
Mulheres já
são 42% dos
novos donos
de carros

‘Barbie’ quer pintar seu Ford Ka de cor-de-rosa

Dez anos atrás, a participação
feminina nas compras era de 25%

Cleide Silva

Elas compraram quase a meta-
de dos 3 milhões de automóveis
vendidos no País no ano passa-
do, movimento que acompanha
as mudanças sociais ocorridas
nosúltimos anos, com mais mu-
lhereschefesdefamília,emcar-
gos profissionais importantes e
poder aquisitivo mais elevado.

Em uma década, a participa-
ção do público feminino nas
compras diretas de carros sal-
tou de 25% para 42%, segundo
cálculo das montadoras. Além
disso,elasinfluenciamemmeta-
de das aquisições feitas pelos
homens.Comtantopoderdefo-
go, as mulheres recebem aten-
ção especial das fabricantes.
Naúltimadécada,foramdesen-
volvidos vários itens dirigidos a
esse público, como tecidos de
bancos que não desfiam rou-
pas, maçanetas que protegem
as unhas e porta-objetos.

Pesquisa feita ao longo dos
últimos três anos, que acaba de
ser concluída pela Renault do
Brasil, mostra que a preferên-
cia das mulheres está cada vez
mais próxima da dos homens
no que se refere ao automóvel.
“Apesar de algumas necessida-
des específicas, os critérios de
compra estão muito próximos
aosdohomem”,afirmaMariste-
la Castanho, diretora de produ-
to da empresa. Foram ouvidas
cerca de 7 mil pessoas em vá-
rios Estados.

Nos critérios de compra,
43% das mulheres apontam o
preço como o mais importante,
resposta escolhida por 38% dos
homens. Conforto vem na se-
quência para 32% do público fe-
minino e 28% do masculino.
Consumo e estilo externo estão
quaseempatados,comcercade

28%e27%daspreferências,res-
pectivamente.Jáoespaçointer-
no é mais valorizado pelas mu-
lheres,enquantovalordereven-
da e robustez têm mais pontos
entre os homens.

Maristela ressalta que ainda
hálimitesnarelaçãomulher/au-
tomóvel, principalmente em
questões técnicas, como a po-
tência do motor. “Elas conti-
nuam sendo mais racionais e
pragmáticas na relação com o
automóvel, mas estão adquirin-
do experiência. Para o homem,
existeatéumaquestãodeafeto,
pois desde menino ele brinca
com carrinhos e depois de adul-
to segue apegado ao produto.”

Ter o domínio do carro é um
sentimento que a maioria dos
homens respondeu que gosta,
enquanto, entre as mulheres, a
adesão foi de menos da metade.
A situação se inverte quando a
questão é se o veículo deve ser
tão confortável como a casa.
“As mulheres veem o carro co-
mo extensão da casa ou como

suasbolsas: levamtudoquepre-
cisam”,comentaHerlanderZo-
la, gerente de marketing e co-
municação da Volkswagen.

Maristela informa que a pes-
quisa será repetida daqui a dois
anos, para ter base comparati-
va. Mas ressalta que os resulta-
dos atuais vão balizar o desen-
volvimento dos próximos car-
ros da marca, previstos para
chegarem ao mercado daqui a
três ou quatro anos. Com a con-

vergência cada vez maior de
gostos entre os sexos, a tarefa
tende a ser menos complicada.

Segundo o gerente de plane-
jamentodemarketingdaVolks-
wagen, Fabrício Biondo, foi por
meio de pesquisas que a empre-
sa constatou o desejo das clien-
tesdeitenscomoporta-trecose
posição mais elevada para diri-
gir. O Fox, lançado em 2003, in-
corporou vários deles e é o pre-
feridodamarcaentreasmulhe-
res, com 52% das vendas.

A próxima exigência, que já
começa a aparecer em modelos
de luxo, é o sistema que detecta
se o carro cabe na vaga disponí-
velefazautomaticamenteama-
nobra de estacionamento. “No

futuro,vamosestenderatecno-
logia para diversos modelos”,
diz Biondo. O park assist, como
é chamado, está disponível no
Tiguan, utilitário esportivo im-
portado da Alemanha.

A diretora da General Mo-
tors Isela Costantini conta que
oAgile, lançadoem2009,foi de-
senvolvido para todos os públi-
cos, mas vários detalhes são re-
sultantesdepesquisascommu-
lheres, como a posição ao diri-
gir, mais elevada do que um
compacto normal.

O diretor de produtos da
Fiat,CarlosEugênioDutra, lem-
bra que muitos dos itens valori-
zados por mulheres atraem
também os homens, apesar de

elesfocaremmais apotênciaeo
desempenho do veículo e a mu-
lher, a funcionalidade e segu-
rança. O preferido da marca é a
perua Palio Adventure, com
47%davendaparamulheres.

MÃO NA GRAXA
Aomesmotempoemqueimpõe
suas vontades ao mercado, a
maioria das mulheres continua
delegando aos homens ativida-
des que exigem esforço físico e
mão na graxa. “Não sei trocar
pneuenãoqueroaprender; isso
jáseriademais”,declaraaadvo-
gadaGlória J. Pinto,de 40anos.
Na hora da aquisição, ela leva
em conta conforto, segurança e
valor de revenda.

Mesmo sem por diretamen-
te a mão na massa, as mulheres
querem ternoções do funciona-
mento do veículo. Atendendo à
demanda de clientes, a Citroën
vai assumir uma ação hoje res-
tritaapoucas revendas damar-
ca:“Temosumprojetoparaofe-
recer cursos de mecânica bási-
caparamulheres”, informaadi-
retora de marketing Nivea Mo-
rato. “No mínimo, elas não que-
rem ser enganadas ao deixar o
carro na oficina.” ●

AUTOMÓVEIS

ÉCOR-DE-ROSA-CHOQUE-MichelleNunescomseuFordKapersonalizado internamentedecor-de-rosa

CARIBE COM A CVC
OFERTAS DE BAIXA TEMPORADA

Aproveite nossas promoções para o melhor do Caribe e viaje agora.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Prezado cliente: Os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados com Base no câmbio do dia 5/3/2010 US$ 1,00 = R$ 1,85, e € 1,00 = R$ 2,51, estando,
portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos e portos não estão incluídas nos preços. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Cancún
Roteiro de 9 dias 6 noites - Saídas diárias

5x sem juros ............................ R$ 484,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados, passeio
pela cidade, 6 noites de hospedagem com café da manhã no hotel
Hilton Cancun, completa assistência da equipe CVC e seguro-viagem.
À vista R$ 2.420, Base US$ 1.308, Preço p/ saídas 13, 14, 15, 19, 20, 21,
22, 26, 27, 28, 29/abril.

Aruba
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 344,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados, 7 noites
de hospedagem com café da manhã no hotel The Mill, completa
assistência da equipe CVC e seguro-viagem. À vista R$2.752,
Base US$ 1.488, Preço p/ saídas aos domingos de 11/abril a 13/junho.

Curaçao
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 347,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados , 7
noites de hospedagem com café da manhã no hotel Hilton
Curaçao, assistência de guias e seguro-viagem. À vista R$ 2.776,
Base US$ 1.502, Preço p/ saídas 10, 17 e 24/abril.

Mistérios de Cartagena
Roteiro de 6 dias 4 noites - Saídas semanais

5x sem juros ............................ R$ 325,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados,
4 noites de hospedagem com café da manhã no hotel Regatta
Cartagena. Assistência de guias e seguro-viagem. À vista R$ 1.625,
Base US$ 878, Preço p/ saídas aos sábados de 1o/abril a 26/junho.

Punta Cana
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 388,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados, 7 noites
de hospedagem no hotel Grand Palladium Bávaro com sistema all
inclusive, completa assistência da equipe CVC e seguro-viagem.
ÀvistaR$3.104,BaseUS$1.678,Preçop/saídasaossábadosaté19/junho.

Viva Colômbia
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

5x sem juros ............................ R$ 572,
Incluídos no preço: passagem aérea ida e volta, traslados de chegada
e saída. 1 noite de hospedagem em Bogotá no hotel Tequendama Crowne
Plaza com café da manhã, 3 em San Andres no hotel Sol Caribe Campo
com pensão completa, 3 em Cartagena no hotel Regatta Cartagena com
café da manhã. Assistência de guias e seguro-viagem. À vista R$ 2.860,
Base US$ 1.548, Preço p/ saídas aos domingos de 11/abril a 20/junho.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação............2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .....3074-3500
Anália Franco Shop. .........2108-5300
Boavista Shop. .................5547-6477
Bourbon Shop. .................3892 6868
Brás-Mega Polo ................2886-3800
Butantã Shop. ..................3722-1188
Freguesia do Ó-Extra.........3932-0740
Frei Caneca Shop. ............3472-2010
Ibirapuera Shop. ..............2107-3535

Indianópolis-Walmart ..........2578-1969
Interlagos Shop. ...............5563-6300
Itaim-Extra........................3078-6443
Itaquera Shop. .................2026-6200
Jaguaré-Extra....................3297-8282
Liberdade .........................3209-0909
Mooca Shop. Capital .......  2068-1000
Morumbi Shop. ................2109-4300
Paulista-Top Center ...........3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar.....3755-0070
Santana Shop. .................2208-2470

Santana-Voluntários da Pátria .......2367-1774
Santo Amaro-Cenesp.........3747-7122
Socorro-Extra Fiesta..........5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô ..........2094-5888
Villa-Lobos Shop. .............3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana .....................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter .......2086-9720
Guarulhos-Poli ..................2475-0321
Mauá Plaza Shop. ............4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. .....4799-2166

Mogi-Extra Mogilar............4790-2050
Osasco-Continental Shop. ......3766-2300
Osasco-Super Shop. ...........3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop. ......4979-5006
São Caetano-Av Goiás.......3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta......4368-0440
S.B Campo-Metrópole.......2191-3500
Taboão Shop. ...................4787-8212 
Tamboré Shop. .................2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ........................3645-1210

Araçatuba.........................3621-2575
Araçatuba Shop. ..............3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. ......3331-3858
Araras ..............................3541-4484
Atibaia..............................2427 6597 
Barretos............................3321-0320
Bauru Shop. .....................2106-9494
Birigui...............................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ......2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. ...... 2117-3500
Catanduva Shop. ..............3525-2097

Franca Shop. ....................3707-0700
Guarujá-La Plage ..............3347-7000
Itatiba ..............................4524-5536
Jundiaí..............................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ...........2136-0800
Paulínia Shop. ..................3833-5544
Poços de Caldas ...............2101-8100
Ribeirão Preto-Centro........2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula.......2102-9646
Ribeirão Shop. .................4009-1403
Rio Claro Shop. ................3525-6262 

Rio Preto-Walmart.............2137-7000
Santos ..............................3257-7000
Santos-Balneário ..............3281-9000
São Vicente-Extra..............3579-9000
Sorocaba-Esplanada.........3414-1000
S. J. Campos-Colinas.........3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul........3878-7000
São João da Boa Vista ......3631 1109
Tatuí ................................3259-3999 
Tiête .................................3282-8501
Valinhos Shop. .. ...............3929-7700

●●● Embora a maioria das mulhe-
res queira fugir de estereótipos,
algumas fazem questão da femini-
lidade e não se importam se fo-
rem chamadas de Luluzinha, Bar-
bie ou Penélope Charmosa. Mi-
chelle Nunes da Silva, de 28
anos, funcionária de uma empre-
sa de embalagens e desenhista
de bolos, levou para seu Ford Ka
a preferência que tem desde pe-
quena pela cor rosa. Ela mandou
fazer capas de bancos, aerofólio
e retrovisor em cor-de-rosa. Ago-
ra, ela pretende pintar o carro

todo, originalmente cinza. “Ado-
ro rosa, só me visto de roupas
rosa e gosto de encher o carro
com bichinhos de pelúcia rosa”,
conta. Na rua, diz, a reação das
pessoas é sempre positiva. “Fa-
lam que o carro é fofo, as crian-
ças pedem para tirar fotos, nunca
fui hostilizada.”

A distribuidora de cosméticos
Mary Key segue no Brasil uma
tradição iniciada nos Estados Uni-
dos pela fundadora da marca nos
anos 60. Vendedoras que se des-
tacam nos negócios recebem um

carro rosa, especialmente produ-
zido para a empresa. A frota
atual é de 133 carros, sendo 67
modelos Astra e 58 Vectra, da
General Motors, além de 8 Toyo-
ta Corolla. “É um programa de
reconhecimento destinado à for-
ça de vendas”, explica Alexandre
Franceschini, gerente da empre-
sa. Os modelos são encomenda-
dos às fábricas e pintados com
exclusividade. Nos EUA, a Mary
Key tem frota superior a 5 mil
veículos rosa, vários deles do co-
biçado Cadillac. ● C.S.

Pesquisa mostra
que os gostos de
mulheres e homens
estão próximos

ROBSON FERNANDJES/AE

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2010 ECONOMIA B5
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B5

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B5.




