
Marcelo Cohen acaba de

assumir o cargo de diretor

executivo da Batanga Media.

Cohen, que já passou pelos

portais Vírgula e Onne, agência

PontoMobi e rádio Jovem Pan,

chega para dirigir o núcleo de

novos negócios, envolvendo

projetos especiais de conteúdo,

e estruturar a área comercial.

Fundada 1999, a Batanga Media

tem seu escritório principal em

Miami e operações em mais de

14 países, incluindo Argentina,

Brasil, Chile, Colômbia,

Costa Rica, entre outros.

●

CORPOS EM REVISTA:
COMUNICAÇÃO E
CONSUMO FEMININO

Considerando que a mídia possui

forte influência nas práticas

de consumo atuais, senti a

necessidade de conhecer o ideal

de corpo feminino entre as

mulheres de 20 a 45 anos, das

classes A e B, e também o padrão

de consumo estético que surge

a partir do discurso midiático.

Foram quatro discussões em

grupo, com 32 entrevistadas.

Percebeu-se que as mulheres

entre 20 e 45 anos têm muito

em comum quando o assunto

é corpo, consumo e beleza.

Frequentemente elas afirmaram

não ler revistas femininas e muito

menos acreditar nas matérias

publicadas com fins educacionais

e reconstrutivos esteticamente,

porém, confirmaram submeter-se

a dietas milagrosas, além de se

interessarem por reportagens

relacionadas à moda, indicadas

por alguma celebridade em

evidência na mídia.

“Essas pessoas falam de beleza,

e eu acho bacana quando elas

aparecem nas revistas, na TV,

etc. E dizem os produtos que

usam. Aí começa a caça a

esses produtos. Se elas usam,

é bom!” (Claudete, 38 anos).

Notou-se uma disciplinarização

alimentar acompanhada de uma

constante vigilância física, com os

saberes estéticos e alimentares,

alimentação e cosméticos,

principalmente quando divulgados

pelas publicações femininas e bem

assimilados pelas participantes.

“O meu interesse com certeza não

é dieta, mas se tem uma receita

light, eu gosto.” (Deise, 46 anos).

O tempo é o fator essencial

no cotidiano feminino a ser

considerado para cuidar

da beleza e do corpo.

“Todos os dias é um tempo

programado para tomar banho,

café, me arrumar. Nesse tempo

não está a maquiagem, porque

já sei que eu vou fazer no carro.”

(Catarina, 27 anos).

Os padrões estéticos e

disciplinares foram salientados.

Mas o desejo de aceitação

social persiste.

➤

A Natura lançou uma nova ver-
são da sua revista digital com o
objetivo de estreitar as relações
entre consultoras e consumido-
res. O novo projeto permite que
as usuárias - mais de 90% do pú-
blico da marca é feminino -
compartilhem os produtos e as
novidades nas redes sociais.

Segundo o gerente de comu-
nicação da Natura, Marcelo Sode-
ri, a revista deixa de ser apenas
um catálogo e passa a oferecer
mais informações e conteúdo so-
bre o mundo da maquiagem, ca-
belo, pele, entre outros. “O nos-
so foco era deixar a nossa revista
em um formato de um site de
compras. Ainda não é possível
comprar nenhum item direto pe-
lo site, mas ali o cliente já conse-
gue separar os produtos que lhe
interessam e depois mandam di-
reto pelo sistema para a sua con-
sultora”, explica Soderi.

Entre as novidades, estão os
tutoriais de maquiagem que es-
tão sendo disponibilizados na
nova revista digital. Nele, um
maquiador ensina as internau-
tas a combinarem as cores da co-
leção Natura. “Daqui dois me-

ses, as nossas clientes consegui-
rão fazer simulações de maquia-
gem na sua própria foto”, conta
o gerente de comunicação da
Natura, que tem a parceria da
Agência Taxi Labs para o desen-
volvimento da ferramenta.

O plano de mídia da revista
foi focado nos canais da Natura
na internet. Além disso, nas pró-
ximas semanas haverá um mer-
chandising na novela “Salve Jor-
ge”, da Rede Globo.

A revista também permite
utilizar o botão “favoritos”,
que mantém uma seleção em
destaque dos itens preferidos
pelos clientes. Isso facilita a in-
dicação de produtos pelas con-
sultoras, que podem enviar in-
formações. “Nosso objetivo
também é diminuir daqui uns
anos a tiragem da revista em
papel. Para isso, estamos inves-
tindo na capacitação das con-
sultoras”, afirma Soderi. ■

Benefício Club homenageia o público feminino

Devassa oferece
chope às mulheres

EMPRESAS

A Devassa faz uma ação em

homenagem ao Dia Internacional

da Mulher oferecendo uma tulipa

de chope do tipo loura ao público

feminino. A cortesia é válida

para os bares cariocas da

marca localizados no Centro,

Rio Design Barra, Olegário

Maciel e New York City Center

e vai das 17h às 21h de hoje.

Morana Acessórios
aposta em atriz

Neymar Jr.

Superinteressante
apresenta nova ação

Para comemorar o

Dia Internacional da

Mulher em grande

estilo, o Benefício

Club, clube de

vantagens da Ticket,

preparou uma ação

especial a todas as

mulheres em sua fan

page no Facebook: os usuários poderão criar e compartilhar na página

publicações especiais a todas as mulheres incluindo vídeos e fotos.

A homenagem mais emocionante e criativa receberá destaque no

mural da fan page do clube (www.facebook.com/beneficioclubbrasil).

Professora do MBA em Gestão

Estratégica de Mercados da ESPM

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo diretor executivo

na Batanga Media

Carolina Ferraz estrela pela

segunda vez consecutiva a

campanha da Morana Acessórios.

Dessa vez, para clicar as criações

do inverno 2013, a marca

escolheu como locação uma

casa em São Paulo. A bela posou

para as lentes de Bob Wolfenson

e recebeu os cuidados de

make e hair de Robert Estevão.

A Superinteressante inicia 2013

com um grande projeto criado

pela Moma. Intitulada “Mentes

Famintas”, a campanha tem como

objetivo comunicar seu novo

conteúdo editorial. Composta de

filme de 60” e quatro anúncios, a

ação conta ainda com um display

“vivo” no hall da Editora Abril.

Fotos: divulgação

No ano passado, a Loducca foi procurada por Neymar,
o “pai”, para ser a guardiã da marca do jogador
Neymar Jr.: a NJR. A agência desenvolveu a identidade
visual e colaborou ainda com a criação de novos
projetos, produtos, ações de branding e de novas
parcerias para o craque santista.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 260
É o valor do ingresso do

Rock in Rio. A pré-venda para

clientes Itaú já começaram. Os

compradores têm desconto de

15% e podem realizar a aquisição

até o dia 1º de abril, às 20h.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

MARCELO COHEN

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...SELMA FELERICO

Revista digital da Natura
muda e vai além do catálogo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas,  p. 26.




