
Pernas, pernas, pernas 
 
 
Estes três anúncios publicados na década de 50 nas principais revistas brasileiras 
mostram como um único produto - meias femininas - pode ser apresentado de formas 
diferentes. Ou seja, como podem ser diferentes os enfoques de venda. Na verdade, 
são raros os produtos que o consumidor tem um único tipo de emoção ao comprá-lo, o 
que significa que sempre é possível se encontrar um diferencial que justifique a 
preferência. Um sabão em pó pode ter como principal motivação de compra mais de 
oito diferentes razões, desde arrancar a sujeira até proteger as cores, não agredir o 
meio ambiente ou vir apresentado em embalagens mais práticas ou mais econômicas. 
 
Meias femininas a princípio têm como finalidade embelezar as pernas das mulheres. 
Acaciano, não? A meia ajuda a modelar esta fundamental parte do corpo delas, além 
de esconder as pequenas imperfeições, tornando as pernas lisinhas e aparentemente 
sem defeitos. Até aí tudo bem. Mas centrar a comunicação exclusivamente na 
capacidade da meia em transformar qualquer perna em sucesso da festa seria fazê-la 
todas iguais. Até mesmo porque a grande maioria das meias cumpre mais ou menos 
este papel, já que não passa de um tecido que deita sobre a pele o "manto suave da 
fantasia".  
 
Veja estes três exemplos onde as meias femininas são vendidas através de três 
enfoques completamente diferentes. Num caso o destaque é para o comprimento 
maior do produto, utilíssimo numa época em que a minissaia, invenção de Mary Quant, 
chegou aos salões elegantes graças, inclusive, a Pierre Cardin e, conseqüentemente, a 
visão das coxas atingiram alturas até então reservadas exclusivamente ao 
ginecologista. Este anúncio "meias ao alto" comunica que a meia Eternelle resolveu o 
problema antiestético das meias que deixavam ver as ligas, um fetiche reservado às 
cortesãs, mas não olhado com simpatia pelas mocinhas decentes.  
 
O outro anúncio, da Rhodianyl, já enfoca o produto sob o ponto de vista 
exclusivamente pelo lado da durabilidade, fazendo a tradicional relação com os gatos, 
inimigos naturais de todas as meias. Não há a menor sensualidade neste anúncio, 
nenhuma promessa de beleza ou elegância. Simplesmente a garantia de durabilidade e 
resistência. Aliás, a altura do vestido sugere uma consumidora extremamente tímida, 
como devem ser as pessoas que se preocupam preferencialmente com a durabilidade 
das meias. 
 
O outro anúncio, da Meianyl, vai direto ao lado sensual da meia. Num leiaute arrojado 
(e belíssimo), mostra três moças deslumbrantes exibindo suas belíssimas pernas. E 
sem nenhuma vergonha, como atesta o próprio título. Garante não ceder nem formar 
dobras, lançando um novo padrão, a meia-calça-short, criada para garantir sua 
"elegância o dia todo, em qualquer circunstância e em todos os lugares". Bem, me 
resta pensar em Drummond, que perguntava: "pra que tanta perna, meu Deus?". E, 
poeta maior, concluía: "Mas meus olhos não perguntam nada." 
Integra 
"meias ao alto" 
A ordem já foi dada: saias mais curtas, meias mais compridas. Para o nôvo estilo de 
Pierre Cardin já temos meias mais compridas, "meias ao alto". Já temos Eternelle, 
meia nova. Bem mais comprida. E como sempre, o fio também não corre. É a mais 
resistente que você pode encontrar. Cardin fêz a moda, nós fizemos a meia. 
 
Eternelle 



 
meia nova mais comprida 
Rhodianyl 
 
Maciez com nove vidas! 
 
Meias de nylon de qualidade possuem toque macio e maior durabilidade. As meias de 
nylon que trazem a Etiquêta de Qualidade Rhodianyl possuem estas superiores 
características. Eis aqui as suas marcas: Carina, Eternelle, Kayzer, Lupo, Tinguá, Nice, 
Visetta, Christian Dior, 400 sem costura, Ibram, Meias Iris Monique-Biise Diamante 
Mostre as pernas sem vergonha. 
Modanyl short acompanha todos os movimentos que você faz sem ceder, nem formar 
dobras. A calça-meia Modanyl short, não faz questão nenhuma de aparecer. Ela foi 
criada para garantir sua elegância o dia todo. Em qualquer circunstância, e em todos 
os lugares. Saia sempre com Modanyl short. Você estará bem acompanhada. 
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