiva.

A conquista do espaço
As marcas, mais do que nunca, es-

tão de olho nessa consumidora que, na 
maioria dos lares, é quem decide o que 
entra em sua casa. De acordo com estu-
do da Data Popular, entre 80% e 90% das 
mulheres lideram as decisões de compra 
nas áreas de beleza, alimentação, orça-
mento doméstico e produtos para os fi-
lhos (leia matéria à pág. 58). A economia 
atual é fortemente baseada no setor de 
serviços,em que o maior consumidor é 
o sexo feminino. E as empresas andam 
prestando bastante atenção no que es-
se grupo de consumidoras deseja. Eco-
nomistas afirmam que a participação da 
mulher no setor produtivo e nas decisões 
de consumo ainda deve crescer no País, 
assim como o aumento do diferencial de 
qualificação em favor delas. Ou seja, tra-
tar bem a mulher tornou-se palavra de 
ordem para as marcas.

Muito se fala do impacto das campa-
nhas que retratam a mulher de modo ver-
dadeiro. Esse tipo de comunicação, que 
teve início, no Brasil, com as marcas Do-
ve e Natura, entre outras,conseguiu sen-
sibilizar as consumidoras ao deixar cla-
ro que a indústria da moda vive criando 
falsas promessas, ilusões de beleza física 
e sedução espontânea. Dessa forma, es-
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mulher possível. “A tendência é a publi-
cidade cada vez mais retratar as coisas de 
uma forma real. Dizer que apenas a be-
leza tem vez é tão arriscado quanto dizer 
que mulher bonita não tem oportunida-
des consistentes. Acho que o equilíbrio é 
o melhor caminho para a publicidade e 
reflete o que está acontecendo na socie-
dade e nas relações”, assegura. “Ver que 
tem gente que não é tão perfeita assim nos 
dá um certo conforto. Na verdade, trata-
-se de um conforto mais de foro íntimo 
do que público”, completa Mariângela Sil-
vani, diretora de criação da New Energy.

Mas há quem questione a eficácia desse 
tipo de propaganda, já que pesquisas in-
dicam que a mulher quer ver o belo, o so-
nho, a personificação do que ela gostaria 
de ser. Aqui surge, outra vez, a questão da 
ambiguidade. “Ao mesmo tempo em que 
geram um alívio, essas propagandas que 
expõem a mulher dentro desse realismo 
não provocam 100% de felicidade, pois 
muitas comungam da opinião que intimi-
dade você não expõe”, admite Mariângela.

Na tela e na vida
A conclusão que se chega é mais ou 

menos assim: “É bom saber que a ou-
tra não é perfeita. Mas eu não quero 
que ninguém tenha conhecimento das 
minhas imperfeições”. Essa afirmação é 
percebida pelas fotos dos perfis no Fa-
cebook. “Aqui vale aquela frase que já se 
tornou popular nas redes sociais: nin-
guém é tão feio quanto na foto do RG, 

Ricardo Lordes e seu livro Olhar Feminino: publicidade deve se 
valer de experiências e sensibilidade para tocar a alma da mulher
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nem tão bonito quanto na foto do per-
fil do Facebook”, brinca Ricardo Lordes.

Não existe alguém com a ilusão de que 
Gisele Bündchen vive todo o tempo linda 
como aparece nos comerciais. “As  pessoas 
sabem que, apesar de ela ser maravilhosa, 
acorda despenteada, pois é uma mulher 
bonita, mas de verdade”, lembra Lordes. 
“Em outra época, as mulheres gostariam de 
‘ser’ a Gisele. Hoje, elas se identificam com 
essa bela mulher e querem ser ‘como’ ela”, 
complementa Mariângela. Ou seja, a pro-
paganda com apelo aspiracional ainda tem 
bastante força. “O componente de fantasia 
sempre vai ser muito importante”, pondera 
Cecília Russo, ao afirmar que a marca ocu-
pa um importante lugar na ponte entre “o 
que eu sou” e “o que eu quero ser”.

Não menos importante, o mercado 
precisa saber por onde anda essa mu-
lher para que o tiro seja certeiro. Com 
a vida atribulada e sem parar sequer 
um minuto, a mulher também integra 
o público caracterizado por consumir 
diversos tipos de mídia. Aqui ratifica-
-se a importância do uso de estratégias 
multicanal, que abrem novas possibili-
dades para que essa conquista seja efe-
tivada em diversos ambientes. 

Estas ações buscam atingir todo o ti-
po de consumidor — no ambiente femi-
nino, das mais evoluídas em termos de 
tecnologia às mais tradicionais. “Quanto 
mais pluralista está a mulher, mais plu-
ralista deve estar a propaganda”, consi-
dera Mariângela, da New Energy.

dê assunto para o
pessoal produzir até

nas pausas para o café.

Um canal:

O Meio & Mensagem, em parceria com a Rede Elemidia, disponibiliza para o mercado um 
canal de comunicação que une tecnologia e informação: M&M Elemidia. São telas instaladas

estrategicamente dentro das principais agências de comunicação do Brasil, com 16 horas
diárias de notícias atualizadas do mercado de comunicação, marketing e mídia, e notícias

de interesse geral. Um canal diferenciado para a divulgação da sua marca. Anuncie.

AF_M&M_Elemidia_252x185.indd   1 2/2/12   6:42 PM
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p. 47-51, 4 mar. 2013.




