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REPORTAGEM Mulheres

Atualmente, várias personali-
dades femininas têm se destaca-
do no cenário mundial. Na esfera 
empresarial, a grande estrela é a 
indiana Indra Nooyi, presidente 
da PepsiCo, que está entre as 
executivas mais bem-sucedidas 
do mundo há três anos, segundo 
a revista Forbes. Na área política 
figuram a postura atuante da ex-
candidata à presidência e hoje 
secretária de Estado dos Estados 
Unidos, Hillary Clinton, o perfil 

Mulheres no comando
À frente de empresas ou cargos públicos, elas exercem liderança 
crescente e já controlam US$ 26 bilhões em todo o mundo
Gabriela Rodrigues

gentina Cristina Kirchner. Dilma 
fez recentemente uma cirurgia 
plástica para suavizar traços de 
expressão e já se prepara para a 
disputa de um cargo majoritaria-
mente masculino no País. 

Ela não estará sozinha nessa 
batalha. Seja na esfera política, 
corporativa ou em organizações 
não governamentais, as carrei-
ras femininas estão em alta. “A 
mulher está mais preparada hoje 
para batalhar uma colocação no 

Na avaliação da psicóloga 
Célia Marcondes, coordenadora 
da pós-graduação em gestão 
estratégica de pessoas da Escola 
Superior de Propaganda e Ma-
rketing (ESPM), essa mudança 
de cenário também é resultado 
de uma melhor qualificação 
da mão-de-obra feminina. “A 
mulher tem investido mais na 
sua formação. Basta ver as uni-
versidades. A maioria dos estu-
dantes é formada por mulheres. 

mudou e existe hoje no ar uma 
“sensação de igualdade” entre 
os sexos que encerra um para-
doxo moderno: as profissionais 
reconhecem que o preconceito 
e a discriminação diminuíram 
e já lidam com o tema com 
mais leveza, mas, por outro 
lado, sabem perfeitamente que 
precisam, muito mais que seus 
colegas do sexo oposto, provar 
que são competentes — isso se 
almejarem conquistar posições 

A profissional dificilmente vai 
ter oportunidade de lidar com 
isso de forma crua e objetiva”, 
diz. A diferença é que já há al-
gum tempo as mulheres sabem 
muito bem disso e, exatamente 
nesse sentido, deixaram de ser 
“chorosas”, como afirmou Be-
tânia, assumindo uma postura 
mais pragmática ao se relacio-
nar com essa forma velada de 
preconceito. 

Esse jogo de cintura só fez 

Tendência

As mais poderosas do mundo

Anne M. Mulcahy,  
chief executive da Xerox (EUA)

Angela Merkel, chanceler alemã, encabeça 
a lista pelo terceiro ano consecutivo 

Sheila Bair, presidente da  
Federal Deposit Insurance Corp.

Indra Nooyi, presidente da PepsiCo, é a 
mulher de negócios mais bem classificada Angela Braly, a presidente da grande  

empresa de seguros de saúde WellPoint
Cynthia Carroll conduz a Anglo-American, 
gigante do setor de minérios

Irene Rosenfeld,  
diretora-executiva da Kraft

Condoleezza Rice,  
ex-secretária de Estado dos EUA

Ho Ching, CEO da Temasek, de Cingapura, 
também  esposa do primeiro-ministro

Anne Lauvergeon,  
chief executive da Areva, da França

Fonte: revista Forbes/2008
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moderno e independente da pri-
meira dama francesa, a cantora 
Carla Bruni, e a promessa de 
uma Casa Branca mais arejada 
e contemporânea com a nova 
primeira-dama norte-americana, 
Michelle Obama. 

No Brasil, a possível candi-
data à sucessão do presidente 
Lula é Dilma Roussef — seria 
a primeira presidente mulher 
na história do País e a terceira 
na América Latina, ao lado da 
chilena Michele Bachelet e da ar-

mercado de trabalho do que há 
uma década. Ela encara o desafio 
de uma maneira menos chorosa 
e mais objetiva”, diz a professora 
mineira Betânia Tanure, pesqui-
sadora da Fundação Dom Cabral, 
que publicou em 2001 um estudo 
sobre o preconceito contra mu-
lheres no ambiente de trabalho. 

Na época, as pesquisas apon-
taram um índice alarmante: 55% 
das executivas afirmavam sofrer 
algum tipo de discriminação de 
gênero. Segundo Betânia, isso 

de comando nas empresas. 
Na avaliação de Betânia Ta-

nure, a fotografia da funcionária 
nos seus primeiros anos de 
carreira retrata um forte pre-
conceito. “Nos dias atuais, nós 
devemos olhar para a trajetória 
dessa profissional como em um 
filme. E, pensando assim, trata-
se de um filme positivo. Após a 
superação de algumas etapas na 
carreira gerencial, a mulher tem 
conseguido comprovar a sua efi-
ciência como gestora”, diz ela.

Portanto, é possível afirmar que 
nos próximos anos elas serão 
maioria também nos postos de 
comando”, destaca a psicóloga, 
uma das pioneiras a assumir um 
cargo de comando no Brasil. 

Um dos desafios dos tempos 
modernos, porém, é driblar o 
preconceito velado. “É o mais 
pernicioso. Como não é politi-
camente correto discriminar um 
profissional devido ao gênero, a 
posição de desigualdade ocupa-
da pela mulher é sempre velada. 

somar pontos no currículo e aju-
dar a galgar postos na hierarquia 
das corporações. A conceituada 
lista das 54 mulheres mais po-
derosas do mundo, divulgada 
pela revista norte-americana 
Forbes no final de 2008, é uma 
prova histórica dos avanços de 
empresárias e líderes políticas 
em todo o planeta. 

Elaborado sob o impacto da 
forte crise financeira mundial, o 
ranking mostra que o número de 
mulheres em cargos de comando 
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Novas gerações sem culpa
A executiva inglesa Annie 

Morrissey, que vive no Brasil 
desde 1986, acredita que a 
força de trabalho feminina 
conquistou espaços mais ra-
pidamente lá fora, mas vê um 
grande avanço por aqui nessas 
últimas duas décadas. A come-
çar por ela própria: acaba de ser 
a primeira mulher eleita para a 
presidência do SP Convention 
& Visitors Bureau, órgão que 
movimenta anualmente R$ 11 
milhões só em São Paulo com 
o turismo e que sempre teve 
os cargos de comando nas 
mãos de executivos do sexo 
masculino. 

Annie também é vice-
presidente da rede hoteleira 
Atlântica, que inclui 70 hotéis 

e movimenta cerca de R$ 350 
milhões ao ano. Ela conta que 
as suas equipes de trabalho 
são hoje formadas por 52% de 
mulheres e acredita que culpa, 
discriminação e preconceito 
não persistirão nas gerações 
que estão vindo por aí. 

Profissional muito bem-su-
cedida, Annie diz que chegou 
aos 38 anos sem sequer sonhar 
em ter filhos. Não tinha tempo. 
Mas ela queria, e seu marido, 
na época, também. Annie 
mudou tudo para encaixar 
esse desejo em sua vida. E faz 
questão de dizer que não se 
sente nem um pouco constran-
gida em falar, em uma reunião 
de trabalho, que terá de sair 
mais cedo porque a filha está 

doente em casa. 
Ela acredita que 

o respeito à ma-
ternidade e suas 
exigências é a ten-
dência corporativa 
em todo o mundo. 
“Todo bom empre-
sário sabe que o 
bem-estar do fun-
cionário é funda-
mental para o bom 
andamento  dos 
negócios”, diz, ao 
destacar algumas 
características que, 
em sua opinião, são 
genuinamente femininas e 
razão do sucesso em alguns 
setores, especialmente no 
turismo, sua área de atuação: 

gosto por trabalhar em equi-
pe, talento para se relacionar, 
atenção ao detalhe, empatia e 
organização.

Annie, do SPC&VB: equipes majoritariamente femininas

Em 30 anos, a porcentagem 
de trabalhadoras inseridas no 
levantamento da População Eco-
nomicamente Ativa (PEA) do 
Brasil passou de 29% para 42%. 
Aproxima-se do que se desenha 
hoje nos Estados Unidos, país 
em que o mercado de trabalho 
está sofrendo uma importante 
transformação por conta da 
crise econômica. As demissões 
afetaram mais os homens (82%) 
do que as mulheres e o resultado 
disso foi que, pela primeira vez 
na história dos EUA, a força de 
trabalho feminina superou a 
masculina, segundo a ONG Cen-
tro de Estudos para o Progresso 
da América. 

Nesse caso, a mudança não 
tem relação nenhuma com um 
aumento de igualdade entre os 
sexos, mas com o fato de que as 
mulheres estão mais presentes 
em áreas que não sofrem tanto 
com a recessão econômica, como 
educação e saúde, e por isso 
tiveram seus empregos preser-
vados. Tanto é que, em períodos 
de recessão, a porcentagem de 
famílias sustentadas pela figura 
feminina aumenta. 

Segundo reportagem publica-
da pelo jornal The New York Ti-
mes, as mulheres norte-america-
nas podem ter mais estabilidade 
em seus empregos durante uma 
crise econômica (estão menos 
sujeitas a demissões do que os 
homens). No entanto, enfrentam 
dificuldades maiores ao serem 

alçadas a únicas responsáveis 
pelo sustento familiar: ganham 
menos, trabalham mais (dupla 
jornada) e, na maior parte das 
vezes, conforme a pesquisa, não 
têm direito a seguro-saúde ou 
seguro-desemprego. Em com-
paração ao sexo masculino, a 
cada US$ 1 pago a eles a mulher 
recebe US$ 0,80.

Outro estudo, esse realizado 
pelo governo norte-americano, 
avaliou de que forma homens 
e mulheres utilizam seu tempo 
diariamente. À medida que mais 
e mais mulheres surgem como 
responsáveis pelo ganha-pão 
da família, com quem ficam as 
responsabilidades do trabalho 
doméstico e das crianças? 

Nisso, pouca coisa mudou. 
Seja nos EUA, seja no Brasil, é 
principalmente a mulher quem 
arca com a dupla jornada. Uma 
análise feita pelos economis-
tas Alan Krueger e Andreas 
Muller revela que as mulheres 
empregadas sempre dedicaram 
mais tempo aos cuidados com 
crianças e residência do que os 
homens empregados. Outros 
dados da pesquisa:

• Quando a mulher está de-
sempregada e procurando traba-
lho, ela dedica o dobro do tempo 
aos cuidados com as crianças e 
com a casa (comparado ao tem-
po em que estava trabalhando).

• O tempo que o homem 
desempregado dedica às crian-
ças e às funções domésticas é 

praticamente o mesmo que ele 
costumava dedicar quando es-
tava empregado.

• Além de ir atrás de novo 
trabalho, os homens entrevis-
tados revelaram passar mais 
tempo dormindo, assistindo à 
televisão e entretidos com outras 
atividades domésticas.

• Também afirmaram ter 
tentado assumir funções como 
pas sear com os cachorros, aju-
dar filhos na lição, cozinhar e 
providenciar consertos, mas não 
conseguiram porque, segundo 
justificaram, a busca por em-
prego lhes consome um tempo 
muito grande.

Tudo igual
Trabalhos conduzidos com 

grupos de empresários brasileiros, 
homens e mulheres, pela pesqui-
sadora da Fundação Dom Cabral 
Betânia Tanure, não diferem tanto 
do retrato norte-americano. No 
que diz respeito à vida pessoal, 
o custo para a mulher ainda é 
mais alto: sua culpa por se sentir 
ausente na vida dos filhos não 
mudou em nada. “Ela conti-
nua se sentindo culpada quando 
não vai a uma reunião de pais e 
professores na escola”, diz Be-
tânia. “É diferente dos homens. 
Eles, quando vão, se sentem o 
máximo, mas, se não puderem 
ir, não se angustiam por isso.” 

Culturalmente forjamos a 
idéia de que essa função é mais 
das mães do que dos pais pro-

vedores — tanto que, em uma 
reunião com executivos de ambos 
os sexos, de altas hierarquias 
(presidentes, conselheiros e vice-
presidentes), Betânia destaca a 
fala de uma das executivas que se 
queixava de não ter tempo para 
fazer ginástica. Um dos colegas 
comentou: “Eu saio da empresa 
oito horas da noite, vou jogar meu 
tênis no clube e chego em casa 
umas dez, é perfeito”. Ao que a 
executiva indagou: “E quem aju-
da na lição das crianças?”, e ele 
respondeu: “Minha mulher”. 

Estatísticas da Fundação Dom 
Cabral estimam que 80% das 
mulheres-empreen dedoras não 
têm parceiros estáveis (em geral, 
dizem não conseguir conciliar a 
carreira em fase ascendente com 
marido e filhos). Apenas 20% dos 
homens-empreendedores são 
viúvos, separados ou solteiros, ou 
seja, a maioria concilia mulher e 
filhos com o trabalho.

Outro fantasma que ainda as-
sombra os casamentos é a esposa 
recebendo salário maior do que 
o do marido. Resposta freqüente 
em questionários com altas exe-
cutivas brasileiras é que elas não 
costumam comentar salário e 
rendimentos com amigos íntimos 
ou familiares. Uma executiva de 
uma multinacional (nome não re-
velado) respondeu que não falava 
sobre o assunto porque o fato de 
ela ganhar mais do que o marido 
“faz com que ele se sinta diminuí-
do diante dos conhecidos”. 

Mão-de-obra feminina aumenta  
e carga de trabalho também

só faz crescer (um terço delas 
aparece na lista pela primeira 
vez), que elas estão vencendo 
concorrentes do sexo masculino 
em disputas por colocações de 
prestígio nas empresas e que 
essa tendência vem se globali-
zando — praticamente metade 
da lista cita mulheres de fora 
dos EUA. Eis os principais paí  
ses representados por líderes 
mulheres: Inglaterra, China, 
França, Índia, Países Baixos e 
Marrocos.

As mais poderosas
Esses dados sugerem que 

o mundo caminha para uma 
condição mais igualitária entre 
os gêneros, inclusive no que diz 
respeito às trágicas conseqüên-
cias da forte recessão: pelo 
menos duas líderes empresa-
riais, que por mais de uma vez 
figuraram na lista das dez mu-
lheres mais poderosas do ano, 
perderam seus empregos no 
ano passado. São elas as norte-
americanas Patrícia Russo, que 
presidia a Alcatel Lucent, e Zoe 
Cruz, ex-presidente do banco 
Morgan Stanley. 

A publicação também desta-
cou profissionais que venceram 
homens em disputadas quedas 
de braço por cargos importantes. 
Entre elas estão Lynn Laverty 
Elsenhans, a nova presidente da 
Sunoco, Gail Kelly, que preside 
o banco australiano Westpac, 
e Jane Mendillo, gestora do 
fundo de US$ 35 milhões da 
Universidade de Harvard. Os 
bastidores dessas verdadeiras 
batalhas corporativas pelo poder 
são guardados a sete chaves e 
algumas histórias estão sendo 
organizadas e reunidas no livro 
A Milionária Guerra dos Sexos, 
ainda sem data de publicação. 
Para se ter idéia do montante 
envolvido nessas gestões, o gru-
po de 54 mulheres selecionadas 
pela Forbes controla o equiva-
lente a US$ 26 bilhões em todo 
o mundo.

No Brasil, a tendência é se-
melhante. Uma pesquisa realiza-
da pela Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) revelou que o 
País é hoje o sexto mais atuante 
no mundo no que diz respeito a 
negócios liderados por mulheres. 
Há 6 milhões de empresárias no 
comando de corporações nacio-
nais e multinacionais hoje no 
Brasil, o que equivale a 10,8% 
do total. Para dar visibilidade às 
histórias de sucesso foi criado há 
15 anos o Prêmio Sebrae Mulher 
Empreendedora (convênio entre 
o Sebrae, a Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres e 
a Federação das Associações de 
Mulheres de Negócios e Profis-
sionais do Brasil). 
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Elas representam 50% da 
população economicamente 
ativa. Com poder aquisitivo cada 
vez maior, as mulheres já são as 
consumidoras mais poderosas 
do mundo. E seu poder de com-
pra não se limita às vitrines de 
roupas, às gôndolas de produtos 
de beleza ou de gêneros alimen-
tícios, como algum incauto fora 
deste planeta poderia pensar. 
Seu repertório de interesses foi 
ampliado. 

Mercados até então domina-
dos pelo público masculino já são 
agora explorados por elas. Que o 
diga a indústria automobilística. 
Atualmente, o público feminino 
já responde por 40% das vendas 
de carros. Ele também se desta-

Mas o que todos querem co-
nhecer mesmo são as atitudes 
dessa mulher na hora de com-
prar. Afinal, como faz as suas 
escolhas? Quais são os atributos 
que ela valoriza em uma marca? 
O preço? A tradição? A pratici-
dade oferecida pelo produto ou 
a postura da empresa frente às 
questões socioambientais? 

Critérios
Na avaliação de especialistas 

da área de propaganda e de pes-
quisa, ao contrário do homem, 
a mulher valoriza — e muito — 
seu poder de compra. Portanto, 
antes de assinar o cheque, ela 
analisa criteriosamente todos es-
ses requisitos. Um dos atributos 

é uma consumidora fiel, mas está 
sempre plugada, atenta a algo 
que a seduza. “Ela se liga em 
tudo. Lê outdoors, publicidades 
nas revistas e notícias sobre 
moda. Experimentar é uma ca-
racterística feminina”, explica. 
Segundo Cecília, em menor grau 
esse comportamento também é 
percebido entre as consumido-
ras de menor poder aquisitivo. 
“A diferença é que a mulher das 
classes C e D se expõem menos 
porque não podem errar. Se 
ela comprar um produto e não 
gostar não poderá jogá-lo fora 
ou substituí-lo. Nesse caso, a 
fidelidade é uma proteção contra 
o risco”, avalia. 

Na análise de Cecília, entre essa 

Marcas de mulher
Agências e anunciantes buscam caminhos para falar com as consumidoras do século 21

público, rende-se agora ao seu 
potencial. Muitas empresas têm 
se empenhado para atender às 
demandas dessa mulher. 

O segmento de alimentos é 
um deles. Há uma variedade de 
produtos de fácil e rápido prepa-
ro que a ajudam no dia-a-dia. Os 
serviços de delivery também se 
multiplicaram para atender essa 
cliente. Em 1991, havia apenas 
quatro serviços de entrega em 
domicílio no Brasil. “Hoje, já são 
mais de 4 mil”, afirma Isabelle.

A indústria automobilística 
também se rendeu. O Fox, da 
Volkswagen, é um dos líderes de 
preferência desse público. O mo-
delo possui mais de uma dezena 
de compartimentos internos, 

Marketing

Não são comuns os casos de 
campanhas publicitárias direcio-
nadas ao público feminino que 
supera a faixa dos 50 anos. Entre 
as ações criadas por marcas de 
beleza ou por empresas que de-
senvolvem produtos para a cha-
mada terceira idade, destaca-se 
agora uma comunicação focada 

Atenção a quem tem mais de 50

Campanha de prevenção à Aids criada pela Master aborda sexualidade com naturalidade e incentiva uso de camisinha

ra se tornou foi revelada pela 
pesquisa Mulheres do Brasil, 
realizada recentemente pela 
Rohde & Carvalho Diagnóstico, 
de Porto Alegre. Para o estudo, 
foram ouvidas 2,1 mil mulheres 
com idade entre 25 e 55 anos de 
sete capitais brasileiras, entre 
elas Porto Alegre, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador. De 
acordo com os dados, elas não 
são nem tanto Amélia, nem tan-
to workaholics. A mulher hoje 
apresenta um perfil que parece 
ser uma mistura de praticidade, 
modernidade, mas com certo 
conservadorismo. 

Mais tecnológica, ela está 
também envolvida com traba-
lho, responsabilidades, praze-
res e rotinas. Apesar de tudo 
isso, pensa mais em si. Com voz 
ativa, poder de comando e mais 
independência, ela agora banca 
a conta e opina. De acordo com 
o estudo, 76% trabalham fora e 
71% são independentes finan-
ceiramente. A preocupação 
com a saúde e a beleza também 
apareceram na pesquisa: 84% 
fazem exames ginecológicos, 

nesse perfil por uma questão de 
saúde. 

Essas mulheres são alvo de uma 
campanha de prevenção à Aids e 
outras doenças sexualmente trans-
missíveis. O diferencial desse traba-
lho, assinado pela Master, é o tom. 
Veiculada no Carnaval, a campanha 
“Bloco da Mulher Madura” enfatiza-

va a sexualidade como algo natural. 
Nada de cenas assustadoras. Pelo 
contrário. “Não temos censura. Mas 
homem desprevenido, a gente não 
atura”, salienta o filme produzido 
pela Mixer.

O objetivo é chamar a atenção 
dessa população para o uso da ca-
misinha. Na última década, os casos 

de mulheres mais velhas infectadas 
com HIV triplicaram. Em 1996 havia 
3,7 casos por 100 mil habitantes. Em 
2006, esse índice subiu para 11,6. 
Os dados de contaminação entre 
esse público foram identificados em 
uma pesquisa de comportamento 
realizada pelo Ministério da Saúde. 
Pelo menos 72% dessas mulheres 
não usam preservativos, nem mesmo 
nas relações casuais.

A pesquisa também mostrou 
que o estereótipo segundo o qual 
mulheres nessa faixa etária não 
têm vida sexual ativa é um engano. 

Mais da metade (55%) faz sexo 
regularmente. Apesar disso, 
o uso regular de camisinha é 
adotado por apenas 28% delas 
mulheres. Uma das causas dessa 
negligência é a dificuldade de 
negociar o uso do preservativo 
com o parceiro. 

“Com essa ação queremos 
fortalecê-las para que possam 
exercer a sexualidade de forma 
mais segura”, afirma Mariângela 
Simão, diretora do Programa Na-
cional de DST e Aids do Ministério 
da Saúde. 

ca entre os maiores comprado-
res no mercado de eletrônicos, 
informática e imóveis. 

Não é só isso. Quando não 
está comprando, a mulher está 
tomando decisões. Pesquisas 
mostram que ela é responsável 
por 80% das decisões de com-
pras tomadas em casa — ou seja, 
do sabonete à TV de última gera-
ção, a palavra final é a dela.

Responsáveis financeiramen-
te por 30% dos lares brasileiros, 
elas se tornaram o principal foco 
das empresas e das agências de 
propaganda. O desafio é desen-
volver produtos exclusivos para 
esse público, tirando proveito da 
sua força econômica. Enquanto 
isso, a publicidade tenta criar 
uma linguagem para falar com 
essa poderosa consumidora. 

que mais pesam na decisão é a 
confiança que ela tem na marca, 
isto é, a tradição da empresa 
reforçada pelo custo/benefício 
que o produto oferece. 

“A mulher é detalhista e rígida 
nas suas escolhas. Bem informa-
da, ela pesquisa, compara e anali-
sa antes de decidir. Na verdade, é 
uma expert em consumo”, afirma 
Isabelle Perelmuter, VP de plane-
jamento estratégico da Fischer 
América. Ela faz uma ressalva: 
“Quando o assunto é comprar 
roupas ou cosméticos, ela não faz 
essa relação de forma tão racional 
assim. Nesse caso, quanto mais 
sacolas, mais recompensa, mais 
felicidade”, diz Isabelle.

De acordo com Cecília Russo 
Troiano, sócia-diretora da Troiano 
Consultoria de Marca, a mulher 

população ocorre um fenômeno 
interessante. Embora não tenha 
condições de levar para casa 
produtos top de linha, ela se es-
força para isso. Ter um produto 
de marca em casa é sinônimo 
de status e de expressar seu 
carinho com a família. “Para 
essa mulher, comprar um xampu 
Seda ou um sabão em pó Omo é 
uma forma de se sentir dentro de 
um determinado grupo social”, 
afirma.

Demandas atendidas
Mas, afinal, como as marcas 

enxergam essa mulher? O que 
elas fazem para estabelecer ou 
manter uma relação duradou-
ra com suas consumidoras? 
A indústria que, ao longo dos 
anos, fechou os olhos para esse 

incluídos especialmente para 
o atendimento a esse público. 
Todo esse investimento é uma 
clara evidência de que as empre-
sas estão enxergando as novas 
necessidades da mulher. 

Na avaliação da consultora 
Cecília Troiano, a comunicação 
é fundamental para o fortaleci-
mento desses vínculos. “A marca 
deve ter sempre uma história 
nova para contar e encantar. Seja 
por meio de embalagem nova, 
novo produto ou mesmo uma 
variável, mas que sempre traga 
um grau de frescor, de novidade. 
Ela sente a necessidade de sair 
da mesmice”, ensina.

Novo perfil
Uma idéia de quão exigente 

e poderosa essa consumido-

78% usam cremes de beleza e 
58% vão ao cabeleireiro com 
freqüência. 

É essa mulher antenada e 
bem informada que as empresas 
querem conquistar. O objetivo 
é não só ganhar a preferência 
na hora de vender um produto, 
mas conquistá-la de forma plena. 
É ser sempre a primeira idéia 
quando ela pensar em adquirir 
um produto ou serviço. 

Para a executiva da Fischer 
América, conquistar essa consu-
midora significa ter uma porta-
voz, uma defensora da marca, 
quase uma advogada. “Ela de-
fende, apresenta para as amigas 
e convence todo mundo que 
aquela marca é a melhor. Cria 
um vínculo emocional e se torna 
partidária da marca”, afirma.
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Na hora de estabelecer rela-
cionamentos com as consumi-
doras, a indústria da beleza tem 
levado vantagem. A comunica-
ção entre marcas e mulheres 
tem fortalecido esses vínculos. 
Rexona Women, marca da Unile-
ver, por exemplo, mergulhou no 
universo feminino para entender 
as emoções dominantes. O mapa 
de tendências sobre o poder 
emocional da mulher, desenhado 
em parceria com a Trendsity, 
uma consultoria especializada 
em análise de tendências, pes-
quisa e inovação, analisou a 
importância das emoções na vida 
delas e como se manifestam em 
diversos contextos. 

Os dados quantitativos fo-
ram calculados pelo Instituto 
DatosClaros, empresa Argentina 
especializada em pesquisa de 
mercado. As informações do 
estudo foram divulgadas em fe-
vereiro. Esse tipo de ação é uma 
das estratégias da empresa para 
entender as necessidades de seus 
consumidores, além de nortear os 
rumos da comunicação e compre-
ensão da consumidora em relação 
à marca (ver texto ao lado).

De fato, compreender esse 
universo tem sido o desafio dos 
fabricantes de cosméticos. A Na-
tura, por exemplo, que se define 
como uma empresa com a alma 
feminina, diz que faz parte da 
natureza da marca entender a 
mulher. Uma amostra da paixão 
por esse público aparece também 
no seu modelo de gestão. Pelo 
menos 80% dos seus funcionários 
são mulheres, índice similar ao 
percentual de clientes que con-
somem seus produtos. 

Mônica Gregori, diretora da 
unidade de negócios da Natu-
ra, acredita que a relação de 
confiança estabelecida ao longo 
desses 40 anos de existência está 
relacionada com a identidade 
e com as crenças que empresa 
defende. “Fomos os primeiros a 
nos posicionar contra os padrões 
de beleza estabelecidos, contra 
os estereótipos. A dizer para a 
mulher que não era vergonha 
envelhecer, que ela não precisa-
va esconder a idade. Esse foi um 
discurso libertador para a mu-
lher, pois esse era também um 
desejo dela”, explica Mônica. 

Outro atributo que também 
repercute de forma positiva é a 
preocupação da empresa com 
questões socioambientais. “As 
pessoas se identificam porque 
também estão preocupadas com 
o meio onde vivem. Na França, 
por exemplo, esse tem sido o 
diferencial para muitas mulheres 
na hora de escolher um cosméti-
co”, conta. E resume. “As marcas 

Cosméticos estabelecem relação de confiança
comportamento feminino. Ser a 
primeira a contar sempre uma 
boa novidade é o desafio da em-
presa, que investe anualmente ¤ 
6 bilhões em inovação, trabalho 
feito por mais de 2 mil pesqui-
sadores. 

Uma das fontes que alimenta 
esse trabalho está nas campa-
nhas feitas com suas consumi-
doras. No ano passado, uma 
ação global desenvolvida pela 
rede TBWA convidou a mulher 
a descobrir a essência de sua 
beleza levando em considera-
ção seus valores e sensações. 
Essa pesquisa foi adaptada para 
o Brasil pela Africa, na época 
agência da Nívea (hoje está na 
Lew’Lara/TBWA).

Feita com mulheres de 20 a 
70 anos, de vários países — entre 
eles Brasil, França, Alemanha e 
Estados Unidos e China —, o ob-
jetivo era entender o significado 
da beleza para cada uma delas. 
No Brasil, ficou claro que a beleza 
está associada à espontaneidade, 
à aparência jovem e atraente e ao 
próprio bem-estar, com particular 
preocupação com corpo e cabelos 
— diferentemente da francesa, 
que valoriza mais discrição e 
feminilidade, e da chinesa, que 
prefere a beleza mais discreta. 

“Esses estudos nos colocam 
em sintonia com nossa consumi-
dora e sempre mais perto dela. 
Também estabelecem um tipo 
de cumplicidade que toda mulher 
busca e que a marca tem que ter. 
Precisamos estar lado a lado com 
ela”, diz Maria Laura Santos, ge-
rente de marketing da Nívea.

Ação social
Essa mulher multifacetada 

também tem outras necessi-
dades que já começam a ser 
contempladas. Depois de con-
quistar a confiança da mulher, 
cuidando da sua beleza, a Avon, 
líder global em venda direta, 
decidiu usar o seu know-how 
no desenvolvimento de redes 
de relacionamento para trazer à 
discussão um assunto delicado e 
que ainda é tratado como tabu: 
a violência doméstica. 

A empresa promove uma 
ação mundial chamada Speak 
Against Domestic Violence, cam-
panha de conscientização sobre 
as necessidades do respeito à 
integridade física e psicológica, 
especialmente, no ambiente 
familiar. “Como uma empresa 
que cuida da beleza e da auto-
estima da mulher, sentimo-nos 
no dever de falar desse assunto. 
Nossa intenção é apoiar ações 
para que a mudança aconteça de 
fato”, afirma Ricardo Patrocínio, 
diretor de marketing da Avon. 

Fortes emoções
Uma ação mundial divulgada 

em fevereiro pela Rexona Women, 
marca da Unilever, revelou o po-
der transformador e criador das 
emoções femininas. Foi feito um 
mapeamento, em parceria com a 
Trendsity, consultoria especializa-
da na análise de tendências, pes-
quisas e inovação, e com o Institu-
to DatosClaros, da Argentina, para 
estudar as emoções em diversos 
contextos da vida das mulheres. 

Para essa avaliação foram 

ouvidas 1.503 mulheres de cinco 
países da América Latina — Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia 
e México —, com a colaboração 
de renomados especialistas de 
vários países. Foram observados 
aspectos como as emoções no 
trabalho, nos relacionamentos, 
na sociedade, na hora de enfren-
tar mudanças, de pensar positivo 

e na hora de partir para a ação. 
As conclusões mostraram 

que as emoções estão longe de 
ser um fator de vulnerabilidade. 
Donas de uma força particular, 
as mulheres processam suas 
emoções com uma intensidade 
especial e senti-las faz toda 
a diferença no trabalho e nos 
relacionamentos. Para 87% das 
brasileiras, as emoções são mui-
to importantes nas suas vidas. 
Cerca de 90% das mulheres 

que participaram da pesquisa 
concordam que elas são um pilar 
em suas vidas. Para 75%, elas 
permitem alcançar novos objeti-
vos, e 63% acreditam que ouvir 
as próprias emoções as ajuda a 
tomar decisões corretas. 

Rexona Women conta com 
uma campanha criada em cima 
desses resultados, assinada pela 

Lowe e com direção de criação de 
Fernanda Romano. A marca está 
promovendo também o concurso 
cultural Momentos Emocionan-
tes. Consumidoras de todo o 
Brasil poderão enviar suas fotos, 
depoimentos ou filmes sobre 
momentos inesquecíveis de suas 
vidas. A vencedora será contem-
plada com um dia de estrela com 
direito a jantar romântico, banho 
de loja e ensaio fotográfico. A pro-
moção vai até 24 de março.

De acordo com Guilherme 
Mortensen, gerente de marketing 
de Rexona, é a primeira vez que 
a marca veiculará uma campanha 
que não se trata de uma ação 
funcional para divulgação de 

produto. “Essas informações irão 
nos ajudar no aperfeiçoamento da 
comunicação e compreensão da 
consumidora em relação à marca. 
A proposta é ir além do funcional. 
É criar um vínculo emocional com 
elas”, afirma. A campanha estreou 
no mês passado no Brasil, mas 
só deverá ser lançada nos outros 
países em maio.

Campanhas de Rexona: mergulho no universo feminino para entender emoções

são parte de uma sociedade, 
portanto, precisam estar ante-
nadas com seus desejos e ne-
cessidades. Essa também é uma 
forma de ela se renovar, de não 
envelhecer”, conclui.

Tempo escasso
De acordo com o pro-

fessor Paulo Barreto, do 
Núcleo de Estudos em Ciên-
cias do Consumo da Escola 
Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), para a 
mulher atual confiar em uma 
marca também é uma forma 
de aproveitar melhor o seu 
tempo. Multifacetada, sua 
forma de consumo vem pas-
sando por transformações 
importantes. Se no passado 
ela consumia basicamente 
produtos alimentícios, hoje 
seu repertório já está bem 
ampliado. Desde o seu in-

gresso no mercado de trabalho, 
ela passou a assumir vários ou-
tros papéis, limitando seu tempo 
para muitas atividades, inclusive 
para as compras. 

“Ela chega à loja ou ao su-
permercado e vai direto aos 
produtos de sua confiança. É 

uma forma de ganhar tempo”, 
diz Barreto. Mas na sua avaliação 
há uma carência muito grande de 
serviços mais especializados que 
facilitem a vida da mulher no seu 
dia-a-dia. “Um dos desejos dela, 
por exemplo, é ter a ajuda de um 
profissional na hora de comprar 

suas roupas. As marcas que 
entenderem melhor essas ne-
cessidades têm mais chance 
de conquistar a confiança 
e fidelidade desse público”, 
acredita. 

Por isso, faz toda diferen-
ça conhecer as aspirações da 
consumidora. Uma estratégia 
que a Nívea — empresa que 
há 111 anos desenvolveu o 
primeiro creme hidratante 
do mundo — sabe bem como 
explorar. A comunicação é 
o canal usado pela empresa 
para acompanhar as trans-
formações que ocorrem no Maria Laura: em sintonia com a consumidora
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Mídia

Mulheres amam revistas. Quanto mais 
bonita e bem-feita a publicação, quanto 
mais os assuntos abordados nas repor-
tagens e colunas estiverem próximos da 
realidade feminina, mais elas gostam. 
Pode-se dizer que praticamente devoram 
a revista quando esta consegue atingir o 
ponto certo do mix de assuntos, fotos, 
textura do papel, cores. Essa paixão fica 
explícita nos resultados de uma análise 
recente da participação feminina nos 
meios de comunicação feita pelo instituto 
Ipsos Marplan EGM em nove mercados. 

O trabalho mostrou que há uma pre-
dominância de público feminino nas re-
vistas, na TV aberta e no rádio. Dos 14,6 
milhões de leitores de revistas no último 
mês, 59% eram mulheres. A pesquisa 
também avaliou os meios por segmento, 
incluindo os de maior freqüência mascu-
lina, como jornais (aí elas representam 
49%). Isso permitiu ver que 22% dos lei-
tores de suplementos e seções femininas 
dos jornais são... homens. 

Na avaliação da Ipsos Marplan EGM, 
esses dados ajudam a explicar a atual 
profusão de títulos dirigidos às mulheres. 
Sim, há grande interesse delas e nichos 
de mercado a serem identificados e ocu-
pados. E, para disputar esse lugar na vida 
das leitoras, as editoras do setor adotam 
políticas agressivas. 

A renovação das revistas femininas
Editoras adotam estratégias diferentes para disputar leitoras em ano de incertezas e elegem suas armas contra o avanço da mídia digital

De fato, mulheres compram revistas por-
que se enquadram no perfil da publicação 
ou porque sonham atingi-lo. “Elas procuram 
nas revistas um guia de referência confiável 
para ajudá-las nas questões diárias. A revis-
ta é uma amiga para todas as horas e todos 
os assuntos”, resume Helena. 

Novos títulos
A procura por essas referências e mo-

delos começa cedo. Loveteen, lançada no 
final de 2006 pela Abril, é feita para captu-
rar a atenção das garotas de 12 a 17 anos, 
por exemplo. Vende 21 mil exemplares/
mês, de uma tiragem de 40 mil, direto na 
banca. Já a muito bem-sucedida Gloss, 
lançada em outubro de 2007, atinge a 
faixa seguinte, entre 18 e 28 anos. “São 
mulheres A/B que procuram respostas 
em uma fase de grandes definições de sua 
vida”, diz a superintendente. 

A editora investiu R$ 10 milhões em 
marketing na campanha de lançamento 
em TV, revistas, cinema, rádio, web, mídia 
exterior e materiais nos pontos-de-venda. 
Hoje, Gloss se tornou a terceira maior 
revista feminina adulta em avulsas da 
editora (130 mil exemplares em média, 
segundo o Instituto Verificador de Circu-
lação - ver quadro). 

Em outubro, a Abril resolveu investir 
nas leitoras com mais de 25 anos que que-
rem ser saudáveis e viver mais e melhor. 
Colocou no mercado a edição brasileira 
da Women’s Health. Trata-se de uma 
licenciada da editora norte-americana 
Rodale, a mesma que publica as revistas 
Men’s Health e Runner’s. Depois de uma 
campanha de lançamento em TV, revistas, 
cinema, rádio, mídia exterior e com ma-
teriais nos pontos-de-venda que custou 
cerca de R$ 10 milhões brutos, a publi-
cação alçou vôo, com 3 mil assinantes na 
primeira edição. Hoje na quinta edição, a 
tiragem média é de 127 mil exemplares, 

com 12 mil assinantes e venda avulsa de 
64 mil (segundo o IVC). 

Mas nem todas as apostas da editora 
começaram dando certo. Sou+Eu, por 
exemplo, lançada em 2006 para entre-
ter e premiar suas leitoras por meio de 
jogos, não decolou, e a receita sofreu 
ajustes. “Percebemos que a fórmula im-
portada dos Estados Unidos e Inglaterra 
não agradava às leitoras brasileiras. Os 
jogos foram extintos, porém a intera-

municação com a leitora. Está presente 
no Orkut e MySpace e faz encontros 
mensais com leitoras e pesquisas de com-
portamento e consumo, como o estudo 
Movimentos Femininos, feito em 2008 
em parceria com o Ibope Inteligência. 
Outra estratégia é a promoção de eventos 
ligados às marcas. “As leitoras adoram 
vivenciar a experiência proporcionada 
pelas revistas, e os anunciantes gostam 
de ter suas marcas ao lado das nossas”, 
diz Helena Bagnoli. 

Um exemplo consistente dessa diretriz 
é o Prêmio Claudia, que em 2009 terá sua 
13a edição. É patrocinado desde 2002 pela 
Unilever e, desde 2005, traz a assinatura 
da Dove como apoio. Neste ano marcado 
por incertezas, a editora decidiu também 
unir dois eventos. O Mulheres do Brasil, 
que teve três edições (2006 a 2008), 
passa a integrar os Fóruns Claudia pela 
Mulher Brasileira. Em março esse fórum 
debaterá o tema Carreira, Filhos e Vida 
Pessoal, Mulheres em Busca de um Novo 
Equilíbrio. 

 
Segmentação

Atrair mais mulheres é também a meta 
da Editora Escala. Se há cinco anos a em-
presa tinha seis títulos com esse foco, hoje 
publica Corpo a Corpo, Atrevida, Atrevi-
dinha (para pré-adolescentes), Dieta Já, 
Decora Baby, Molde & Cia, Festa Viva, 
Bella Noiva, Debutantes e as semanais 7 
Dias, Conta Mais, TV Novelas e TV Brasil, 
além de Viva Saúde e DCasa. “Indepen-
dentemente da idade, a mulher de hoje 
tem menos tempo, é mais imediatista e 
quer novidades. Por isso investimos na 
segmentação e em faixas de interesse que 
possam englobar diversas publicações”, 
diz Ethel Santaella, diretora do núcleo 
de femininas da Editora Escala. Ela não 
descarta o lançamento de novos títulos, 
mas por ora não há nenhum à vista.

Em termos de conteúdo, a Escala diz 
promover ajustes na medida da necessi-
dade. “A Atrevida, por exemplo, muda o 
projeto gráfico todos os anos. No editorial, 
agora há mais espaço para a garota que 
não está só preocupada com as mudanças 
no seu corpo e no seu emocional, mas 
em saber como pode interferir no mundo 
onde vive e para a melhoria e felicidade de 
sua própria família, dentre outros temas”, 
descreve. Além disso, a revista incorporou 
mais personagens às suas matérias. “É uma 
publicação direcionada para uma faixa 
etária que quer exemplos para se espelhar. 
Isso aparece em seções como Blogueira da 
Vez e Eu Quero Ser...”, conta Ethel. 

De acordo com a empresa, o cresci-
mento do número de leitoras das revistas 
da Escala é, em média, de 10% ao ano. As 
campeãs são Atrevida (70 mil exemplares 
de circulação média, segundo o IVC), 
Corpo a Corpo (55 mil), Dieta Já (22 mil) 
e Viva Saúde (20 mil). “O que fideliza a 
leitora a uma publicação é a relação de 
confiança com o produto. A revista 

Gloss: em um ano e meio, revista se tornou a terceira 
maior em vendas avulsas entre as femininas da Abril

Mulheres em revista
Título Circulação média

Claudia 411.176

Nova 231.889

Manequim 211.783

Boa Forma 211.300

Ana Maria 201.541

Viva Mais 191.161

Saúde 180.902

Marie Claire 173.348

Gloss 130.683

Tititi 128.157

Estilo de Vida 125.719

Malu 110.870

Minha Novela 109.592

Capricho 109.457

Criativa 96.798

Todateen 73.467

Elle 71.215
Fonte: IVC janeiro a novembro de 2008

A maior de todas, a Abril, partiu para 
o ataque. Nos últimos cinco anos, por 
exemplo, apresentou ao mercado uma 
média de um título novo por ano. No pe-
ríodo, aumentou de cerca de 15 para 20 
os títulos da casa focados nas mulheres. 
Quem está na mira? “Os perfis são muitos. 
As mulheres formam diversos segmentos 
atitudinais e de acordo com a fase da vida. 
Pode ser jovem, solteira, estudante, pro-
fissional ou dona de casa, mãe de família. 
Todas são vaidosas, cheias de atitude, 
inteligentes, determinadas e buscam mais 
saúde e vida mais equilibrada”, define He-
lena Bagnoli, diretora-superintendente do 
núcleo de revistas femininas da editora. 

tividade foi absorvida — o conteúdo 
da revista é totalmente feito por suas 
leitoras”, conta Helena. 

Nos cálculos da Abril, as suas oito 
revistas voltadas para mulheres e outras 
12 generalistas atingem um total de 12,3 
milhões de leitores. Em volume total, a 
empresa informa que o segmento femi-
ninas cresceu, em média, 11% no ano 
passado em relação a 2007. A estimativa 
foi feita considerando o número de leito-
res de 11 publicações.

Em contato
Na guerra para consolidar a prefe-

rência, a Abril investe nos canais de co-
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Atrevida: mudanças gráficas todos os anos, inserção 
de mais personagens e abordagem de novos temas

Women’s Health: de olho nas jovens adultas que 
querem ser mais saudáveis e viver melhor
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Atenta ao agito do mercado de revistas 
femininas, a Editora Globo optou por re-
forçar a defesa. Títulos lançados há vários 
anos estão passando por reestruturação 
gráfica e editorial para se ajustarem às 
mudanças de comportamento do público 
e também para diferenciar o conteúdo dos 
sites de cada publicação. 

No caso de Criativa, que completa 20 
anos em junho, a transformação incluiu a 
personalidade original da revista. Plane-
jada inicialmente para a leitora que que-
ria aprender a fazer trabalhos manuais, 
a revista foi radicalmente reformulada 
nos últimos anos para atingir mulheres 
com idade entre 22 e 30 anos, modernas, 
plugadas e bem-humoradas. “Ela tem 
tudo o que uma boa revista feminina tem, 
mas fala em tom leve e arejado”, explica 
Cynthia de Almeida, diretora do Grupo 
de Interesses Especiais e Femininos da 
Editora Globo. 

Cynthia conta que a empresa deci-
diu também testar na revista o formato 
pocket, que faz sucesso em publicações 
femininas européias. A primeira edição 
nos dois formatos saiu em outubro de 
2008, junto com a versão tradicional. “A 
resposta das leitoras mostra que estamos 
sendo bem-sucedidos. Tínhamos receio de 
que Criativa pocket ficasse escondida na 
banca, mas ela se somou à Gloss, lançada 
em março de 2007 pela Abril com o mes-
mo formato, e isso facilitou a exposição 
das duas”, diz a diretora de núcleo.  

De janeiro a outubro de 2008, a média 
de vendas avulsas registrou um aumento 
de 118%, chegando a 39,2 mil exemplares. 
Números ainda não fechados de 2009 indi-

Globo aposta em novidades em vários títulos
também precisa mostrar que sabe do 

que a leitora gosta e o que é melhor para 
ela. Isso diferencia a internet da mídia im-
pressa”, afirma a executiva da Escala.

Mas para Ethel, especialmente face à 
crise que afeta as receitas publicitárias, 
o que vai pesar na decisão da leitora por 
um título ou outro é o ponto-de-venda. 
Ela diz que a tendência é de queda na 
conquista de novos assinantes e da venda 
exclusiva em banca, e por isso aposta 
nas vendas avulsas feitas em pontos-
de-venda diferentes. “Temos de levar a 
informação até essa mulher e economizar 
investimento nas formas de fazê-la sair 
de sua rotina para ir buscar a nossa revis-
ta na banca. É preciso estar no caminho 
dela — na farmácia, no shopping, no 
supermercado, na academia, no salão, 
na livraria, em lojas especializadas”, diz 
a executiva da Escala. 

Uma: reformulada, publicação traz mais conteúdos e 
aposta na força do título nas bancas

cam que, em janeiro, a venda ultrapassou 
43,3 mil exemplares. De acordo com a edi-
tora, a carteira de assinantes tem outros 
57,7 mil, totalizando uma circulação de 
102,1 mil no primeiro mês do ano.

Marie Claire, o carro-chefe das femi-
ninas da Globo, também está sendo sub-
metida a um tratamento rejuvenescedor 
intenso. A nova Marie Claire estreou em 
dezembro, com Carla Bruni, a cantora e 
primeira-dama da França, na capa. “A 

essência e a identidade da revista não 
mudaram, mas ela está mais atraente e 
gostosa de ler. Marie Claire nasceu para a 
mulher que gosta de ler boas reportagens 
e sabe que é chique ser inteligente. É 
uma fórmula feliz que permanece atual 
ao longo dos anos. É diferente de revistas 
concorrentes, que originalmente falavam 
com a dona de casa e que agora precisam 
batalhar para atingir a mulher moderna”, 
avalia a executiva.

O pacote antiidade de Marie Claire é 
formado por um novo projeto gráfico “mais 
vibrante”, ajustes editoriais e a oferta de 
uma versão pocket nos meses de férias. 
Na pauta, a alteração de maior porte é a 
grande valorização da cobertura de moda. 
“A publicação de editoriais de moda sofisti-
cados e de produção cara é um dos pontos 
fortes da revista no mundo. Aqui isso nunca 
foi tão explorado quanto a qualidade das 
reportagens. Vamos valorizar esse lado 
glamoroso”, diz Cynthia. 

Desde o início da reforma gráfica, Marie 
Claire publica três em vez de dois ensaios 
de moda. E para conseguir esse efeito sem 
prejudicar os temas de comportamento e 
reportagens, os editores aumentaram o 
número de páginas e resgataram a impor-
tância das entrevistas longas e profundas.

 
Investimento

Em tempos de disputa com a mídia 
digital, a opção pelo glamour é conside-
rada estratégica. “Como se diferenciar 
da internet? Pelo encantamento. O único 
caminho para o sucesso da mídia impressa 
é melhorar a qualidade e fortalecer o que 
as revistas têm de único. Por isso, vamos 
na contramão de quem corta custos e 
aumentamos a estrutura, investimos em 
papel, impressão e conteúdo melhores. 
O leitor não vai pagar por informação que 
pode obter de graça se não for atraído pela 
certeza da qualidade gráfica e editorial”, 
diz Cynthia. 

A venda da revista em dois formatos, 
convencional e pocket, iniciada em outu-
bro, está alinhada com esse raciocínio e es-
timula a fidelidade da leitora. “Na disputa 

com a mídia digital, temos de oferecer o 
que é mais amigável. A sensação oferecida 
pela revista é nosso principal diferencial 
e, por isso, tem de ser o melhor papel, a 
melhor impressão, o melhor resultado”, 
explica. Segundo a Globo, o novo formato 
promoveu um aumento de vendas avulsas 
de 26,8 mil exemplares, o que correspon-
de a 43% no último trimestre de 2008 
em comparação ao período anterior. Em 
dezembro de 2008, a circulação total da 
revista foi de 200,4 mil exemplares. 

Crescer é outro título que passou 
por mudanças recentes, que podem ser 
conferidas nas últimas três capas. Elas 
retratam mãe e filho. Por 15 anos, as capas 
mostravam preferencialmente o bebê. A 
evolução editorial vai além das imagens 
de capa e está em curso há cerca de dois 
anos. “Agora temos mais espaço para o 
comportamento da mulher que é mãe. 
Nesses anos todos, publicamos milhões 
de informações sobre o bebê, mas muito 
pouco sobre ela”, diz a diretora de reda-
ção, Paula Perim. “Queremos que essa 
mulher se sinta incluída e retratada na 
revista”, completa. 

A partir desse conceito, a pauta da 
publicação foi aberta para temas como 
previdência privada, depoimentos sobre o 
que fazer para conservar a vida social de-
pois que o filho nasceu e até reportagens 
ensinando a massagem que o marido pode 
aplicar depois de um dia cansativo. Outro 
objetivo a ser atingido é a diferenciação 
do conteúdo do site abrigado no portal 
globo.com. “Boa parte das leitoras busca 

no site as matérias que publicamos sobre 
o que fazer quando o bebê tem cólicas 
ou dor de ouvido”, diz Paula. O impacto 
dessas novas diretrizes pode ser verificado 
no crescimento de 8% na circulação total, 
que hoje é de 47,2 mil exemplares.

A expectativa da Globo é de que 
esses movimentos ajudem a conquistar 
as antigas leitoras da Meu Nenê, que era 
publicada pela Símbolo e deixou de circu-
lar, e também atraiam parte das leitoras 
da tradicional Pais & Filhos.

à

Conteúdo
Para a editora Símbolo, a estratégia é 

outra. Segundo o vice-presidente André 
Gomes, a empresa investe no conceito 
“entrega completa”, criado em 2008. Isso 
significa revistas com mais conteúdo, que 
falem com vários perfis de leitoras. “Em 
vez de vários títulos segmentados dispu-
tando espaço em uma banca superlotada, 
passamos a trabalhar com revistas mais 
completas, que atendem às necessidades 
das mulheres de hoje, que têm personali-
dade complexa e multifacetada”, declara. 
Em suma, são mais assuntos em uma 
mesma publicação.

A Símbolo edita seis revistas voltadas 
para o público feminino. São cinco men-
sais (Uma, Uma Girl, Zero, Donna e Baby). 
Na conta inclui a Chiques & Famosos. “As 
mulheres esperam que as revistas a aju-
dem a viver melhor. A Símbolo construiu 
sua história de 22 anos com 90% da sua 
circulação vinda de vendas avulsas. Ou 
seja, tendo suas marcas escolhidas e apro-
vadas pelas leitoras”, observa Gomes. 

A editora teve um começo de ano tu-
multuado, devido a problemas financeiros. 
Sobre isso, Gomes afirma que a Símbolo 
passa por um processo de reestrutura-
ção neste ano, que deve seguir ao longo 
do primeiro semestre. “Para vencer uma 
crise, a Símbolo acredita que é preciso 
trabalho e criatividade”, acrescenta. Ele 
sinaliza que a empresa está atenta a opor-
tunidades. Mas qualquer lançamento para 
2009 deverá ser feito com mais cautela.  

Marie Claire: novo projeto gráfico, ajustes edito-
riais e versão pocket nos meses de férias

Cynthia: sucesso da mídia impressa passa  
pela melhoria da qualidade das publicações

Crescer: mudanças incluíram mais matérias sobre o 
comportamento da mulher que se torna mãe
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Telinha feminina
Mais da metade da audiência 

da TV aberta é composta de 
mulheres. Elas somam 55% dos 
espectadores, segundo levanta-
mento da Ipsos Marplan EGM 
concluído nos primeiros meses 
deste ano. Isso influencia a 
grade, composta de uma grande 
quantidade de programas com 
foco no cotidiano, como casa, 
filhos, beleza, moda, decoração, 
carreira e sexo. Na TV paga, o 
rumo é diversificar para atender 
perfis específicos. 

O GNT, por exemplo, cuja 
audiência é 60% feminina, quer 
aumentar o tempo de audiên-
cia dedicado ao canal por um 
grupo composto de mulheres 
jovens, casadas, sem atividade 
remunerada e que representam 
30% dos assinantes. No jargão 
do meio, são conhecidas como 
“dedicadas”. “Elas são diferentes 
do antigo estereótipo da dona de 
casa. Buscam qualidade de vida 
para si e para a família”, diz Carla 
Esteves, gerente de marketing 
do canal.

“Uma das frentes para que 
elas dêem mais tempo ao GNT é 
oferecer mais leveza, serviço e 

humor, sem perder a consistên-
cia, que é nossa característica. 
Mulheres Possíveis, Dilemas 
de Irene e Mothern são alguns 
exemplos de programação dire-
cionada a esse perfil”, diz Letícia 
Muhana, diretora do GNT. A de-
cisão de o canal se voltar para a 
programação feminina foi toma-
da em 2003. “Vimos que existia 
uma oportunidade de mercado 
de se fazer um canal posicionado 
para o público feminino. Foi um 
passo natural”, conta Letícia. 

O resultado da escolha 
aparece  em números. “Em 2008, 
nossa receita publicitária foi qua-
tro vezes maior que a de 2003. 

Esse tem sido um crescimento 
regular ao longo dos anos, e que-
remos repetir em 2009. E con-
seguimos rejuvenescer o nosso 
público. Hoje, 65% da audiência 
masculina e feminina têm menos 
de 49 anos, enquanto o mercado 

se manteve com o mesmo mix de 
público”, afirma Carla. A mais 
recente novidade identificada 
pelo GNT junto a seus assinantes 
no padrão de consumo é a ne-
cessidade de oferecer conteúdo 
em outras plataformas, o que 
levou à criação de um canal de 
relacionamento na internet para 
cobrir as temporadas de moda, o 
estilognt.com.br. 

Pesquisas com a audiência 
mostraram ainda a necessidade 
de fazer algumas reformulações 
em programas como o GNT 
Fashion. “Vimos que as mulheres 
queriam uma interpretação da 
moda das passarelas, traduzin-

do-a para seu dia-a-dia. Assim, a 
partir de março o programa trará 
essa ponte entre a moda das 
passarelas e a de rua”, aponta 
Letícia. O mesmo aconteceu com 
Alternativa Saúde. 

Para definir os rumos de 
2009, Letícia aguarda os resul-
tados de uma pesquisa, que será 
apresentada ainda neste mês. É 
um estudo amplo que envolve 
três mercados (São Paulo, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre) e tem 
como objetivo avaliar tendências 
de estilo de vida e comportamen-
to feminino. 

360 graus
No Brasil, outro canal para o 

público feminino é o Discovery 
Home & Health. “Trata-se de um 

canal do gênero estilo de vida, 
com programação para a mulher 
dinâmica, multifacetada e atare-
fada, que chamamos de mulhe-
res 360 graus”, descreve André 
Rossi, gerente de programação 
da Discovery Networks no Brasil. 

guida, foi Anjolescentes, que 
mostra estratégias e técnicas 
para ajudar tanto os pais quan-
to os adolescentes a melhorar 
seu relacionamento e viver em 
mais harmonia. 

Para 2009, a estréia mais 
importante do canal será o pro-
grama de Rachel Ray, marcada 
para o domingo, 8 de março, 
às 23h. “Rachel é um dos mais 
recentes ícones da TV norte-
americana e inova no formato 
de programas femininos que 
mesclam receitas e entrevistas 
com celebridades”, diz Rossi. 
No primeiro episódio Rachel 
entrevista Barack e Michelle 
Obama. “Outra novidade do 
canal são as noites temáticas 
— segundas de saúde, terças a 
dois, quartas de beleza, quintas 
em casa e sextas em família”, 
explica o executivo. 

Para atingir a mulher que 
chama de “360 graus”, multi-
facetada e atarefada, o canal 
oferece também dicas nos inter-
valos e séries sobre os cuidados 
necessários com o planeta. No 
ano passado, segundo Rossi, a 
audiência do canal subiu 14% em 
comparação ao ano anterior. Em 
2008, o canal também migrou 
para um pacote mais básico da 
operadora Net, cativando um 
público maior. 

No mundo, há vários outros 
canais voltados para o público 
feminino, todos por assinatura. 
Nos Estados Unidos, pela força 
do mercado, há um número 
maior de canais, como o Life-
time, o WEtv (Women’s Enter-
tainment Network) e o Oxygen. 
“Lá existe até um canal dedicado 
exclusivamente ao tema casa-
mento. É o Wedding TV, com 
programas de dicas para a noiva 
e o noivo, e realities acompa-
nhando os últimos momentos da 
noiva”, conta Letícia, do GNT. Na 
Inglaterra, há o Style TV. E no 
Canadá, o W Network.

Mães modernas 
Fenômenos de audiência 

como a TV Mulher & Mãe, 
criada em 2005, comprovam 
a potencialidade do segmento. 
No período pós-parto, quando 
ainda estão no hospital, 97% 
das mulheres preferem ver TV, 
enquanto 54% lêem revistas. 
Detalhe: elas ficam mais de 
três horas por dia diante da 
telinha acompanhando a pro-
gramação com informações 
sobre o que acontece depois 
do parto e como cuidar do 
bebê. 

São programas sobre be-
leza, estética, alternativas de 

lazer para a nova fase e até um 
reality show sobre as primeiras 
24 horas do bebê em casa. Além 
disso, a presença de nomes e 
rostos conhecidos do públi-
co, como as jornalistas Silvia 
Poppovic e Lorena Calábria, 
as atrizes Cássia Kiss e Luiza 
Tomé e a chef de cozinha Rita 
Lobo, facilitam a identificação 
da mulher com o canal. 

Outro sucesso sem prece-
dentes na comunicação voltada 
para a mulher foi alcançado 
pela série Mothern. Baseada 
no blog homônimo, ela trata 
das dores, angústias, reflexões 

e alegrias de quatro mulhe-
res modernas que precisam 
cumprir vários papéis ao 
mesmo tempo, como ser 
mãe, profissional, ter vida 
social e por aí afora. 

No ano passado, a série 
foi semifinalista do Emmy 
Awards e finalista em 2007. 
“Trata-se de um produto 
de ficção nacional, a pri-
meira aposta do GNT neste 
segmento. Acabamos de 
finalizar a terceira tem-
porada, toda em HD, em 
co-produção com a Mixer. 
Também já lançamos a pri-
meira temporada em DVD e 
acreditamos que tem poten-
cial para novas plataformas 
futuramente”, diz Letícia 
Muhana, diretora do GNT. 

Com audiência composta 
em sua maioria por mulheres 
entre 18 a 45 anos, o canal in-
veste nas áreas de beleza, moda 
e estilo, fit ness, bem-estar, 
relacionamento, decoração e 
vida em família, além de pro-
gramas inteiramente voltados 
a iniciativas ecologicamente 
corretas. Em 2008, o grande 
campeão de audiência do ca-
nal foi o especial Eu Não Sabia 
que Estava Grávida, reunindo 
depoimentos de médicos e 
mulheres que ficaram alheias 
à gravidez por nove meses. Já 
a série mais vista foi Medicina 
de Peso, que acompanha indi-
víduos submetidos a cirurgias 
de redução de estômago para 
tratar da obesidade. Em se-

Rachel Ray, nova atração do Discovery Home & Health: promessa de inovação no formato 
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Está aberta a temporada de caça 
à internauta. A meta dos portais é 
oferecer conteúdos e ferramentas 
que façam deles uma espécie de 
“melhor amiga” em tempo integral. 
Esperam também alavancar a verba 
para o setor. Motivos para essa gui-
nada não faltam. A internet vem em 
um ritmo de crescimento constante. 
Além disso, há um aumento impor-
tante na participação da classe C. 
Para capturar sua parcela de novas 
internautas de todas as classes, 
portais e sites estão ajustando lin-
guagem e conteúdo e se preocupam 
em ampliar a interatividade. 

A maior participação do público 
feminino no mundo digital está li-
gada ao entendimento das nuances 
do comportamento das mulheres na 
web. E esse é um desafi o. Afi nal, elas 
reagem do mesmo modo que os ho-
mens? Quais conteúdos realmente 
preferem? São mais sensíveis a uma 
comunicação do tipo emocional ou 
podem ser até mais racionais do que 
eles na hora de decidir pela compra 
de um carro, por exemplo? Questões 
como essas, que são importantes na 

Melhor @miga
Decididos a cativar o público feminino, portais mudam layout, 
criam redes sociais e apostam na interatividade

as mulheres constituíram 37% da 
amostra, o que equivale a cerca de 
10 milhões de acessos femininos na 
semana de 13 a 20 de janeiro. Já 
os homens têm mais afi nidade com 
sites esportivos, de sexo e de venda 
de artigos profi ssionais.

O apetite por novidades também 
é desigual. “As mulheres são mais 
ávidas por novos conhecimentos 
do que os homens”, assegura Papa-
rounis, que recorre à audiência dos 
sites da casa para demonstrar seu 
ponto de vista. “Os dois portais mais 
acessados da Abril hoje são femini-
nos: M de Mulher, com 39 milhões 
de page views, e o portal Capricho, 
com 25 milhões.” O M de Mulher 
concentra a força dos conteúdos 
gerados por oito revistas femininas 
da Abril. Além disso, sua proposta é 
dar acesso a mais de 50 blogs e sites 
independentes que compõem a rede 
M de Mulher.

Incorporar os chamados espe-
cialistas independentes, ou seja, 
gente de várias profi ssões, que tem 
talento, gosto e quer se expressar 
em blogs, é de fato uma 
das apostas do portal. Para 
entrar na rede, o blog pre-
cisa ter conteúdo relevan-
te, audiência e qualidade. 
Uma vez dentro, ganha 
acessos via portal e publi-
cidade na página. 

O modelo é o mesmo 
do Glam, a maior audiên-
cia dos Estados Unidos, 
que reúne centenas de 
blogs e sites independen-
tes. “Nós vamos oferecer 
conteúdos a todos os per-
fi s de mulher. Estamos nos 
adequando para acompa-
nhar a transformação da 
internet no Brasil em um 
veículo de massa, assim 
como a televisão é hoje”, 
diz Paparounis. Segundo 
ele, o portal está crescen-
do especialmente na faixa 
dos 25 aos 44 anos. 

Em termos de classe social, a 
parcela maior é da A/B, que repre-
senta 70% dos acessos. No entanto, 
o M de Mulher também se benefi cia 
da chegada da classe C. No último 
ano, essa participação subiu de 10% 
para 20% dos acessos. Uma das ra-
zões é que ali a internauta encontra 
o conteúdo de revistas populares 
como Ana Maria, Sou+Eu, Tititi e 
Minha Novela. Somando os acessos 
de todas as classes, o M de Mulher 
teve 2,3 milhões em janeiro.

 
Públicos diferentes

Na experiência da colunista 
Neusa Sabatini, 62 anos, do recém-
criado portal Falecomelas,  as várias 
classes não se expressam exatamen-
te na mesma linguagem. “Pode-se 
falar mais abertamente sobre sexo 
com as classes C e D”, exemplifi ca. 
Aposentada e formada em Letras, 
ela uniu-se a amigas e ao grupo 
Clímax de mídia digital para criar 
um portal destinado às mulheres 
maduras, lançado no fi nal de 2008.

Também não é consenso se exis-
te uma forma específi ca de falar com 
as mulheres. Para Andiara Petterle, 

Diferença entre gêneros

diretora do portal Bolsa de Mulher, 
a questão é mais sofi sticada do que 
recorrer a bebês e ursinhos, identifi -
cados com a chamada comunicação 
fofa. “Se você quer falar e ser ouvido 
pelo público feminino, tem de falar 
com ela e pensar para ela. A partir 
daí pode-se defi nir as estratégias, 
se será uma abordagem mais ou 
menos emocional, com humor ou 
sem”, resume Andiara, que passou 
a comandar o Bolsa em 2005. 

Na época, a empresa tinha 
apenas 150 mil usuários mensais. 
Andiara percebeu que as mulheres 
queriam mais espaço para se co-
nhecer e falar de outros assuntos 
e formou uma pioneira rede social 
feminina. Outra razão para o sucesso 
da rede é o investimento em TI. Para 
se ter idéia, já existe um Bolsa para 
smarthphones. 

Com tudo isso, a audiência su-
biu para 6,5 milhões de visitantes 
e cerca de 7,5 milhões de mulheres 
cadastradas. A empresa informa 
que 78% de seus rendimentos 
vêm da publicidade — lá estão 

anunciantes do porte de Unilever, 
Dove, Seda, Nokia, montadoras e 
bancos. Outra parte vem do comér-
cio eletrônico.

No Bolsa de Mulher, os assuntos 
mais acessados são beleza e relacio-
namentos, mas há também canais 
como finanças, astrologia, filhos. 
O portal fez aquisições como o Es-
trela Guia (horóscopo) e Feminice 
(adolescentes). Voltado para uma 
mulher mais velha e independente, 
o portal ganha adeptas na faixa entre 
25 e 40 anos, que vivem nas grandes 
capitais, como São Paulo (70% do 
público), Belo Horizonte, Curitiba 
e Salvador.

Mais recentemente, o portal 
começou a fazer social media. A 
mais nova investida foi o lançamen-
to do Movimento Rosa. “Ouvindo 
nossas usuárias notamos que elas 
têm algumas características, como 
solidariedade, otimismo e sensibili-
dade”, diz Andiara. “Quem concorda 
em propagar a idéia de ver a vida 
com mais otimismo e solidariedade 
registra no portal o que considera 
serem atitudes rosa”, explica. Já 
estão apontadas 10 mil atitudes.

A demanda por mais interati-
vidade transcende as diferenças 
de gênero, e é atrás dela que 
vão os grandes portais. O Terra 
defl agrou um grande processo 
de renovação, batizado Projeto 
Átomo. Lançada em 7 de janeiro, 
a estratégia é implantar mudan-
ças todo dia 7 de cada mês ao 
longo de 2009. Isso 
já começou em 16 
países, da América 
Latina aos Estados 
Unidos. A priori-
dade é incorporar 
conteúdos multipla-
taforma e ferramen-
tas sociais. 

Na disputa por 
mais audiência fe-
minina, desde 27 
de janeiro o site 
Vila Mulher passou 
a integrar o time de 
parceiros do Terra. 
Além de moda, be-
leza, amor, sexo, receitas, carrei-
ras, dinheiro, saúde, bem-estar, 
fi lhos e outros temas ele traz o 
“closet virtual”, aplicativo para 
que a internauta combine suas 
peças de roupas e compartilhe as 
idéias com as demais integrantes 
da rede. O site conta também 
com um simulador de beleza, que 
testa cortes de cabelo, e um apli-
cativo para calcular o consumo 

diário de calorias, com o qual é 
possível controlar a alimentação 
e torná-la mais saudável.

Para Eco Moliterno, vice-
presidente de criação da Wun-
derman, que cria e gerencia 
a presença virtual de marcas 
como a Natura, é o momento de 
aproveitar as características es-

peciais da internet para atingir o 
público feminino. “Há uma nova 
tendência na publicidade, que é 
levar o conteúdo onde as pesso-
as estão. Isso é um conceito de 
pull mídia, em vez da estratégia 
tradicional do push mídia, que 
incentiva o internauta a visitar 
sites, clicar e até chamar pelo 
telefone”, explica. 

Por tratar-se de um campo 

em expansão, os especialistas 
procuram evitar generalizações. 
“É necessário tomar cuidado 
com os estereótipos. Será que 
tudo é uma questão de homem 
e mulher? Muitas vezes o que 
defi ne a escolha são os hábitos da 
pessoa”, afi rma Ana Maria Nubier, 
da AgênciaClick. 

E nem todo mundo concorda 
que a busca de homens e mulhe-
res siga paralela até o infi nito. 
Para Alessandra Blanco, diretora 
adjunta de conteúdo do portal 

iG, em algum mo-
mento elas conver-
gem. “Cada vez mais 
homens e mulheres 
procuram a mesma 
coisa. Isso acontece 
principalmente en-
tre o público jovem, 
interessado em redes 
sociais e conteúdo 
colaborativo”, ponde-
ra. Sua afi rmação está 
sustentada por da-
dos da empresa que 
indicam acessos de 
homens e mulheres 
proporcionalmente 

equivalentes mesmo em sites di-
recionados a um dos gêneros. 

O iG criou em 2004 o Delas, 
um canal voltado para a mulher, 
que trata de saúde, comporta-
mento, relações, casamento, 
fi lhos, gravidez. Em 2007 vieram 
os canais Beleza, Casa e iGModa. 
E há o iGirl, para meninas. De to-
dos, os preferidos pelas mulheres 
são o Gourmet e o Casa.

Andiara, do Bolsa de Mulher: portal pioneiro em rede 
social feminina e experiência com social media
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Portal M de Mulher: conteúdo gerado por oito revistas femininas da Abril

Vila Mulher, do Terra: aplicativos e simuladores para ajudar as internautas

hora de organizar o conteúdo dos 
sites, parecem não ter uma única 
resposta. 

Uma das diferenças é a escolha 
dos temas com os quais se tem mais 
afi nidade. “Mulheres de um modo 
geral buscam conteúdo sobre be-
leza, moda, comportamento, dieta, 
culinária, saúde e celebridades. Já 
os temas tipicamente masculinos 
são esportes, carros, tecnologia, 
gadgets, games, mulheres”, diz 

Demetrius Paparounis, diretor de 
redação do M de Mulher, da Abril. 

Segundo trabalho recente do 
Target Group Index, do Ibope, os 
temas preferidos das internautas 
são astrologia, saúde, educação, 
revistas e procura de emprego. 
“Pesquisamos a população acima de 
18 anos de nove regiões metropoli-
tanas, representando 45% do País”, 
explica Juliana Sawaya, gerente de 
marketing do Ibope Mídia. No total, 
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Entrevista - Andréa Bisker

Aos 23 anos, a publicitária 
Andréa Bisker abriu sua primeira 
empresa, uma agência de marke-
ting de incentivo. Anos mais tarde, 
assumiria o cargo de diretora da 
filial brasileira da WGSN (Worth 
Global Style Network), portal de 
pesquisa e tendências de estilo 
baseado em Londres. Com o de-
safio de consolidar os serviços 
oferecidos por esse canal de infor-
mações ela criou, há quatro anos, 
a Mindset, empresa que se tornou 
um braço da WGSN no País. Os 
resultados dessa parceria ela 
destaca com orgulho. Ampliou de 
13 para 103 o número empresas 
que passaram a se alimentar do 
banco de dados do portal. Outra 
conquista diz respeito ao perfil 
das empresas que usam a WGSN 
como referência. Pelo menos 20% 
delas são das áreas de publicidade, 
marketing e tecnologia. Antes, esse 
serviço abastecia, prioritariamen-
te, a indústria da moda. 

Meio & Mensagem —  Qual é a 
principal mudança no comportamento 
da mulher observado pela WGSN nos 
últimos anos? 

Andréa Bisker — A principal é 
que hoje ela é uma mulher mais 
feliz, mais segura e poderosa. A 
percepção que tem é que já chegou 
à metade da sua vida e por isso vive 
um momento de ser ela mesma e 
de se relacionar com quem quer e 
de quem goste. Enfim, é uma mu-
lher forte, independente, que pode 
se dar ao luxo de expressar todos 
esses sentimentos. Por conta dessa 
percepção, a vida dela hoje é mais 
simples, porém, mais verdadeira. 
Essa é uma mudança interessante 
porque nas gerações anteriores ela 
seguia sempre uma mesma dinâ-
mica, na qual a função do homem 
era muito mais forte. Então, essa 
mudança, que é percebida em todo 
o mundo, lhe trouxe uma seguran-
ça muito grande. Mas nos últimos 
anos nossos estudos têm mostrado 
outro perfil de mulher, ainda pou-
co explorado, mas que começa 
a fazer a diferença em vários 
mercados. A começar pela moda. 

M&M — Qual é esse perfil?
Andréa — É uma mulher acima de 

45 anos que nasceu após a Segunda 
Guerra Mundial. Ela é uma pioneira 
da independência via trabalho, com 
alto nível de exigência de consumo. 
Com maturidade jovial e hedonista, 
ela é movida por experiências. É a 
babyboomer.

M&M — Esse fenômeno também 
se vê no Brasil?

Andréa — Sim. A diferença é 
o gap, o espaço de quando esse 
movimento veio para o Brasil. Pos-
sivelmente, cinco ou seis anos mais 

Gerações de consumidoras
Gabriela Rodrigues

tarde. As boomers daqui são um 
pouquinho mais velhas. Mas, dados 
do IBGE mostram que aproximada-
mente 21% dos brasileiros podem 
ser considerados babyboomers, 
entre homens e mulheres. Em 2020, 
quase 50% da população adulta terá 
mais de 50 anos, no mundo. 

M&M — Quais são os objetivos 
dessa mulher? O que elas buscam? 
Sucesso profissional, poder, uma 
família?

Andréa — Elas têm duas preo-
cupações importantes: a carreira, 
porque buscam independência 
financeira, e a família. O poder é 
uma questão particular. É claro que 
existe uma tribo de mulheres que 
querem o poder acima de 
tudo. Mas, sem dúvida, ela 
está mais preocupada com 
a carreira e em conciliar as 
tarefas. Nesse contexto as 
marcas podem propiciar 
experiências de consumo 
para essa mulher junto com 
a sua família. 

M&M — Que tipo de ex-
periência?

Andréa — Muitas delas 
já começaram a redesenhar 
seus produtos pensando na 
mulher multitarefa. A Ford, 
por exemplo, desenvolveu 
um carro com vários com-
partimentos especialmente 
para a mulher. O eletrodo-
méstico também mudou 
completamente. Hoje tem 
bossa, tem estampa, saiu 
do básico branco. Isso é 
reflexo dessa ida para o 
mercado de trabalho. Essa 
mulher é ousada e com alto 
poder aquisitivo. Faz esco-
lhas mais luxuosas e é fiel 
consumidora do mercado 
premium, que são serviços 
exclusivos oferecidos por 
algumas empresas. Outro 
diferencial é que não se preocupam 
com a idade porque são timeless e 
ageless. Também não estão preocu-
padas em guardar dinheiro para os 
filhos ou netos. Só querem viver a 
vida na sua plenitude. 

M&M — As marcas já percebe-
ram o potencial desse mercado?  
Andréa — No mundo, as opções de 
serviços e produtos voltados espe-
cialmente para ela ainda são poucas. 
Um exemplo é a Jagger, marca ingle-
sa que descobriu como explorar esse 
mercado. Eles buscam referências 
em movimentos culturais dos anos 
70, época de juventude dessas mu-
lheres, para criar suas coleções. De 
forma criativa e atualizada, conse-
guem conectar essa mulher emocio-
nalmente a algo gostoso de 20 anos 
atrás. Outras marcas, como Marks 

& Spencer, Cós, Natura e L’Oréal, 
também falam muito com essas mu-
lheres. Na verdade, a indústria da be-
leza está nessa onda há mais tempo, 
porque tem produtos especializados 
para retardar o envelhecimento.

 
M&M — Que outros desejos tem 

essa mulher?
Andréa — Modernidade, conforto 

e facilidade. Por isso, um dos seus 
desejos é que a marca atue como 
curadora. Que o produto já venha 
editado. Um exemplo desse tipo de 
serviço é oferecido pelo Shopping 
Iguatemi (em São Paulo) a essas 
clientes. Elas têm à disposição uma 
profissional, a personal shopper, uma 
especialista que vai ajudá-la a editar 

seu guarda-roupa. Ela também não 
quer algo do passado, porque não se 
sente velha. É claro que a marca tem 
de ter as conformidades do corpo 
dessa mulher, provavelmente saias 
ou bermudas mais compridas, cintu-
ra mais alta. Falamos especificamen-
te de roupas, mas podemos expandir 
isso para outros mercados também. 
O varejo que atende essa mulher 
tem de ser muito mais prestativo. É 
um universo riquíssimo, mas ainda 
inexplorado pelas marcas.

M&M — Elas se sentem represen-
tadas nas estratégias de marketing?

Andréa — Não, mas isso começa 
a mudar. É cada vez mais freqüente 
ver celebridades mais velhas, como 
Madonna, Claudia Schieffer e Sarah 
Jessica Parker, em campanhas publi-
citárias. Uma pesquisa identificou 

aumento de 40% da procura por 
modelos acima dos 60 anos. Claro 
que não é uma coisa comum. Talvez 
seja mais freqüente nas campanhas 
de cosméticos. Uma mulher de 50 
anos precisa se ver representada 
por alguém de sua idade quando o 
assunto é tratar rugas, por exemplo. 
Quem usa bem isso é a Natura, que 
teve uma campanha bacana sobre 
identidade, “Bobagem contar a vida 
por anos”. E Dove, com a questão da 
“Beleza real”. De qualquer forma, 
ainda são pouquíssimos os casos 
desse uso. Os catálogos, as empre-
sas ainda preferem modelos altas, 
magras, lindas...

M&M — Mas a publicidade conse-
gue fazer a leitura correta 
das demandas e dos desejos 
das mulheres ou ainda se 
baseia em estereótipos? 

Andréa — Ainda está 
baseada em estereótipos. 
Especificamente, a boomer 
não se sente representada 
na publicidade. As empre-
sas criam suas coleções 
pensando em uma mulher 
de até 30 anos. Afinal, é 
para esse público que todo 
mundo quer vender. Mas 
percebemos em nossas 
pesquisas que essa mulher 
quer ser jovem em atitude. 
A boomer agora bomba 
informação na WGSN. Em 
função disso, muitas mar-
cas começam a querer 
entender melhor essa con-
sumidora. A publicidade 
brasileira é tão criativa 
que vai encontrar formas 
de falar com essa mulher.  

M&M — Além das boomers, 
como a mulher consome hoje? 

Andréa — O poder aqui-
sitivo aumentou bastante. 
Elas hoje fazem escolhas 
mais luxuosas. As boomers 

estimularam o mercado premium a 
criar novos nichos, exclusivos de 
quem tem dinheiro para pagar. O 
luxo nesse sentido tem a ver com 
superioridade e exclusividade: pro-
dutos e materiais mais sofisticados 
e interessantes. Também gasta seu 
dinheiro com presentes para ou-
tras pessoas, em muitos casos para 
filhos e netos. Já para a mulher da 
geração X (nascida entre 1966 e 
1979), o gasto reflete a tentativa 
de equilibrar os múltiplos papéis. 
Seus traços mais claros são roupas 
e cosméticos (o lado mulher), mais 
formação e livros (o lado profissio-
nal) e coisas para os filhos, que em 
muitos casos ainda são pequenos. 

M&M — Na hora da comprar, o que 
ela leva em conta? Qualidade? Trans-
parência? Preço? 

Andréa — Preço e qualidade. 
Ela busca o equilíbrio entre esses 
dois atributos e faz sua escolha 
Esse comportamento é muito se-
melhante entre a boomer e a mulher 
da geração X. A diferença é que a 
boomer é mais exigente e rigorosa. 
Por isso, dá preferência às mar-
cas premium e valoriza a relação 
que essas marcas têm com ela.  

 M&M — Quais são os sonhos de 
consumo dessa geração? 

Andréa — Moda e viagem são os 
dois mais importantes. Beleza faz 
parte do cuidado pessoal. A partir 
dessa idade, o creme, a atividade 
física, a massagem fazem parte do 
check-list assim como os alimentos 
do supermercado. Então, são as 
viagens, os momentos com a famí-
lia, os jantares. É a valorização do 
social. Essas são suas prioridades. 
Tem um detalhe interessante. A 
mulher boomer viveu um período 
bom da economia. A mulher X, uma 
economia um pouco mais hostil. E a 
Y (pessoas que nasceram entre os 
anos 80 e 2000, também chama-
das Millenials) é o que a gente vive 
hoje: essa crise, essa insegurança. 

M&M — A geração Y tem outras 
prioridades? Quais são?

Andréa — É uma geração que 
busca o prazer. Celebrar as coisas 
boas da vida através dos amigos, 
das tribos que formam, da identi-
ficação de pessoas parecidas com 
ela, com os mesmos ideais. Não 
mais importa a raça, o gênero, a 
classe social. O que importa é a 
paixão que essas pessoas têm pe-
las mesmas idéias. A pessoa dessa 
geração sabe que não tem mais 
emprego para toda a vida. São mui-
to pressionadas pelo sucesso, pelo 
futuro. A carreira é algo que tem 
de dar prazer também porque a 
pressão é grande. A mulher X já co-
meçou a passar por essa mudança. 
Para a Y há um conceito bastante 
forte, que é “não se deve viver só 
para trabalhar”. Elas querem tra-
balhar para viver cada vez melhor. 

M&M — Como é a relação das mu-
lheres com o consumo via internet? 

Andréa — Um terço dos usuários 
do Messenger são pessoas acima 
dos 45 anos. A relação de compras 
pela internet é mais forte entre a 
geração X e Y, porque elas já nasce-
ram com esse acesso à tecnologia. 
Mas existem alguns sites de moda 
que já entenderam que as boomers 
querem praticidade. Portanto, 
fazem uma curadoria e atendem 
essas mulheres. Elas não têm par-
ticipação como o jovem no social 
network. Elas não têm perfil no 
Orkut ou no MySpace, mas conso-
mem os serviços que são oferecidos 
online, como os de supermercados.

“A mulher de hoje é forte, independente. 
Pode se dar ao luxo de expressar todos esses 

sentimentos. A vida dela é mais simples, porém 
mais verdadeira. Há um perfil, ainda pouco 

explorado, que começa a fazer a diferença em 
vários mercados. É a babyboomer”
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