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Mulheres estão ocupando cargos importantes quando o assunto é luxo para homens.  
 
Sabiam que por trás da imagem do Porsche, na Espanha, existe uma mulher? E não se trata 
de um caso isolado.  
 
As diretoras de marketing que vendem produtos masculinos estão em alta. Intuição e 
sensibilidade são o que as tornam especiais.  
 
Nick Marshall, um publicitário de sucesso, em Chicago, Nos Estados Unidos, jamais entendeu a 
mentalidade feminina, até que uma certa noite, ao chegar em casa, sofreu um choque elétrico, 
e descobriu que possui um dom: é capaz de ouvir os pensamentos das mulheres, o que lhe 
permitiu obter certas vantagens, tanto no terreno pessoal como no profissional. Assim tem 
início o filme Do que as mulheres gostam, uma comédia made in Hollywood, protagonizada por 
Mel Gibson e Helen Hunt.  
 
Apesar do argumento simples, a película reflete muito bem as dificuldades que alguns homens 
têm para entender o universo feminino. Algo que parece não acontecer ao contrário. O famoso 
sexto sentido existe, e não é só no âmbito pessoal. Também no profissional, principalmente 
em uma área em que a criatividade e a intuição das mulheres é alta, como no marketing.  
 
Deixando de lado as diferenças dos sexos, a realidade é que cada vez mais existem cabeças 
pensantes femininas que colocam sobre a mesa de trabalho estratégias de marketing para 
vender produtos masculinos, como carros, relógios de luxo ou bebidas alcoólicas. Será mera 
coincidência ou o marketing elaborado por mulheres para esse tipo de produtos é visado pelas 
empresas desses setores?  
 
Uma profissional muito feminina, Carla Arimont, associada da empresa de caça-talentos 
Seeliger y Conde, assegura que "se trata de uma tendência generalizada, colocar cada vez 
mais mulheres em postos de direção em todo o âmbito empresarial, incluindo o segmento de 
marketing."  
 
Piera Barbieri, diretora de marketing do Grupo Diego Zamora, produtor de bebidas alcoólicas 
como Licor 43, Gressy e Tilford, e distribuidora de marcas como o rum Brugal, consumido 70% 
por homens, acrescenta que a mulher, ao se incorporar depois do homem ao mercado de 
trabalho, o fez de forma mais maciça nos setores modernos, como o marketing. Barbieri diz 
acreditar, entretanto, que "quando se é um bom profissional é possível atingir perfeitamente o 
público-alvo, independentemente do sexo."  
 
De qualquer modo, parece que a condição feminina soma pontos no marketing masculino, em 
particular. Arimont explica que "se o cargo de marketing está ligado ao de relações públicas e 
com a mídia, as empresas solicitam mulheres." Isso também acontece em setores como o de 
produtos de luxo e moda. "As mulheres dão maioria para postos de marketing, isso devido à 
sensibilidade especial e por seu perfil mais conciliador".  
 
Patrícia de Urquía, diretora de marketing e comunicação da empresa suíça de alta relojoaria, 
Audemars Piguet, se encaixa perfeitamente nesse estilo. Seu trabalho na companhia de 
relógios de luxo consiste em realizar um marketing sob medida e exclusivo, dirigido a um 
público muito seleto e predominantemente masculino. "Em um mundo de homens, uma 
diretora de marketing pode realizar abordagens importantes no âmbito da negociação, 
comunicação e relacionamentos", comenta Patrícia.  
 
Manuel Clavel, diretor-geral da empresa de caça-talentos Norman Broadbent, em Barcelona, 
afirma que o marketing está cada vez mais emocional, e que as mulheres têm muito para 
oferecer nesse terreno. Isso se deve ao fato de terem o lado emocional mais desenvolvido, e 
entenderem melhor o consumidor, inclusive em setores mais masculinos, como o de carros.  
 



Clavel assegura que "a publicidade de carros pela televisão tenta, cada vez mais, atingir o 
consumidor por meio do lado emocional, e não tanto por seu valor técnico."  
 
Carmen Aracil, diretora de marketing da Porsche Ibérica desde 1998, entende muito desse 
assunto. Além do fato de 90% de seus clientes serem homens, ostenta o privilegio de ser a 
primeira diretora de marketing da firma alemã de carros de luxo no mundo, um papel que 
compartilha agora com sua colega da Rússia. "O marketing consiste, principalmente, em ter 
olfato e captar aspectos não imediatos, e que não estão escritos. Aqui um perfil feminino tem 
muito a ganhar. Para as mulheres é mais fácil se colocar no lugar do outro", explica Carmen.  
 
Entretanto, a sensibilidade feminina não trata apenas do lado masculino. Quando se elabora 
uma estratégia de marketing para vender produtos masculinos é preciso pensar também nas 
mulheres, porque são elas quem lançam moda e podem induzir às compras. O resultado disso? 
Campanhas para homens, que também se destinam a agradar as mulheres.  
 
Patrícia afirma que "quando se deseja que algo entre na moda, é preciso consultar uma 
mulher, porque ela irá divulgar para os outros. No caso de nossa empresa, embora as 
mulheres não digam abertamente aos maridos que comprem o rum Brugal, influenciam o 
consumo." As opiniões são dadas abertamente, quando estão em jogo € 52 mil, que é o que 
custa um Porsche.  
 
Carmen diz que "embora quem compre e dirija esse carro seja um homem, a mulher influencia 
muito na decisão da compra." Um claro exemplo dessa tendência se manifesta ao analisar a 
estratégia da empresa farmacêutica Pfizer, quando lançou o medicamento Viagra na Espanha, 
destinado ao combate da disfunção eréctil  
 
Patrícia de Urquía, da Audemars Piguet, trabalhava na época no departamento de marketing 
da empresa na Espanha, como diretora de produto. "Suponho que o fato de ser mulher ajudou 
para que me contratassem, porque o problema da impotência sexual afeta também a parceira, 
que sofre tanto quanto o homem."  
 
"As mensagens e as estratégias foram dirigidas aos dois sexos, e trataram de conscientizar a 
ambos de que quase sempre existe uma solução, e se deve ir ao médico. O lema era: querer é 
poder."  
 
kicker: O famoso sexto sentido existe, e não é só no âmbito pessoal; a criatividade e a intuição 
feminina estão em alta no marketing  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


