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Ogilvy coordenou pesquisa para observar como a mulher encara padrões estéticos 
estabelecidos pela mídia 
 
Qual o espaço da mulher no mercado consumidor? Como está a sua atuação no mercado 
publicitário? Como consumidora, ela tem cada vez mais poder na hora de efetivar compras, 
diretas e indiretas. Este poder também é constatado no mercado publicitário, com a ala 
feminina se destacando em diversas funções. 
 
"As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, por isso, 
participam mais como consumidoras. Elas dão opinião para o namorado, marido, filhos e 
família.  
 
Com a compra de carros é assim. Quando o público feminino não é agente direto, é indireto. 
Há uma participação cada vez maior na questão do consumo e os fabricantes percebem essa 
importância e fazem produtos sob medida para esse público", analisa Adriana Cury, vice-
presidente de criação da Ogilvy. 
 
A agência coordenou pesquisa mundial para observar como as mulheres encaram a beleza, 
padrões estéticos estabelecidos pela mídia e seus efeitos na sociedade. A ação desenvolvida 
para a marca Dove, da Unilever, apurou a opinião de mulheres de dez países e resultou na 
"campanha pela real beleza". 
 
Os dados adquiridos pela StrategyOne constataram sinais importantes da relação da mulher 
com a mídia. Segundo a pesquisa, 68% das mulheres concordam que a mídia utiliza padrões 
irreais e inatingíveis de beleza; 75% querem que a mídia retrate a beleza com pessoas 
normais e 76% dizem que a mídia retrata a beleza baseada mais na atratividade física do que 
na beleza. O resultado levou a Ogilvy a desenvolver uma ação diferenciada, que não foi 
protagonizada por top models e respeitou os mais diversos tipos de beleza. 
 
"O mérito dela é a quebra do paradigma. A campanha de Dove está ganhando uma dimensão 
maior do que simplesmente fazer propaganda. Ela está mudando comportamento, 
desenvolvendo a auto-estima e gerando discussão. Chega de sofrermos na frente do espelho e 
se tem jeito de festejar o Dia da Mulher é através de fatos", avalia. 
 
Charuto e cueca 
De acordo com dados levantados pela agência carioca Tática, é fundamental que haja 
mudança. A agência das sócias Helena Lopes e Maria Célia Salgado tem como objetivo 
trabalhar o comportamento da mulher como consumidora. Para isso, ela criou uma divisão de 
marketing para mulheres e uma ferramenta de pesquisas, a Conte com Elas, que busca 
conhecer o público feminino de cada marca. 
 
"As mulheres resolvem 80% da compra, de charuto a cueca. Em imóveis, por exemplo, elas 
influenciam em 96%; em alimentos e produtos de limpeza, 100%. Até na compra de carros 
elas influenciam em 85% nas decisões relativas a cor e modelo", explica Helena. 
 
Ela acrescenta que as mulheres têm uma característica que vale muito quando o assunto é o 
consumo. "Elas gostam de se associar com as marcas, ter vínculos. O homem entra na loja e 
compra, mas não cria vínculo". 
 
Helena destaca ainda que a mulher se comunica muito, conversa com a outra, recomenda. "Se 
ela se apaixona, propaga a marca naturalmente. E, como a mulher está cada vez mais 
independente, ela sai sozinha, faz propaganda e traz amigas, parentes, marido.  
 
Ela é importantíssima para o consumo. Além de ser fiel, traz todos que estão à sua volta". 
 
 



 
Divisão 
 
O poder da mulher na hora da decisão de compra também é importante segundo Carmen 
Migueles, professora e pesquisadora da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) do 
Rio de Janeiro.  
 
"Quando fazemos pesquisa em antropologia do consumo, percebemos que as mulheres têm 
avançado na decisão de compra dos bens de maior valor. Elas tomam cada vez mais decisões 
até em produtos financeiros, de maneira mais marcante, o que era muito raro". Carmen alerta 
para o despreparo do mercado para a mudança de cenário.  
 
"Poucas empresas de automóvel colocam um espelho no banco do motorista. A idéia é de que 
a mulher vai no carona. Com isso, se ela quer retocar o batom, por exemplo, tem que mexer 
no espelho para ver. Pequenos detalhes dessa natureza apontam fatos que a maior parte dos 
fabricantes não se deu conta. É um modo de fruição bastante diferente, as pesquisas focam 
muito na demanda dos homens", avalia. 
 
Mulher e publicidade 
 
A vice-presidente de criação da Ogilvy, única mulher a ocupar este cargo em uma grande 
agência no Brasil, acredita que o maior volume das mulheres no mercado é apenas uma 
questão de tempo.  
 
"As mulheres estão neste processo de conquistar o mercado de trabalho e alcançar cargos de 
responsabilidade cada vez maior. Mas o mercado ainda é dominado por um contingente 
masculino por que os homens começaram antes", argumenta. 
 
A MPM tem à frente a empresária Bia Aydar que, pela primeira vez, atua como publicitária. "A 
mulher tem que se impor mais. A gente gosta de botar a culpa nos homens, mas temos que 
colocar a mão na consciência, porque se quisermos algo, conseguimos". 
 
No departamento de marketing da Coca-Cola Brasil, as mulheres já são maioria. Pela primeira 
vez, há cinco anos, o setor tem no comando profissional do sexo feminino. A diretora de 
marketing Claudia Colaferro acredita que essa é uma das áreas onde a mulher tem conseguido 
maior destaque devido à sensibilidade. 
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