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Segundo o estudo “The female economy”, da Harvard Business Review publicado neste mês, o 
poder de consumo das mulheres no mundo já chega a US$ 20 trilhões e a previsão é de que 
atinja a marca de R$ 28 trilhões em cinco anos. Nos próximos anos, o sexo feminino terá US$ 
18 trilhões em receita individual segundo a mesma publicação. O volume global de compras 
das mulheres é duas vezes maior do que Índia e China juntas. O avanço revela uma tendência 
que vem ganhando corpo nos últimos 30 anos: a independência da mulher não é só nos 
costumes, mas, principalmente, nas engrenagens de compras, onde o seu dedo determina o 
comportamento de consumo. A projeção da HBR contempla os gastos feitos com cheques, 
boletos bancários e cartões de crédito emitidos em nome de mulheres, montante que pode ser 
maior se fossem contabilizadas as compras à vista. 
 
O portal Bolsa de Mulher, controlado pela holding Ideiasnet, que na semana passada comprou 
o site concorrente iTodas da Editora Símbolo, assegura que o movimento já está consolidado 
no Brasil. São quatro milhões de mulheres (ver scores) fazendo compras eletrônicas no Brasil 
com tíquete médio de R$ 270,00. O País ainda não é um fenômeno em e-commerce, porém, o 
volume anual de vendas nesse canal é de aproximadamente R$ 7 bilhões, enquanto nos 
Estados Unidos só o consumo online feminino movimenta por ano US$ 18 bilhões. O Bolsa de 
Mulher quantifica que 56% do mercado de trabalho em bancos e das vagas nas universidades 
são ocupadas por mulheres. 
 
“É um gap importante e a tendência da força feminina é de crescimento. Por exemplo, apenas 
20% das mulheres ocupam a presidência de empresas. O mais importante é que 80% das 
decisões de compra realizadas no Brasil têm influência da mulher”, explicou a executiva 
Andiara Petterle, ceo do Bolsa de Mulher, que tem nove milhões de usuárias cadastradas, 30% 
das mulheres que navegam na web. “Tivemos um crescimento em receita de 7000% desde a 
fundação em 2006”, ela acrescentou. 
 
Com 12 marcas agregadas, como BolsaTV e Bolsa Gourmet, o Bolsa de Mulher se prepara para 
lançar a Sofia Mind para fazer pesquisas mercadológicas relacionadas à mulher. Há planos para 
a realização de um IPO e, para materializar esse desejo, contratou a agência Spark PR, de São 
Francisco (EUA), para trabalhar sua imagem no mercado corporativo internacional, empresa 
que já atuou para o Yahoo!, Skype e Glam. Com operações na Argentina, México e Chile, 
também se prepara para atuar no mercado latino dos Estados Unidos. 
 
Expansão 
 
“A compra do iTodas é mais um passo que damos para a execução do plano estratégico que 
traçamos para a companhia. Em três anos, nos tornamos o maior grupo de comunicação 
digital para mulheres no Brasil e hoje estamos na internet, celular e TV por assinatura. 
Iniciamos nossa expansão para outros países e estamos nos dedicando, com foco em business 
intelligence, em ser a empresa que mais entende de mulher no mundo. Estamos realizando 
tudo o que planejamos há três anos e este é só o começo”, justificou Andiara Petterle. 
 
Para a Editora Símbolo, a venda significa maior foco no mercado editorial, no qual atua há 22 
anos. No acordo firmado, o Bolsa de Mulher ainda torna-se responsável pela comercialização 
da publicidade online dos sites das revistas femininas da editora, por meio de sua rede de 
publicidade Pink Ad Network, lançada há um mês. 
 
“Nosso negócio é fazer conteúdo. Queremos focar nossos esforços em expandir o portfólio de 
produtos editoriais com novos lançamentos. Neste contexto, a venda do iTodas tem sentido 
estratégico, assim como terceirizar a comercialização da publicidade dos sites das revistas para 
o Bolsa, que já é reconhecido pelo mercado anunciante como mídia digital feminina”, disse 
Joana Woo, presidente da Editora Símbolo.  
 
“O Bolsa de Mulher é o grupo de comunicação líder do segmento no Brasil. A companhia é bem 
posicionada e bem estruturada, tem management altamente qualificado e saúde financeira e 



fôlego para investir em seus próximos passos de expansão. Ela funcionada dentro de conceitos 
modernos de governança corporativa e está construindo uma marca forte e valiosa”, afirmou 
Marcelo Almeida, diretor da Ideasnet, dona de 95% do capital do Bolsa de Mulher. 
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