
Indústria acompanha as mudanças do comportamento da sociedade para

atingir em cheio o público feminino

Atenta a cada movimento da mulher, a indús-
tria investe em pesquisa, publicidade com ape-
lo emocional e informação no ponto-de-venda
para não errar o alvo e atingir em cheio as ne-
cessidades e os anseios da consumidora. Em
alimentos, uma tendência muito forte nos Es-
tados Unidos e crescente no Brasil, segundo
Renata Aisen, gerente de prática de inteligên-
cia do consumidor da Integration Consultoria
Empresarial, é o desenvolvimento de produtos
específicos com características funcionais
para atender as necessidades do corpo femi-
nino, como alimentos enriquecidos com com-
plexos vitamínicos, a partir do reconhecimen-
to das diferentes necessidades masculinas e
femininas.

As campanhas de marketing também refletem
a preocupação de valorizar o dinamismo da mu-
lher nos dias de hoje. Para direcionar a estratégia

Campanha Dove:

valorização da beleza real com

mulheres de vários tipos físicos

da marca Arisco, a Unilever fez pesquisas com
consumidoras com o desafio de traçar o perfil
da "mulher Arisco", definido pela gerente de
marca Carla Dias Araújo: "é aquela que traba-
lha, cuida da casa e dos filhos, tem uma atitu-
de positiva diante da vida e busca soluções prá-
ticas para o dia-a-dia". A partir disso, desde
2004, todas as campanhas publicitárias e nos
pontos-de-venda são apoiadas nesse concei-
to - como o filme com a cantora Ivete Sangalo,
em que ela prepara uma refeição para os ami-
gos, e distribuição de brindes atrelados à com-
pra de produtos. A aposta nesse perfil, afirma
Carla, visa conquistar, no futuro, as adolescen-
tes que já crescem cientes dessa multiplicida-
de de papéis da mulher.

No quesito beleza, a brasileira investe pesado
na busca de artifícios para manter o visual em
ordem - vide o crescimento expressivo da indús-

tria de cosméticos. Dados da Socie-
dade Internacional de Cirurgia Plásti-
ca Estética mostram que a maioria das
mulheres está insatisfeita com sua
beleza e atratividade física. Para
elas, o peso e a forma do corpo ain-
da incomodam. No Brasil, apenas
1% das mulheres se descreve como
"bonita", e 6% como "bela", um dos
menores índices de satisfação com
a beleza, perdendo só para o Japão,
onde este indicador é de 0%.

"Independentemente de classe social,
a beleza é um componente importante de auto-
estima para a mulher brasileira e de toda Amé-
rica Latina. Na Europa, as pessoas querem ser
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bonitas, mas têm uma relação diferente com a
questão da estética. Elas, por exemplo, não pin-
tam os cabelos brancos", conta Gisela Black Tas-
chner, socióloga e professora titular da Funda-
ção Getúlio Vargas - São Paulo.

Na opinião de Renata, da Integration, a indústria está
educando a mulher sobre a necessidade de estar bem
consigo mesma, com o corpo, com a família "A mu-
lher não quer produtos somente para ficar mais boni-
ta e jovem, mas para ficar bem. Daí o surgimento dos
inúmeros cosméticos com vitaminas", diz

Gilberto Carpilovsky, gerente de marketing da Niely,
conta que o mercado de coloração no Brasil tem cres-
cido, porque a tinta não é usada somente para cobrir
os cabelos brancos, como ocorria tempos atrás, mas
por uma questão de moda "Hoje as consumidoras
entram no mercado de coloração com 15 anos", reve-
la Outra constatação da empresa é que 60% das
brasileiras têm problemas com o excesso de volume
dos cabelos, o que explica o sucesso de itens para
alisamento e da famosa chapinha

Para cativar a consumidora no ponto-de-venda, a
Arno investe em materiais promocionais com cores

atrativas para destacar a linha personal care (seca-
dor, modelador etc), informa Marta Pimental Mes-
sa, gerente de grupo de produtos. A a empresa
também dá atenção especial às ações via site, ca-
nal bastante utilizado pelas jovens e que já repre-
senta boa parte das vendas dessa linha Já a Esco-
vas Fidalga contratou um showman para ensinar
as consumidoras sobre os tipos do produto para
cada tipo de cabelo nos pontos-de-venda, diz Rosa
Maria Gandara, diretora de marketing.

Na contramão da propaganda que valoriza a bele-
za das top models conseguida por meio de esforço
árduo e compra de produtos mirabolantes, a marca
Dove, também da Unilever, utiliza o conceito de bele-
za real, com mulheres "reais" e "normais", de várias
raças e tipos físicos, nas campanhas publicitárias. Pes-
quisa encomendada pela multinacional detectou que
o padrão de beleza deve ser mais inclusivo em diver-
sos parâmetros além da idade, como tamanho, peso,
tipo de cabelo, formato de olhos e nariz etc. "Dove
está assumindo isso como missão com esta campa-
nha", diz Priya Patel, gerente de marketing das cate-
gorias Skin Care e Skin Clean. (D.T)

Anúncio
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