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rros, acertos, conquistas, desilusões, alegrias,
tristezas, enfim, histórias de vidas reais, em particular de mulheres, tem sido repertório para as
campanhas da gigante Unilever, que, no ano passado, investiu mais de R$ 3 bilhões em publicidade, sendo
a segunda maior anunciante do país. Depois do sucesso de
"Mulheres reais" (2004-2005) de Dove, em que a marca obteve um crescimento histórico de cerca de 700% nas vendas
mundiais, a fabricante de bens de consumo traz mais uma
vez as mulheres reais como protagonistas, só que desta vez
para sua marca de s a b ã o para roupas: Brilhante.
Com o mote "Brilhante, a ajuda que faltava para você brilhar
ainda mais" a campanha criada pelas agências JWT, F.biz e

New Content, será estrelada por Cátia
Farias, dona da loja Bendito Quindim.
De acordo Yasmine Antacli, gerente de
marketing da Brilhante, a escolha de
Cátia como "garota-propaganda" vai ao
encontro do novo posicionamento da
marca, de força, fazendo alusão à história de vida da empresária, que conseguiu dar a volta por cima depois de
enfrentar forte crise financeira na família - chegou a vender seu apartamento
e viver com o marido e os dois filhos em
um quarto emprestado - e montar seu
próprio negócio. "É uma mulher brilhante. Estávamos à procura de um personagem cheio de história real para se
engajar à nossa proposta" diz Yasmine.
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A campanha foi embasada em pesquisa de aproximadamente um ano, com 1300 mulheres brasileiras, liderada
pela antropóloga e colunista Mirian Goldenberg. A estratégia é composta por filmes, anúncios, mídia exterior, com
foco robusto na internet - redes sociais e aplicativos. "Nos
próximos seis meses, teremos uma van circulando nas ruas
de São Paulo para que as pessoas contem suas histórias, de
amigas ou de parentes, e o material colhido será editado
e postado na internet", explica a gerente de marketing da
Unilever.
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A PESQUISA
A pergunta que permeou a pesquisa desenvolvida pela marca Brilhante foi: o que quer a mulher brasileira? "E o mais
interessante foi que em primeiro lugar aparece a liberdade,
com 30% de busca pelas entrevistadas, seguida de independência, salário maior e poder brincar mais", diz Mirian.
E para aqueles que trabalham em prol da beleza, o estudo revelou que só 1% das brasileiras está feliz com o próprio corpo. "Ser magra é o primeiro desejo das entrevistadas, à frente
de ter um amor e sucesso. No Brasil, o corpo é visto como
capital. A brasileira está em primeiro lugar no ranking glo-
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A marca Brilhante tem foco na classe C (6 a 15 s a l á r i o s
m í n i m o s ) e possui 7,5% de market share. P o r é m , a companhia se m a n t é m na l i d e r a n ç a da categoria de s a b ã o
para roupas com a marca Omo, que d e t é m 49% de participação de mercado.

bal do consumo de cosméticos, produtos de higiene e beleza, além do maior
mercado de tintura para cabelo" explica a antropóloga.
Ainda de acordo com o levantamento,
70% das mulheres seriam mais felizes
se tivessem casa própria, carro, filhos
na faculdade, maior salário, viagens, se
fizessem lipoaspiração e colocassem
silicone. Para 50% delas, os filhos
estão em primeiro lugar.
Outro destaque da pesquisa é
que 60% das entrevistadas disseram que gostariam de rir mais.
Além disso, o marido das brasileiras é tido por elas como um
bem capital, uma verdadeira
riqueza, especialmente para as
mulheres de 30 a 50 anos. "E elas
querem ser únicas e insubstituíveis", diz a antropóloga, que complementa: "essa nova mulher da
classe C traz consigo muitas contradições, insatisfações e inseguranças por conta da pressão de
diversas atividades acumuladas,
da ditadura da aparência e de papéis a serem desempenhados. É
uma cultura da soma" conclui.

Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 746, p. 50-51, maio 2013.

