
Lingerie ganha tecnologia e revê comunicação 
 
A roupa íntima feminina, que enseja suspiros e já revoltou feministas, busca romper a mesmice 
na propaganda. Necessário, decorativo, libertador, desejado, castrador, esquecido, poderoso ou 
moderno, o sutiã está tão associado à trajetória feminina quanto o que sustenta. Aliás, é o 
protagonista do primeiro "rito de passagem" importante da vida de uma mulher. Não tem jeito. O 
primeiro sutiã a gente nunca esquece. Em todos os sentidos, mas especialmente no publicitário. O 
filme criado por Washington Olivetto para a Valisére que mostra o fascínio da adolescente com 
seu primeiro sutiã e a sua timidez em ser notada como mulher - tudo isso ao som de Puccini -, 
ficou tatuado na memória dos brasileiros e é um dos dois filmes criados pela premiadíssima 
publicidade brasileira que fazem parte do livro "Os 100 Melhores Comerciais de Todos os 
Tempos".  
 
"Além de cumprir sua função como propaganda - foi eficiente em construção de imagem da marca 
e impulsionou as vendas - esse filme virou parte da cultura popular", afirma seu criador, o 
publicitário Washington Olivetto, fundador da W/Brasil. Dezesseis anos depois, esse comercial 
continua a ser citado por publicitários do mundo todo como exemplo de inovação em comunicação 
na categoria lingerie. Embora a indústria de roupas íntimas seja uma das que mais inovações 
tenha incorporado nos últimos anos por meio de tecidos de alta tecnologia que controlam 
transpiração e até odores corporais, sua comunicação não foi capaz de manter o mesmo ritmo 
evolutivo.  
 
"Especialmente nos últimos dois anos houve muita mudança nos tecidos, nos cortes, nas técnicas 
de fabricação. A lingerie mudou de cara, o conceito de conforto evoluiu, mas paradoxalmente a 
linguagem publicitária continua a mesma. A mesmice dos anúncios desta categoria é inegável", 
afirma o vice-presidente da Rhodia Poliamida no Brasil, Marcos De Marchi. "Sem dúvida, a 
comunicação nesse segmento vive a necessidade de superar o desafio de inovar na comunicação 
e fazer com que as propagandas realmente reflitam a evolução da lingerie", afirma a gerente de 
marketing da Invista para a marca Lycra, Carolina Sister. Protagonista de uma campanha 
institucional que vem sendo elogiada pelos publicitários, marca Lycra está em 99% das peças de 
lingerie comercializadas no Brasil sejam elas feitas com tecidos das concorrentes Invista ou 
Rhodia.  
 
"De fato, não vi nada de muito surpreendente na categoria lingerie", afirma o vice-presidente de 
Criação da DM9DDB, Sérgio Valente, que foi jurado na mais recente edição do Festival Publicitário 
Internacional de Cannes. Sua afirmação torna-se ainda mais reveladora quando se pensa que a 
competição reuniu mais de cinco mil filmes de todo mundo e que o festival tem a tradição de 
julgar e premiar apenas o que há de mais criativo na produção publicitária.  
 
Boas intenções à parte, tão certo quanto as mulheres comprarem calcinhas é o fato de os 
anúncios deste produto sempre trarão uma modelo escultural fazendo uma pose ridiculamente 
sexy. "Essa pseudo-sensualidade que se tornou característica da propaganda de lingerie deixou 
todo muito igual", acrescenta Olivetto que já anuncia que vai fazer uma segunda revolução na 
categoria. (veja box).  
 
"Boa parte dos anúncios que vejo hoje em dia me chocam mais por sua falta de senso estético do 
que pela questão moral", confessa Olivetto. "Com o tipo de publicidade que existe hoje na 
categoria, o desafio das agências para anunciar inovações como o Amni Biotech, tecido 
bacteriostático que impede a formação de odores, fica ainda maior", reflete De Marchi. "Por isso, 
procuramos cooperar com verbas para veiculação apenas trabalhos que tragam informações sobre 
as inovações do produto e não apresentem exclusivamente a sensualidade como argumento."  
 
Os publicitários chamam a atenção para o fato de que a categoria lingerie não tem uma tradição 
forte como anunciante. "Entre o baixo investimento, o medo de ousar do cliente e a criação 
equivocada que aposta tudo numa sexualidade óbvia, acabou sobrando muito pouco espaço para 
inovação em propaganda", diagnostica Olivetto.  
 
Valente, da DM9DDB, lembra que a categoria já foi um grande anunciante de agências criativas, 
mas que sucumbiu à tendência de veicular apenas anúncios e não campanhas aspectos 
estratégicos mais robustos. "A própria necessidade de dinamizar o consumo vai trazer as marcas 



de lingerie de volta às grandes agências para que um bom trabalho de construção de imagem seja 
feito", prevê Valente.  
 
Há indícios de que nos próximos meses, vários dos elementos da "chatice" que impera na 
propaganda de lingerie deverão mudar a partir de um fato novo: a Rhodia Poliamida, por meio da 
sua marca Amni, está implementando uma política de marketing que visa desenvolver o prestígio 
dos fios Amni no segmento de roupa íntima. "Esse desejo vem ancorado por um substancial 
aumento do investimento em comunicação da Amni nesta categoria", diz De Marchi.  
 
Das campanhas cooperadas com a Amni já se sabe que a Valisére deverá investir R$1,5 milhão 
em mídia para divulgar as linhas fabricadas com fio Amni. A Darling vai utilizar o conceito "básico 
para ousar" para divulgar as peças fabricadas com o novo fio Amni cintilante. Nessa campanha vai 
investir R$ 1 milhão. A Liz vai apostar suas fichas na sua linha de "shape control", batizada de 
Alquimia, que se propõe a "ajustar" as curvas femininas e será objeto de R$ 500 mil em 
investimento em mídia. A Lupo vai inovar ao utilizar as fibras Amni na sua linha de roupa íntima 
masculina, além da feminina e da esportiva. Na divulgação, pretende gastar R$ 800 mil em mídia.  
 
A Scala vai divulgar três novas linhas com Amni: uma de shape-control, uma fashion com 
estampas e uma de tecido tipo "arrastão" e vai investir 5% do seu faturamento em mídia. Sem 
divulgar o investimento, a Fruit de la Passion, considerada a mais elitizada das marcas brasileiras 
da atualidade, vai postar no glamour e no estilo "fashion".  
 
Criada há seis anos para designar os fios de poliamida da Rhodia, neste período a marca Amni foi 
objeto de investimentos em marketing de US$ 30 milhões. "A partir deste ano, 30% do nosso 
orçamento de marketing será direcionado para comunicar a marca Amni no segmento lingerie", 
anuncia. Assim, o orçamento anual de US$ 5 milhões, que até 2003 se concentrava em ações no 
segmento fashion com patrocínio de eventos como o São Paulo Fashion Week e o Amni Hot Spot 
(veja quadro), agora será divido entre fashion (40%), esportivo (30%) e lingerie (30%).  
 
Com essa decisão, a Rhodia injetou no marketing deste segmento cerca de R$ 5 milhões que 
antes não existiam. Parte desta verba foi utilizada para comprar o direitos de patrocinador master 
da primeira edição do Salão Internacional de Lingerie, que começou ontem no ITM Expo, em São 
Paulo. A outra parte da verba será utilizada em campanhas cooperadas com os fabricantes. "O 
segmento lingerie apresenta a vantagem adicional para a marca de permitir que se mostre para a 
consumidora os diferenciais tecnológicos das nossas fibras, o que é bom para o projeto de 
construção da marca Amni", aponta De Marchi.  
 
Com essa nova sustentação orçamentária, a Rhodia espera que a participação do segmento 
lingerie no total de vendas da Amni salte de 13% para 25% até 2006. "Hoje nossa participação 
ainda é tímida", considera o executivo. Entretanto tudo indica que a modéstia da Amni deve 
acabar em breve. A empresa fez parcerias com marcas líderes em diversos nichos de mercado 
com o Valisére, Liz, Darling, Lupo, Scala e Fruit de la Passion.  
 
Com as parcerias, a verba e as ações de marketing a Rhodia pretende fazer sua parte na tarefa de 
recolocar o segmento de lingerie no caminho do crescimento. "Entre 1995 e 2000, ocorreu no 
Brasil um aumento de 70% no número de peças produzidas", afirma o gerente de marketing 
Rhodia Poliamida, José da Conceição Padeiro. "De 2000 a 2003, anos considerados de profunda 
estagnação do merc ado, esse volume cresceu outros 10%", completa o executivo.  
 
"Mas a prova de que a velocidade de crescimento foi retomada é que só neste ano de 2004 o 
volume de peças produzidas já cresceu 7%", arremata Padeiro.  
 
As exportações de lingerie também vem crescendo. De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (Abit) em 2003, o crescimento foi de 15% e a projeção para este ano é de um 
aumento de 20% nas exportações de lingerie. Hoje o setor movimenta R$ 3, 5 milhões.  
 



 
 

Leia Mais 
 
A segunda revolução do "Primeiro Sutiã" 
  
2 de Agosto de 2004 - Na intimidade do seu quarto de garota, um mocinha de longos cabelos 
ondulados e silhueta longilínea experimenta seu primeiro sutiã ao som da Ópera de Puccini. Já 
com a peça "escondida" sob uma reveladora camiseta branca, a menina- moça recebe olhares dos 
homens com o prazer que poder de sedução dá nas jovens competindo com a timidez de menina, 
que acaba por vencer fazendo com que a mocinha esconda os seios com uma pasta. Na 
assinatura, o slogan "O primeiro sutiã a gente nunca esquece."  
 
O filme, criado em 1988 para a Valisére refez da modelo brasileira Patrícia Luchesi uma musa de 
impacto comparável à Lolita de Vladmir Nabakov ou à Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes - pelo menos no mundo publicitário. A força do filme foi tamanha que colocou o 
publicitário Washington Olivetto na categoria "gênio autor de obra-prima" tal qual o escritor russo 
e os compositores brasileiros. "Primeiro Sutiã", de 1988, está entre os maiores sucessos que a 
propaganda brasileira já produziu.  
 
Dentre os muitos prêmios e distinções que recebeu - a ainda recebe - o filme com direção de 
criação Premiado em dezenas de Ganhador do Leão de Ouro no Festival de Cannes, do Prêmio 
Colunista Nacional, Grand Prix do 9º Festival Brasileiro do Filme Publicitário, ouro no 13º Anuário 
do Clube de Criação e está entre Os 100 Melhores de Todos os Tempos". "De acordo com uma 
pesquisa feita pelo escritor Fernando Moraes, existem mais de oito mil citações com a fórmula "O 
primeiro ... a gente nunca esquece".  
 
"Agora, o filme vai continuar a fazer história: será o primeiro "remake" de sucesso na história da 
publicidade", afirma Olivetto. "Não me lembro de outro caso parecido. Se não for inédito, pelo 
menos é muito raro", avalia o diretor da DM9DDB, Sérgio Valente. Olivetto revela que o remake 
terá uma jovem com look atual "provavelmente tatuada e com piercing", que a Ópera de Puccini 
"será mixada com uma base eletrônica" e que provavelmente "a garota não se intimidará diante 
dos olhares".  
 
Gazeta Mercantil – 2/8/2004 
 


