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A mulher brasileira busca sua autonomia com o objetivo de se sentir mais segura e aumentar 
sua auto-estima. Isto traduz a atual expressão da feminilidade brasileira, que apresenta cada 
vez mais afetividade e sensualidade de forma mais livre e responsável. Diferente do 
comportamento apresentado há cinco anos, as mulheres consumidoras de hoje não estão mais 
tão voltadas para a família como prioridade principal. 

Mais receptiva ao divórcio e propensa a constituir famílias menores, os drivers mais relevantes 
para estas mulheres são qualidade de vida, prazer, espiritualidade, valorização do social e da 
própria identidade. Estas são características percebidas na pesquisa Movimentos Femininos 
2009 feita pelo IBOPE em parceria com o Grupo Abril com 1.750 mulheres entre 18 e 49 anos, 
das classes AA, AB e C de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 
Salvador e Recife. 

Além de um novo perfil, o estudo confirma ainda que a mulher brasileira está mais presente no 
mercado e que, cada vez mais, o sexo feminino ocupa cargos de importância em grandes 
empresas. O estudo Movimentos Femininos 2009 traça um panorama do comportamento, 
sentimentos e perfil profissional das mulheres brasileiras das classes AA, AB e C. 

Família X trabalho 

A renda delas varia entre dois salários mínimos e R$ 10 mil. Este é o abismo que separa as 
mulheres de classe AA das de classe C, de acordo com a pesquisa. Apesar da diferença 
financeira, as mulheres brasileiras já são maioria nas salas de graduação e pós-graduação e 
faz crescer a participação em cargos de gerencia e diretoria. “Tudo isso favorece a melhoria da 
auto-estima e segurança. Elas estão se tornando menos conservadoras e preconceituosas e 
cada vez mais voltadas para qualidade de vida e prazer imediato”, diz Nelson Marangoni, CEO 
do IBOPE Inteligência. 

Se a preocupação da mulher no que diz respeito à família está mais voltada para o presente, 
nota-se que a busca pela independência não está diretamente ligada ao trabalho. Em 2005, a 
pesquisa mostrou que 56% das mulheres da classe AB viam no trabalho a sua ferramenta para 
alcançar a independência. Em 2008 este número foi reduzido para 46%. “Se ela sai mais para 
o mundo, precisa de condições para se expor e se sentir confortável, com a auto-estima 
elevada. Uma mulher insegura sofre muito quando não consegue atender ao que se espera 
dela”, explica o psiquiatra Luiz Cuschnir, especialista em comportamento feminino e autor do 
livro A Mulher e Seus Segredos, em entrevista ao Mundo do Marketing. 

Comparando os resultados de outros anos com os de 2008, percebe-se que a mulher de classe 
C não está mais focada principalmente na família, como em 2003. Mais madura, esta 
consumidora passa a olhar mais para ela mesma e surge uma oportunidade ainda maior para 
marcas de cosméticos e produtos de beleza. Diferente da mulher AA, que está muito mais 
focada no trabalho. “Ser independente facilita o acesso a cultura nas mais variadas dimensões 
e assim ficam mais claras suas opções e o que elas querem para si mesmas”, conta Cuschnir. 

Casamento sim, filhos não 

O estudo feito em 2005 mostrou que 18% das mulheres da classe AB definiam sua qualidade 
de vida como excelente. Em 2008 este percentual aumentou para 33% e os motivos para o 
expressivo resultado são muitos. Estabilidade financeira ficou em primeiro lugar como o 
principal motivo da excelência em qualidade de vida, com 91%. Trabalhar no que gosta ficou 
em segundo, com 86%, e Bom emprego com 68%, apenas citando os três primeiros. 



A pesquisa do IBOPE e do Grupo Abril revela uma mudança no comportamento das mulheres 
no que diz respeito aos filhos. Na classe AA, 54% das mulheres pretendem ter filhos, enquanto 
65% do público feminino que compõe a classe C pretendem engravidar. Quanto às principais 
carências das mulheres, na classe AA uma boa vida sexual é o principal. Já na classe C, a 
preocupação é em ter um bom emprego. “A família continua muito importante do ponto de 
vista afetivo, mas se percebe que elas estão compromissadas com a sociedade e não só com a 
família”, observa o especialista. 

Perguntadas sobre o que desejam para os próximos 10 anos, o casamento ainda é o projeto 
mais cobiçado pelas mulheres. “Casar e morar com o marido aumentou em 23% de 2003 para 
2008. Em 2008, 78% queriam casar, contra 55% em 2003”, aponta Marangoni. Apesar de 
mostrar que querem casar, as mulheres estão em busca de qualidades em seu parceiro atual. 
Na classe C, as mulheres vêem apenas seis qualidades em seus parceiros. Para as mulheres de 
classe AB são oito e as da classe AA destacam 14 qualidades. 

Porém, o parceiro ideal para estas consumidoras precisa ter mais. Na classe C, 83% das 
mulheres disseram que são necessárias 11 qualidades, parecido com as de classe AB, já que 
62% delas buscam um marido que tenha 13 qualidades. Exigentes por natureza, na classe AA 
os homens terão que penar para colocar uma aliança no dedo esquerdo das mulheres. 
Cinquenta por cento delas pedem 21 qualidades ao seu pretendente. “Estamos vivenciando 
uma maior flexibilidade nos relacionamentos. Teremos cada vez mais mulheres casadas e sem 
filhos ou mulheres solteiras com filhos”, acredita Marangoni. 
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