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REPORTAGEM Mulheres
Consumo

Elas estão no mercado de 
trabalho, mandam na casa e no 
orçamento doméstico, estudam 
mais que os maridos, investem 
na educação dos filhos e estão na 
linha de frente de uma revolução 
social no Brasil. As superpodero-
sas da vez são as mulheres das 
classes C, D e E, as emergentes. 
Trata-se de um grupo formado 
por mais de 80 milhões de pes-
soas que já foram invisíveis aos 
olhos do mercado publicitário 
e agora são as protagonistas da 
real novela brasileira.

Especialistas garantem que, 
nos próximos 20 anos, são as 
representantes da classe C (com 
renda entre quatro e dez salários 
mínimos) que vão dominar a eco-
nomia, uma vez que agem como 
a mola propulsora da ascensão 
social das famílias de baixa ren-
da. Se as mulheres das faixas A 
e B chegaram ao mercado de 
trabalho brasileiro nos anos 70, 
as das faixas mais populares são 
as que têm o poder nas mãos 
atualmente. Em primeiro lugar, 
porque formam um contingente 
grande. Em segundo, porque 
a maioria delas é que decide a 
compra. Podem consultar outras 
pessoas, mas a palavra final cabe 
a essas mulheres: “Sim, podemos 
gastar esse dinheiro” ou “Não, 
melhor guardar”. 

Por sinal, com frequência, 
são elas que chefiam a família. 
Por essa condição, suas vozes 
e opiniões ganharam relevância 
não apenas dentro do núcleo fa-
miliar, mas também de seu grupo 
social. “Na prática, a igualdade 
entre os gêneros chegou primei-
ramente nas classes C, D e E, por 
uma questão de necessidade e 
porque elas já são as chefes da 
família há alguns anos”, observa 
Renato Meirelles, diretor do 
Datapopular, especializado no 
mercado de baixa renda. 

Deve-se salientar ainda que 
as mulheres da classe popular 
vão impulsionar mudanças im-
portantes nos hábitos de con-
sumo dos brasileiros. O fator 
determinante para essa transfor-
mação histórica encabeçada por 
elas é a educação. Pesquisas de 
diferentes institutos comprovam 
que as jovens desses grupos 

As superpoderosas 
Com maior independência financeira, as representantes das classes emergentes — C, D e E — lideram  
o momento histórico do País, que se transforma e deixa de ser nação subdesenvolvida 
Juliana Vilas

Experiência no supermercado
A dona de casa Rina Márcia 

Ribeiro, 36 anos, tem duas 
filhas. Mora num condomínio 
fechado, não trabalha, estuda 
Fisioterapia e dirige um Corsa 
Sedan 2010. Casada com um 
funcionário público que ganha 
cerca de R$ 8,5 mil de salário, é 
frequentadora assídua de shop–
pings centers evai à academia 
todos os dias.

Priscila Pereira, 27 anos, é 
casada com um fiscal de loja, 
tem trêsfilhos. Vive no Capão 
Redondo, bairro popular de 
São Paulo, e revendeprodutos 
de beleza para complementar a 
renda da família, que chega a R$ 
2,1 mil. Em geral, Rina e Priscila 
não frequentam os mesmos am-
bientes, mas se encontraram no 
mesmo hipermercado, a pedido 

do Instituto Datapopular. O ob-
jetivo da ação, promovida espe-
cialmente para o Meio & Men-
sagem, foi avaliar, na prática, as 
diferenças de comportamento 
entre uma consumidora típica 
da classe A e umarepresentante 
da classe C.

Elas tinham R$ 150 para 
gastar em produtos alimentí-
cios, de higiene e beleza. As 
escolhas de Priscila levaram 
em conta, principalmente, o 
critério preço. Mas não só. 
“Algumas marcas eu não levo 
nunca, mesmo que estejam com 
preço bom. Farinha láctea, por 
exemplo, só da Nestlé e pão de 
forma é Pulman. Já comprei 
daquelas marcas próprias de 
supermercados e ninguém 
lá em casa gostou. Xampu, 
só compro Seda”, comentou 
Priscila, que não levou frutas 
nem verduras, produtos que 
elacostuma adquirir no sacolão, 
assim como Rina.

Já produtos de higiene e 

beleza a futura fisioterapeuta só 
compra em perfumarias de sho-
ppings. Rina prefere as marcas 
Kerastase e L’Oréal. Em relação 
à alimentação, seu carrinho os-
tentava granola, arroz integral, 
pão de forma Wickbold com 
fibras, suco Ades, requeijão. 
Nestlé e queijo Philadelphia. 
“Muitas vezes, escolho pelas 
marcas e nem olho o preço. E 
a maioria dos produtos lá em 
casa é natural ou light”, contou. 
Refrigerante não entra em sua 
casa. Na de Priscila, só nos fins 
de semana.

Sabão em pó Omo é o prefe-
rido das duas mães de família, 
mas Priscila costuma comprar 
também  Brilhante e Ace - de 
acordo com o preço. No final 
as compras, as diferenças entre 
os hábitos de consumo de Rina 
e Priscila se tornaram ainda 
mais evidentes pelo volumes 
dos carrinhos: no da primeira, 
29 itens. Já Priscila conseguiu 
levar 69 produtos.

sociais estudam mais que os 
pais — e costumam reforçar o 
orçamento da casa deles, quan-
do solteiras — e têm na mente 
que vão batalhar para que os 
filhos cheguem à universidade. 
“Enquanto 10% das mulheres 
da classe A têm escolaridade 

superior à das mães, na classe 
C o índice é de 68%”, conta 
Meirelles. 

A tendência natural, de acor-
do com o especialista, é que os 
filhos das representantes das 
classes emergentes estudem 
ainda mais e consigam chegar 

ao topo da pirâmide — ou quase 
lá. “Um filho profissionalmente 
bem-sucedido é a melhor apo-
sentadoria”, atesta. 

É essencial destacar que a 
mulher da classe popular tem um 
jeito próprio de consumir e se 
comportar. E, diferentemente do 
senso comum, não tem as mulhe-
res de classe A e B como modelo 
aspiracional. “Elas podem até 
desejar os mesmos produtos que 
as mais ricas consomem, mas os 
anseios são diferentes”, garante 
Meirelles. 

O desafio dos estudiosos é 
descobrir as particularidades 
dessas mulheres que no passado 
eram vistas como resignadas 
donas de casa que trabalhavam 
apenas para complementar o 
orçamento doméstico. Os estu-
dos de hoje reforçam que elas 
estão bem longe do papel de 
coadjuvantes. 

Aspiração
Se 25% da renda de uma 

família classe A é gerada pela 
mulher, na C esse percentual 
sobe para 41%. Desse montante, 
15% são gastos com educação, 
segundo o Datapopular. Mas 
produtos de higiene e beleza 
também se destacam na lista, e 
não só por vaidade. Enquanto 
as mais abastadas desejam se 
diferenciar da maioria ou acom-
panhar tendências, o público 
feminino popular, que está em 
processo de mobilidade social, 
quer se sentir incluído.

“Em uma entrevista de em-
prego ou na loja do shopping, ela 
não quer parecer uma represen-
tante da baixa renda, o que auto-
maticamente a discrimina. Estar 
bem arrumada é necessidade de 
sobrevivência, é inclusão social”, 
esclarece Meirelles. 

A escolha das marcas prefe-
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Rina Ribeiro, que vive em condomínio 
fechado: R$ 150 para comprar 29 itens, 

como produtos light ou naturais

Priscila Pereira, moradora 
do Capão Redondo:  

69 itens com R$ 150.

Preços e marcas determinaram escolhas

O teste de consumo foi viabilizado pela colaboração da rede Carrefour
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ridas das mulheres das classes 
C, D e E também segue uma 
lógica particular e diferente 
dos critérios das classes A e B. 
O produto mais barato, para a 
representante dos segmentos 
populares, é de baixa qualidade. 
Além de não poder desperdiçar 
seu orçamento, elas não podem 
se dar ao luxo de comprar uma 
bolacha que vai para o lixo 
porque o filho rejeitou. Se isso 
acontecer, essa mãe só conse-
guirá comprar outro pacote no 
próximo mês. A marca eleita 
por elas tem, em geral, o aval 
de qualidade testado na prática. 
Isso explica, em parte, o perfil de 
consumo conservador das chefes 
de família com menor poder 
aquisitivo. Elas não querem — 
nem podem — correr riscos. 

O medo de arriscar é também 
o que define os investimentos 
das mulheres da classe C. “Ao 
contrário dos mais abastados, 
o brasileiro de baixa renda não 
quer acumular. Quando conse-
gue guardar algum dinheiro na 
poupança é por precaução, para 
salvá-lo em algum imprevisto”, 
comenta Meirelles. De fato, 
diversas pesquisas já demons-
traram que o gênero feminino 
não se caracteriza por desejar 
acumular bens com avidez. O 
dinheiro, de um modo geral, é 
visto como um facilitador de 
sonhos que muitas vezes coloca 
a família em primeiro plano. No 
caso da classe C isso se torna 
ainda mais evidente. “O compu-
tador do filho, por exemplo, é um 
investimento para essa mulher 
porque informação e educação 
é a melhor forma de ascender na 
escala social”, completa o diretor 
do Datapopular. 

Cecília Russo, analista do 
Grupo Troiano, aponta mais um 
motivo para investir em tecno-
logia. “Nos bairros mais perigo-
sos, muitas mulheres compram 
computadores porque sabem 
que é uma eficiente forma de 
manter o filho em casa, longe 
dos riscos da rua. A internet, 
portanto, pode ser um meio de 
proteção”, avalia. 

Cecília analisou uma ampla 
pesquisa sobre consumo popular 
realizada em 2008 pelo Ibope em 
parceria com o Grupo Troiano. A 
amostra: 3 mil pessoas com ren-
da de um a três salários mínimos. 
O estudo avaliou os elementos 
capazes de aumentar o grau de 
confiança dos consumidores de 
baixa renda em quatro setores: 
financeiro, de telefonia, cerveja 
e alimentação. As principais 
conclusões foram: preço não é 
tudo, a relação custo/benefício 
pesa mais e qualidade é, de fato, 
essencial. “A estratégia é de 
proteção ao risco e por isso elas 

Otimismo é marca
Um estudo feito com 12 

mil mulheres de 22 países pela 
consultoria norte-americana 
The Boston Consulting Group 
resultou em um livro publicado 
no ano passado pelos especia-
listas em consumo Michael Sil-
verstein e Kate Sayre: Women 
Want More (editora Harper 
Collins). 

No livro, a pesquisa é apre-
sentada com um ranking que 
destaca as nações com o maior 
Women’s World Index (WWI), 
índice que aponta os lugares 
que oferecem as maiores opor-
tunidades em termos socioe-
conômicos para as mulheres. 
Esse cálculo foi montado com 
informações que permitem re-

tratar o papel e o impacto que 
população feminina tem sobre 
um determinado país, levando 
em consideração itens como 
educação, desenvolvimento 
profissional, ganhos financei-
ros, participação nas atividades 
familiares e da sociedade e 
igualdade de gênero. 

Dentre os 22 países, o Brasil 
ocupou o 18º lugar, à frente 
apenas de Arábia Saudita, Tur-
quia, Egito e Índia. O primeiro 
lugar coube à Suécia, seguida 
por Dinamarca e Noruega. 

Apesar do mau resultado 
no ranking, o País tem men-
ções positivas. Uma das des-
cobertas é que as brasileiras 
tendem a ser mais otimistas 

do que a maioria das mulheres 
consultadas na pesquisa. Das 
entrevistadas, 91% disseram 
acreditar que terão uma vida 
financeira melhor em cinco 
anos. E para a próxima dé-
cada a perspectiva também é 
excelente: 80% afirmam que 
as mulheres terão importantes 
ganhos econômicos, profissio-
nais e educacionais. É o maior 
percentual da pesquisa, índice, 
aliás, que empatou com o das 
indianas. As brasileiras tam-
bém acham que terão maior 
participação política.

Outros estudos já apon-
taram que as mulheres do 
País – principalmente as das 
classes emergentes – colocam 
a educação como caminho fun-
damental para melhorar a vida. 
Na pesquisa norte-americana, 
o resultado reforçou esse po-

sicionamento. Das brasileiras 
ouvidas, 87% citam esse item 
como a chave do sucesso. 
Segundo o trabalho, a média 
geral para essa questão ficou 
em 64%. 

Sobre beleza, o resultado é 
alto: 46% costumam se sentir 
bonitas, contra 33% da média 
dos países. Por sinal, o livro 
menciona a Natura como mar-
ca que age como um ícone da 
nação verde e amarela.

Mas em relação ao grau de 
esgotamento, as brasileiras se 
sobressaem de modo negativo. 
O índice de mulheres estressa-
das é superior ao do número 
geral: 55%. Além disso, 39% 
reportam sentirem raiva. Com 
isso, mesmo com expectati-
vas otimistas, fica claro que 
a saúde emocional não é das 
melhores.

Brasil feminino
A população de mulheres acima de 18 anos é de 68,4 milhões de pessoas

• 91% fazem compras em supermercados

• 75% cozinham para a família

• 53% tentam se alimentar de maneira saudável

• 26% costumam usar produtos que eram adotados pelas mães

Fonte: Datapopular

Vaidade em alta

• 12,7 milhões de mulheres compraram hidratante para o corpo.  
   Só da classe C, esse grupo chegou a 7,1 milhões
• 11,3 milhões adquiriram sapatos. Delas, 6,4 milhões pertencem à classe C

• E 14 milhões fizeram um trata-
mento de cabelo. As classes AB e DE 

responderam pela mesma fatia

• 25 milhões de mulheres passaram 
por um salão de beleza. Delas, 15 

milhões são da classe C
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Como elas usam o dinheiro
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Mais de 10 milhões dessasmulheres estão nas classes emergentes

Fonte: Datapopular

As mulheres da  classe C representam mais de 60% da população feminina 
maior de 18 anos que tem acesso a serviços financeiros

Entre os homens da classe C, 59% tem cartão de crédito, enquanto entre as 
mulheres a penetração é de 62%

Só com cartão são mais de 21 milhões de brasileiras

Cartão de crédito: 34 milhões

Cartão de débito: 37 milhões

Conta corrente: 35 milhões

Poupança: 33 milhões

evitam fazer testes de marcas na 
compra do mês. Assim, o ideal 
para reduzir os custos de pro-
dutos dirigidos a esse público é 
trocar a embalagem sem mexer 
na qualidade”, explica Cecília, 
que chama a mulher C de “CEO 
do lar”. 

Marcas
Um alerta é dado pela es-

pecialista: poucas marcas con-
seguem conquistar a confiança 
das consumidoras das classes 
emergentes. Para se comunicar 

com esse público, o levantamen-
to apontou que não basta lançar 
um produto. As campanhas 
precisam sempre contar uma 
história com novidades, seja uma 
embalagem diferenciada ou uma 
promoção especial. 

O consumidor C tende a 
confiar mais nas empresas que 
se mostram preocupadas em 
inovar, pois assim deixam claro 
que estão trabalhando bastante. 
Além disso, a propaganda deve 
transportar essa mulher para 
o que ela considera ideal, 

Como fazem compras
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Meirelles, do Datapopular: “Na prática, a igualdade entre os gêneros chegou 
primeiramente nas classes C, D e E, por uma questão de necessidade”
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para a imagem que gostaria de 
ter. “Em geral, as marcas que 
conquistam a confiança dessas 
consumidoras trabalham com 
o aspiracional. Não se pode 
vender produtos que as façam 
se sentir ainda mais pobres. 
Mas também não adianta usar 
campanhas com conceitos abs-
tratos demais ou distantes da 
realidade delas”, pondera. 

Ficar atento ao padrão esté-
tico desse público, portanto, é 
fundamental. Alguns especia-
listas falam em “analfabetismo 
visual” para explicar os crité-
rios de beleza que ditam o gosto 
das camadas populares. Como 
as mulheres C/D/E têm menor 
escolaridade e, consequente-
mente, menos referências, o 
padrão estético é bem diferente 
da mulher A/B. “Elas gostam de 
cores e estampas mais fortes. 
O clean, por exemplo, pode 
ser entendido por elas como 
pobre”, garante Cecília. 

Beleza
A indústria de cosméticos 

pode ser citada como uma das 
mais bem-sucedidas na corrida 
pela conquista das mulheres da 
base da pirâmide, que gastam 
um valor bastante alto com 
produtos de beleza, proporcio-
nalmente. A lógica da inclusão 
social, novamente, vem à tona. 
A aparência é o cartão de visita 
delas e essa é uma das razões 
que explicam o sucesso do 
setor entre as consumidoras 
de baixa renda. Cuidar da 
pele, das unhas e dos cabelos 
é diferencial importante que 
pode incluí-las ou excluí-las de 
alguns grupos sociais. 

A possibilidade de parcelar 
os gastos impulsiona as com-
pras e as marcas que investi-
ram nas vendas porta a porta 
se destacam nesse cenário. 
A Avon é um caso exemplar. 
No terceiro trimestre do ano 
passado, os executivos da 
multinacional anunciaram que 
o Brasil é o principal mercado 
da marca. 

Outro case de sucesso, ci-
tado por todos os especialistas 
em inteligência do consumidor, 
é o da marca Beleza Natural, 
rede de salões de beleza espe-
cializados em cabelos cachea-
dos e ondulados. Há 16 anos, 
a cabeleireira Heloísa Assis 
abriu um salão na periferia da 
capital fluminense dirigido às 
mulheres negras e mulatas. 
Pesquisou novos produtos, 
alterou a formulação dos que 
já existiam para deixar os fios 
mais relaxados e lançou o Su-
per Relaxante, sucesso entre as 
clientes. Mais tarde, criou uma 
linha de beleza, a Cor Brasil, 
com itens específicos para pele 

e cabelos de negras e mulatas. 
Hoje, a rede tem 11 unidades 
— nove no Rio de Janeiro, uma 
em Salvador e outra em Vitória 
— que atendem mais de 60 mil 
clientes por mês. 

Revolução
“Para a mulher da classe C, 

unhas bem pintadas e cabelos 
bem cuidados dão status so-
cial. Mostram que ela não faz 
trabalhos braçais. Ela quer ser 
incluída, planeja a compra, cota 
preços, mas não quer uma bolsa 
Louis Vuitton. Marca boa para 
ela é a que as outras da sua 
comunidade usam. Já a mu-
lher A/B quer se destacar, ser 
diferente da maioria”, afirma 
André Torreta, sócio-diretor de 
A Ponte, empresa de consulto-
ria e marketing. Ele garante: 
estamos passando pelo mes-
mo processo que os Estados 
Unidos viveram na década de 
50 para explicar o fenômeno 
histórico e econômico em que 
um país se transforma, deixa de 
ser uma nação pobre e passa a 
ter a maioria da população na 
classe média.

“Mas aqui, a revolução é 
das mulheres. Elas conquista-
ram independência financeira, 
tiveram aumento de salário 
de 116% desde o Plano Real e 
agora precisam de praticidade. 
Estamos na terceira onda. A se-
gunda foi protagonizada pelos 
EUA e a primeira, por países 
da Europa, como Alemanha e 
França”, compara Torreta. 

Mais dinheiro e mais tempo 
fora de casa, entretanto, não 
impedem que a mulheres emer-
gentes continuem cuidando 
de perto da casa e dos filhos. 
Elas não passam horas e horas 
pilotando o fogão, porém ain-
da fazem questão de preparar 
as refeições da família. Nas 
gôndolas, passaram a eleger 
alimentos semiprontos e pro-
dutos de limpeza multiuso, se-
gundo estudo do Datapopular. 
No entanto, ainda não podem 
contratar empregadas domésti-
cas, profissional cada vez mais 
valorizada no Brasil. 

Para ajudar nas tarefas di-
árias essas mulheres contam 
com uma rede social real e 
comunitária, que inclui paren-
tes, vizinhos e amigos. Quando 
podem optar, preferem fazer 
cursos ou matricular os filhos 
em escolas particulares antes 
de contratar profissionais de 
serviços domésticos para exe-
cutar tarefas que elas “podem 
muito bem” fazer sozinhas. 
Além de mais dinheiro, mais 
anos de estudo e menos filhos, 
as guerreiras que lideram a re-
volução brasileira parecem ter 
disposição inesgotável. 

Comportamento

Mamãe é multi 
Estudos mostram que a maioria das mulheres está satisfeita  
com a rotina recheada de funções e compromissos 

Ser mãe dedicada, boa aman-
te, profissional de sucesso e ter 
vida social ativa. Elas querem 
tudo isso, mas não necessaria-
mente nessa ordem. As mães da 
geração X, que têm entre 30 e 44 
anos de idade, estão felizes com 
a rotina multitarefa. A satisfação 
delas, entretanto, é conseguir 
dar conta de tudo da melhor for-

de contatos e compartilhar fotos 
e informações. 

Outro estudo, realizado nos 
EUA pela The Parents Network 
(que inclui o site Parents.com), 
investigou como as mães que 
têm filhos com menos de 12 
anos se sentem em relação à 
atribulada rotina. Os resultados 
surpreendem: 80% delas se sen-

trodomésticos da linha branca, 
lançou em 2008 uma campanha, 
elaborada pela Energy, que tra-
balhava exatamente essa ideia. 
Sob o mote “Mabe – a marca da 
multimulher”, a atriz Malu Ma-
der interpretava ela mesma. A 
segunda fase da ação será defla-
grada neste ano. Pesquisas com 
mulheres brasileiras mostraram 
que elas são as gestoras de todas 
as atividades de uma casa e estão 
sintonizadas com as novas tecno-
logias. O conceito multimulher 
reflete esse estilo, e a marca quer 
transmitir às consumidoras que 
os produtos oferecem funções 
que descomplicam as atividades 
diárias. O portal da Mabe, em 
sintonia com a campanha, traz 
conteúdo dirigido às multitare-
fas. O texto de abertura deixa 
isso bastante claro: “Quantos 
papéis você desempenha no 
seu dia a dia? Múltiplos. E é por 
desempenhar tão bem todos eles 
que criamos esse espaço para 
você. Bem-vinda, multimulher”. 

Trabalho e filhos
Andiara Petterle, CEO do 

portal Bolsa de Mulher, que 
avaliou mais de 20 pesquisas 
sobre o universo feminino nos 
últimos seis meses, afirma que 
ser multitarefa é a razão da fe-
licidade das mulheres que têm 
filhos. A executiva observa, no 
entanto, que elas têm dificuldade 
de aceitar o fracasso em algumas 
das funções, e isso gera uma 
ansiedade constante. “Em todos 

os estudos, observo que uma 
multitarefa não está disposta 
a ser nada mais ou menos; ela 
quer fazer tudo benfeito, em 
todas as áreas de atuação. 
É difícil alcançar excelência 
em quatro papéis diferentes, 
mas elas não abrem mão 
disso e superam limites que 
nunca imaginamos que fosse 
possível”, comenta. 

Na prática, entretanto, 
essas mulheres admitem co-
locar alguns aspectos da vida 
em segundo plano. “Noto que 
elas estão deixando o parcei-
ro meio de lado. Antes esse 
aspecto tinha muita impor-
tância para elas, mas agora 
tem bem menos, e as relações 
estão em terceiro lugar no 
ranking de prioridades. 

ma possível. Estudos realizados 
no Brasil e nos Estados Unidos 
mostram que elas não querem 
cair na “armadilha da mamãe”, 
em que é preciso abrir mão da 
maternidade para se dedicar à 
carreira — ou vice-versa —, e 
por isso já não sofrem tanto com 
o excesso de funções. 

Uma das explicações é que 
essa geração já nasceu “mul-
ti” e sabe usar a tecnologia 
como aliada. Ou seja, além 
de multitarefas, elas são mul-
timídias. Segundo a pesquisa 
Mães&Internet, realizada em 
outubro de 2009 pela Sophia 
Mind, empresa do portal 
Bolsa de Mulher, por meio de 
questionário online com mães 
de diversas faixas etárias e 
regiões do Brasil, o tempo 
médio que as mulheres com 
filhos navegam é exatamente 
igual ao das mulheres sem 
filhos (70 horas por semana). 
Além disso, 70% das mães 
entrevistadas usam a web 
para fazer compras e cotar 
preços, sobretudo de eletro-
portáteis. Quase todas (93%) 
estão nas redes sociais para 
se comunicar com amigos e 
parentes, manter ativa a rede 

tem felizes, 65% estão contentes 
e 63% dizem que são seguras. 
Uma das perguntas feitas às en-
trevistadas foi: “O que melhorou 
na sua vida depois da maternida-
de?” A maioria respondeu que 
ganhou novas habilidades — de 
ser multitarefa (70%) e de esta-
belecer prioridades (62%). 

No Brasil, as mães que traba-
lham também estão orgulhosas 
de si. A Mabe, marca de ele-

Andiara, do Bolsa de Mulher: “Uma multitarefa quer 
fazer tudo benfeito, em todas as áreas de atuação”

A atriz Malu Mader representa ela mesma em campanha  
da Mabe com o mote “A marca da multimulher”
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24 horas é pouco 
7h30 – checa e-mails e olha portais  
e sites de interesse
8h – toma café da manhã com o filho
9h – orienta e faz a lista de tarefas  
do dia para a empregada 
9h10 às 11h15 – leva o filho à aula de  
natação às terças e quintas-feiras;  
nos outros dias, aproveita para fazer unha, 
massagem, ir ao supermercado e ao médico 
12h – almoça com o filho 
12h30 – leva o menino para a escola 
13h30 – sai para trabalhar 
17h30 – pega o filho na escola  
(quando consegue sair do trabalho a tempo) 
19h – janta com o filho 
19h30 – coloca o filho para dormir 
20h – pratica ioga  
(duas vezes por semana) 
21h10 – senta-se ao computador,  
checa e-mails, paga contas, publica fotos, 
escreve o roteiro do programa, visita redes 
sociais e organiza a agenda do dia seguinte 
22h – vai ao cinema ou jantar  
com o marido ou amigos 
2h da manhã – fim do dia

A multimulher Camila Miranda, 
32 anos, está feliz com a rotina de 
tarefas que cumpre diariamente. 
Mas admite que gostaria de dormir 
mais de cinco horas por noite — o 
que, atualmente, é impossível. “Eu 
estou sempre meio cansada, mas 
não consigo abrir mão de nada”, ga-
rante. Além de dirigir um programa 
de TV, ela tem ainda outros projetos 
ligados à carreira de fotógrafa (um 
livro de mulheres grávidas) e video–
maker (especiais da TV Senac e 
outros). Por isso, a lista de tarefas 
varia de um dia para outro e não 
há rotina em sua vida. Muitas vezes 

não trabalha à tarde, mas tem saídas 
noturnas para gravar. Quando não 
está na ioga, que pratica duas vezes 
por semana, aproveita para ir ao su-
permercado; quando não está com 
o filho na aula de natação, passa no 
salão de beleza. “Faço a unha toda 
semana, assim como massagem, em 
casa mesmo”, conta. 

O iPhone tornou-se amigo inse-
parável. “Durante o dia respondo 
e-mails e resolvo tudo com ele. Isso 
me ajuda muito. Só me sento ao 
computador mesmo à noite, depois 
que o Jorge vai dormir”, explica. 
Supermercado e contas a pagar são 

responsabilidades dela, assim como 
a administração da casa. O período 
da manhã, entretanto, Camila tenta 
dedicar ao filho. “Quando não tem 
natação e eu não preciso resolver 
alguma coisa na rua, tento ficar o 
máximo possível com ele. Quando 
posso, vou buscá-lo na escola. Em 
geral, eu levo e meu marido pega, 
mas já fomos juntos algumas ve-
zes.” No fim do dia, Camila ainda 
encontra tempo para curtir o mari-
do, ver filmes e jantar com amigos. 
“Preciso curtir um pouco também, 
senão a vida fica estafante demais, 
só com obrigações e mais nada”, 
observa. Apesar de não ter rotina 
na vida dessa multitarefa, ela fez 
uma lista de afazeres típicos de um 
atribulado dia, que parece ter mais 
de 24 horas.

Camila Miranda, fotógrafa, mãe e diretora de TV: sua lista de tarefas diárias é tão extensa que o dia “parece ter 30 horas”
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REPORTAGEM Mulheres

Apesar disso, ninguém quer ficar 
sozinha”, pondera. 

Casadas ou não, as mulheres 
multitarefa sentem dificuldade 
de delegar certas responsabili-
dades, sobretudo as relaciona-
das à casa e aos filhos. Mesmo 
que não façam a limpeza, por 
exemplo, elas escolhem os pro-
dutos que devem ser usados e 
administram a rede de apoio 
doméstico. Fazem a lista de com-
pras e acompanham as crianças 
nas tarefas escolares. “A última 
palavra, em geral, é delas. São 
completamente responsáveis 
por tudo o que se refere aos 
filhos: levar, buscar, comprar 
o que precisa. Não gostam de 
terceirizar principalmente a edu-
cação, ao contrário do que muita 
gente pensa”, observa Andiara. 
Normalmente, elas contam com 
a ajuda da mãe, do marido e de 
colaboradores (amigos, fami-
liares e empregados), mas sem 
repassar responsabilidades. 

A empresária Ana Buttler, 43, 
é um exemplo. Mãe de Tomaz, de 
11 anos, elas nunca teve babá e 
sempre contou com a ajuda da 
mãe e de um motorista de con-
fiança. Quando o filho tinha três 
meses, ela se separou do marido, 
que foi morar nos EUA. Na épo-
ca, Ana era diretora da MTV e, 
além de trabalhar muito, tinha 
compromissos à noite. “Casei 
cedo e, por causa da carreira, 
adiei a maternidade até os 32. 
Depois que ele nasceu, tive de 
dar conta de trabalhar, me se-
parar e cuidar do Tomaz. Sentia 
muito essa cobrança de ser boa 
em tudo, porque fui criada para 
me dedicar à família, então tenho 
aquela culpa eterna. Já Tomaz 

Nos Estados Unidos... 
Das mães que trabalham, 49% atribuem o 

cotidiano estressante à vida profissional e 51% 
à vida pessoal, enquanto 62% dos pais que tra-
balham atribuem a rotina desgastante à vida 
profissional.

As mães que têm entre 30 e 46 anos não pre-
tendem ser supermães, como a geração anterior 
almejava. Elas são mais pragmáticas e eficientes, 
e admitem as limitações. 

Os profissionais de marketing devem ajudar 
as consumidoras mães a delegar certas funções 
domésticas a outras pessoas (cônjuge e filhos, por 
exemplo) para que elas possam ter mais tempo 
para ser quem querem ser, cuidar da carreira e 
da vida social, levando em conta que fazem várias 
atividades simultâneas.

O Boston Consulting Group estima que as 
mulheres, no mundo todo, controlem US$ 4,3 
trilhões.

Perfil da geração multitarefa

Fontes: Grupo Troiano e Sophia Mind Fonte: Advertising Age e JWT White Paper

E no Brasil? 
As mães se dedicam mais ao trabalho, 

a sua casa, ao marido e aos filhos do que a 
elas mesmas. São 8 horas no trabalho, 4h30 
com os filhos, 1h30 dedicada ao lar, tempo 
similar dispensado ao marido e apenas 1h20 
à própria vida.

Divididas entre o papel de mãe e o lado 
profissional, 35% das mulheres idealizam 
um trabalho que consuma metade de seu 
tempo.

Montar um negócio próprio é a aspiração 
de 34% delas e um marido/companheiro mais 
participativo é prioridade para 32%. 

Das mulheres com filhos que acessam a 
internet, 86% navegam para ler conteúdos 
de interesse e 78% procuram interagir com 
amigos e familiares.

Das mães que acessam a internet, 93% 
estão em alguma rede social. 

lida muito bem com o fato de eu 
trabalhar o dia todo”, compara. 

Ana admite, sem pestanejar, 
que a prioridade é e sempre foi o 
filho, que ela nunca deixou com 
ninguém além da avó materna. 
“Não sei o que é padrão de mu-
lher, fui fazendo conforme a in-
tuição. Não consigo dar conta de 
mil coisas, admito. E, claro, vivo 
em uma crise eterna, que não 
emperra minha vida. Tenho cer-
teza de que sempre me dediquei 
muito ao Tomaz, por quem sinto 
um amor incrível. Por isso, sinto 
menos culpa hoje”, comenta 

Ana — que, como a maioria das 
multimulheres de sua geração, 
passa horas por dia plugada na 
internet, enquanto comanda sua 
empresa, a Conteúdo Musical. 

 
Conectadas 
Ana faz parte do grupo for-

mado por 44% das brasileiras 
que dividem o tempo entre cinco 
ou seis mídias, todos os dias, 
conforme aferiu o levantamento 
Consumo de Mídia no Brasil, da 
Sophia Mind, especializada em 
mulheres. Ainda de acordo com 
o estudo, 26% das multitarefas 

consomem mais de sete tipos de 
mídia, sendo a internet a mais 
utilizada (91% das entrevista-
das) e a que mais influencia na 
decisão de compra. 

A multimulher Camila Miran-
da, 32 anos, também acumula 
funções, está sempre plugada 
na web e tenta desempenhar 
bem todas as atividades que as-
sumiu. Casada e mãe de Jorge, 4 
anos, ela é fotógrafa, produtora 
e diretora do programa Urbano 
(Multishow). De quebra, ainda 
ajuda o marido músico a cuidar 
da carreira e divulgar shows 
e discos. A “to do list” da mãe 
multitarefa é tão extensa que o 
dia dela parece ter 30 horas em 
vez de 24 (ver quadro). 

A psicóloga social Eva Jona-
than, da PUC-Rio, diz que, para 
as multimulheres, o desafio de 
dar conta de tudo faz com que 
elas resolvam bem os proble-
mas logísticos do cotidiano. 
“Para essa mulher, a forma de 
lidar com os dilemas é mais 
relevante do que sua própria 
existência. A postura assertiva 
se fundamenta no reconheci-
mento das dificuldades envolvi-
das na articulação das deman-
das profissionais, familiares e 
pessoais. O desejo de conciliar 
as múltiplas necessidades é 
vivenciado de maneira ativa, e 
elas quase sempre conseguem 
concretizar”, avalia. 

No que Eva chama de “en-
frentamento de demandas con-
flitantes”, as mães e profissionais 
adotam, principalmente, três 
estratégias de ação: a auto-
organização do tempo, o estabe-
lecimento de parcerias e o uso de 

dispositivos de alívio de tensão. 
“As estratégias não se excluem 
mutuamente e, na verdade, 
garantem o êxito na luta diária 
para dar conta de tudo”, explica. 
A auto-organização do tempo é 
uma estratégia de otimização 
e envolve três procedimentos: 
planejar e administrar o tempo 
disponível (um comportamento 
vinculado ao desejo expresso 
por algumas delas de diminuir 
as horas de trabalho); separar os 
espaços das diferentes ativida-
des; e alternar o foco da atenção 
dada às diferentes demandas. 

Eva entrevistou dezenas de 
mães trabalhadoras e fez um es-
tudo de Psicologia Social em que 
avaliava a postura das mulheres 
empreendedoras diante do que 
chama de “demandas confli-
tantes” — ou seja, as múltiplas 
tarefas, que incluem desafios 
profissionais, família e o próprio 
bem-estar delas. Ao entrevistar 
e analisar as experiências des-
sas mulheres, a psicóloga notou 
que elas inovam o tempo todo, 
criam novos modelos de gestão 
e arranjos alternativos para 
os conflitos que as desafiam. 
“Isso acaba por transformar o 
universo delas, tanto no âmbito 
do trabalho quanto no familiar 
e no pessoal.

O consultor israelense Tsvi 
Bisk, diretor do The Center for 
Strategic Futurist Thinking, 
afirmou em 2008 que “o sécu-
lo 19 ficou conhecido como o 
século europeu; o 20, como o 
americano; e o século 21 será 
lembrado como o século das 
mulheres”. É bem possível que 
ele não esteja errado.

Com o slogan “Você já re-
conheceu a mulher da sua vida 
hoje?” a Bombril preparou uma 
homenagem especial para o Dia 
Internacional da Mulher: um ma-
nifesto que visa valorizar as várias 
funções da mulher moderna na 
sociedade. “O projeto é demo-
crático, atingirá todos os tipos e 
perfis de mulheres. Entendemos, 
por meio de pesquisas qualitati-
vas, que elas, nos últimos anos, 
vêm acumulando cada vez mais 
papéis. Identificamos também 
que mesmo as mulheres sendo de 
classes sociais e perfis compor-
tamentais diferentes - seja uma 
super executiva ou uma empre-
gada doméstica- têm sentimentos 
compartilhados: a necessidade de 
valorização ‘desse trabalho extra’ 
e de reconhecimento”, explica 
Marcos Scaldelai, diretor de ma-
rketing e P&D da Bombril. 

Com investimento total de 
R$ 5 milhões para realizar ações 
de marketing direcionadas para 

a cidade de São Paulo, o projeto 
prevê na primeira fase de divul-
gação anúncios de página dupla 
na mídia impressa. A campanha 
institucional, com apelo emocional, 
começou a ser veiculada na sexta-
feira no jornal Metro. 

A agência responsável pelo 
planejamento estratégico e de-
senvolvimento da ação foi a 
Repense. Um dos destaques da 
campanha serão os confessioná-
rios distribuídos, a partir 
de abril, em pontos estra-
tégicos da capital paulista. 
Nestes locais, as pessoas 
gravarão depoimentos para 
o site da campanha (www.
bombrilmulheres.com.br) 
– que também terá um 
espaço para receber ho-
menagens que, posterior-
mente, se transformarão 
em mídia. As mulheres 
também poderão contar 
suas histórias de vida no 
portal, e as melhores vira-

rão pequenos programetes. Além 
disso, as fotos postadas no site 
irão estampar as embalagens dos 
produtos da empresa, como mais 
uma forma de dar visibilidade às 
homenageadas.

“Uma sacada do projeto é que 
a Bombril não homenageará dire-
tamente as mulheres. A empresa 
estimulará o reconhecimento, 
a Bombril será o meio para que 
aconteçam as homenagens. Es-

tão previstas também ações de 
guerrilha em salões de beleza 
e academias, projetos sociais 
dentro das comunidades e apoio 
a novas cantoras.

Para dar sentido à homena-
gem, a Bombril começará seu mo-
vimento de dentro para fora. Nos 
próximos dias, todas as mulheres 
que trabalham na companhia se-
rão atingidas pela campanha atra-
vés de ações de reconhecimento, 
não só por parte da empresa e 
dos funcionários, mas também 
de parentes e amigos. 

Já o garoto-propaganda da 
marca há mais de 30 anos, Carlos 

Moreno, não participa desta 
ação, mas não está descartado 
do projeto e poderá aparecer 
em alguns momentos espe-
ciais.  “Como o ícone do Carli-
nhos é muito forte, uma alter-
nativa foi trabalharmos com 
a mulher sendo protagonista 
de suas próprias histórias. Se 
colocássemos qualquer outro 
personagem ao lado do garo-
to-propaganda mais famoso 
do mundo, poderia gerar al-
gum tipo de rejeição”, finaliza.

Bruno Borin

Elas têm mil e uma utilidades

Manifesto da Bombril: melhores histórias do site 
virarão programas e fotos das personagens serão 
estampadas nas embalagens de produtos da marca
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As mulheres sempre levaram fama de serem mais consu-
mistas do que os homens. O ato de chegarem em casa carre-
gadas de sacolas, vestirem sempre uma blusinha ou bijuteria 
nova, fez com que elas recebessem o injusto estereótipo de 
gastonas. Depois de várias pesquisas e entrevistas com ambos 
os sexos para a construção do livro-reportagem Você Sabe Li-
dar com o Seu Dinheiro? – Da Infância à Velhice pude perceber 
que isso não passa de um mero preconceito. Um mito. 

A verdade é que a sociedade leva muito mais em consi-
deração a quantidade de coisas e a frequência com que se 
compra do que o valor real que se paga por elas. Só para 
exemplificar: carros, iates, celulares e parafernálias tecno-
lógicas são sonhos de consumo de quem, homens ou mulhe-
res? Pois então, é exatamente aí que mora a confusão. As 
mulheres compram mais coisas e com menor periodicidade, 
mas o valor que gastam é infinitamente menor do que o gasto 
pelos homens. Imagine só quantas peças de roupa, sapatos 
e itens de beleza podem ser adquiridos com o valor de um 
carro de luxo ou esportivo? 

A diferença nas prioridades de consumo pode ser notada 
desde o início da adolescência. As meninas começam a ganhar 
curvas, seios e se transformam em mocinhas. A família e as 
amigas influenciam-na a se produzir mais. Visitas semanais 
aos salões de beleza e umas roupinhas novas tornam-se a 

obrigação de qualquer garota. Tudo isso para que ela fique 
mais bonita e atraente para conquistar o tão sonhado prínci-
pe encantado. Enquanto elas ficam com a autoestima lá em 
cima, eles, coitados, ficam magrelos, cheios de espinhas, com 
a voz fina e aquela barba rala. Como então seduzir garotas 
tão lindas e formosas? Simples. Na cabeça deles, basta usar 
roupas, bonés e tênis de grifes esportivas, famosas e caras! 
Quando completam 18 anos precisam começar a desfilar em 
máquinas potentes.

Com o passar dos anos e a recuperação de uma aparên-
cia menos assustadora, em geral, eles esquecem o quanto é 
importante se vestir bem. Conforme vão crescendo em suas 
carreiras e aumentando seus salários, sentem-se “obrigados” 
a ter carros e aparelhos tecnológicos à altura de suas fun-
ções. Tudo o que for capaz de traduzir o status à sociedade é 
prioridade. Para elas, pouca coisa muda. Quando encontram 
seus príncipes (ou ficam com os sapos mesmo), continuam 
fazendo de tudo para agradá-los e seduzi-los. Querem refor-
mar, decorar e mobiliar a casa. Fazem questão de colocar os 
filhos em boas escolas e dar a eles todo o conforto possível. 
Pensam basicamente no bem-estar da família. 

Vale ressaltar que toda regra tem sua exceção. Ou me-
lhor, quando o assunto é dinheiro não existe regra alguma. 
Cada um, independentemente de sexo, raça ou classe social, 

tem sua maneira de lidar com ele. O que percebi foram as 
diferenças gerais que homens e mulheres têm no trato com 
as finanças. 

Notei, ainda, que a capacidade de endividamento é tão 
comum entre homens quanto entre mulheres. Entretanto, 
é possível perceber que muitas vezes elas acabam perdendo 
as rédeas do orçamento com maior facilidade simplesmente 
por serem mais emotivas e impulsivas do que eles. Em geral, 
elas veem nas compras o alívio para frustrações amorosas e 
crises de TPM. Um perigo para qualquer orçamento!

Infelizmente, como vivemos em um País machista, o salário 
delas é quase sempre menor do que o deles — o que faz com 
que o risco de perda do controle financeiro seja ainda maior. 
Somado a isso está o fato de elas não cultivarem o hábito de 
calcular e planejar, coisas que os homens fazem bem. 

Elas também adoram presentear filhos, marido e amigos. 
Estão sempre tentando agradar quem amam. Quando o casal 
é convidado para um aniversário ou casamento, por exemplo, 
quem geralmente se preocupa com a compra do presente? 
Quem é que substitui as meias e cuecas velhas dos armários? 
Quem se sente culpada por passar o dia todo longe dos filhos 
para trabalhar e necessita compensá-los com mimos?

Ser mulher não é fácil. A gente se equilibra feito malaba-
rista e ainda leva fama de vilã do orçamento familiar. 

Opinião

Marília Cardoso 
Jornalista especialista  
em comunicação empresarial. 
 É autora do livro Você Sabe Lidar 
 com o Seu Dinheiro? –  
Da Infância à Velhice  
(Primavera Editorial)

Mulheres não gastam  
mais que homens
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REPORTAGEM Mulheres

Misturar homens e mulhe-
res em determinadas equipes 
pode ser produtivo, até para 
manter o clima equilibrado, 
segundo algumas lideranças 
femininas. No Banco de Even-
tos, a diretora geral Andrea 
Galasso considera estratégico 
esse balanceamento. “Em 
certas áreas, a mistura resulta 
num bom blend. Já pedi para o 
diretor de arte contratar uma 
mulher. O clima estava pesado, 
precisávamos suavizar. E já 
pedi para a chefe de produção 
chamar homens porque o time 
só tinha mulher. Estava homo-
gêneo demais”, conta. 

Na produção de eventos, 
Andrea observa que está tudo 
dominado por elas. E reco-
nhece que, nos cargos de lide-
rança, as mulheres ainda são 
maioria. “Aqui, quem comanda 
é mulher também. Um militar, 
que fez a intermediação entre 
o Banco e um cliente para um 
evento, comentou que mulhe-

res são mais determinadas, 
focadas e firmes com os obje-
tivos”, afirma.

Na Rede, agência coman-
dada por uma trinca feminina 
(Carolina Gimenes, Fernanda 
Flandoli e Suzana Apelbaum), 
a equipe também está bem 
distribuída entre homens e 

mulheres. “Acredito que al-
gumas características, como 
sensibilidade, versatilidade e 
percepção aguçada, são es-
senciais no processo produtivo 
das organizações, e esses são 
atributos mais comuns nas 
mulheres. Temos maior habi-
lidade para gestão de pessoas 
e solução de conflitos.” 

Sem dúvida, algumas ques-
tões ainda pesam sobre os 
ombros das mulheres. Conci-
liar maternidade e vida pro-
fissional num cargo de lide-
rança, por exemplo. Andrea 
Galasso acredita que a tarefa 
não é fácil. Mas são funções 
incompatíveis? “Eu não sou 
mãe. Quem sabe isso seja uma 
reposta”, rebate. Entretanto, 
ela faz questão de ressaltar que 
nunca teve como meta ser líder 
a qualquer custo. “Faço o que 
gosto. As pessoas dizem que 
trabalho demais, só que, para 
mim, vida e carreira se mistu-
ram. Sou o que faço. E com 
amor”, emenda. Em qualquer 
área ou cargo, esse prazer com 
o trabalho não depende de gê-
nero e é condição fundamental 
para ser feliz e valorizado.

Agências

É a hora e a vez das mulheres, 
alardeiam analistas de mercado e 
consultores de tendências. Elas 
são maioria nas universidades, 
já estão bem inseridas no mer-
cado e são as responsáveis pelas 
decisões da família. Entretanto, 
ainda estão em minoria nos car-
gos de liderança. No mercado 
publicitário, esse desequilíbrio é 
notório, principalmente na cria-
ção. O fenômeno não é novo; po-
rém, hoje o caminho para chegar 
lá está mais fácil do que era no 
passado. Alguns obstáculos con-
tinuam os mesmos. No entanto, 
um deles dá mostras de ter sido 
superado: o preconceito.

Quem defende isso figura 
como importante nome entre 
as profissionais da indústria da 
comunicação, mas que esteve 
fora do mercado do final de 2008 
até a semana passada: Adrianna 
Cury. Ex-presidente da McCann 
Erickson, ela apresentou sua 
nova agência, a Hullaboom (ler 
mais à pág. 28), e mostrou 

A distância diminuiu (um pouco)
Ser líder ainda é desafio para as profissionais da indústria da comunicação,  
um segmento dominado por homens. Mas o quadro é mais favorável do que no passado
Juliana Vilas

disposição a abrir espaço, mais 
uma vez. Adrianna acredita que, 
de fato, as mulheres continuam  
conquistando  seu lugar no setor.

Como ela, última mulher a 
ocupar um cargo de liderança em 
uma grande agência, Adrianna 
lembra que Magy Imoberdorf, 
Ana Carmem Longobardi e Chris-
tina Carvalho Pinto — nomes de 
referência — tiveram o mérito 
de dar início há mais de duas 
décadas ao processo de derrubar 
o tabu da liderança feminina no 

Andrea Galasso, do Banco de Eventos: em-
presa busca mix entre homens e mulheres

Equilíbrio nas equipes

mercado publicitário brasileiro. 
“O crescimento dessa parti-

cipação é uma tendência cada 
vez mais forte, se considerarmos 
que as mulheres entraram de-
pois. Ainda estamos um pouco 
defasadas, mas esse espaço está 
sendo galgado em várias seções 
da economia e até na presidência 
de países”, afirma. 

Segundo ela, o caminho hoje 
é mais fácil do que quando co-
meçou sua carreira por haver 
menos resistência à liderança fe-
minina. “Esse ingresso está mais 
tranquilo do que no passado. O 
preconceito está se extinguindo, 
ninguém mais vê como loucu-
ra uma mulher no comando. 
Esse cargo não é prerrogativa 
masculina. O mercado coloca 
competência e perfil acima das 
questões sexistas”, assegura.

Ainda assim, há segmentos 
que parecem ter se transfor-
mado em redutos masculinos. 
É mais comum ver as mulheres 
atingindo liderança nas áreas 

de planejamento e mídia. São 
poucas as diretoras de arte e 
redatoras que estão no comando 
dos times de criação. Há quem 
diga que, para chegar ao topo da 
carreira, esse profissional deve 
se dedicar quase integralmente 
ao trabalho, já que passa boa 
parte do dia — e da noite — na 
agência, deixando a vida pessoal 
em segundo plano. Nesse caso, 
as criativas que também são 
mães ou sonham com a mater-
nidade não se sentiriam muito 
atraídas por essa rotina. 

Se hoje elas são poucas nas 
chefias da criação, ao menos o 
talento é premiado. Headhun-
ters e profissionais do mercado 
citam entre as referências na 
publicidade nomes que vieram 
exatamente da área: além de 
Adrianna Cury, são apontadas 
Christina Carvalho Pinto, funda-
dora e presidente do Grupo Full 
Jazz, e Sophie Schoenburg, da 
AlmapBBDO, jurada no Festival 
de Cannes no ano passado na 
categoria Film. Christina foi a 
primeira mulher a presidir, como 
sócia, um grupo multinacional na 
América Latina: o Grupo Young 
& Rubicam, que liderou durante 
sete anos. Foi eleita em 2004 A 
Mulher Mais Influente do Brasil 
no setor de propaganda e marke-
ting pela revista Forbes. Mãe de 
três filhos, Christina desmonta a 
tese de que a liderança na publi-
cidade exige que a mulher abra 
mão da maternidade e deixe de 
lado a vida pessoal.

Para Ana Leme, headhunter 
responsável pelo escritório bra-
sileiro da The Talent Business, o 
trabalho de criação exige muita 
disponibilidade, inclusive nos 
fins de semana e, eventualmen-
te, nas madrugadas, quando se 
fecham os prazos de entrega dos 
trabalhos. “Como a criação é a úl-
tima etapa do processo, o tempo 
de produção muitas vezes é cur-
to. Já nas áreas de planejamento 
e comunicação, as mulheres são 
maioria. Minha percepção é que 
esse tipo de trabalho tem mais a 
ver com o perfil feminino. Mais 
pragmáticas, acabam optando 
por funções que exigem organi-
zação e integração”, avalia. 

Ana aposta que essa discus-
são ainda vai render. E reforça 
que, aos poucos, o cenário está 

mudando. “O mundo ainda é 
bem masculino nas grandes 
agências, até porque elas che-
garam depois. Esse processo é 
natural. Não creio que seja por 
machismo deles. As mulheres é 
que, muitas vezes, não partem 
para a área criativa no começo 
da carreira”, observa. Ela diz 
também que o ambiente pre-
dominantemente masculino da 
criação pode intimidar possíveis 
interessadas.

Dedicação
Entre as criativas, no entan-

to, a maioria trabalha com texto 
e poucas estão nas equipes de 
arte. A headhunter ressalta 
ainda que qualquer cargo de 
liderança, mesmo em outros 
mercados, exige uma dose extra 
de dedicação e faz com que elas 
abram mão de outras áreas da 
vida. “Aí, elas têm de administrar 
a briga interna entre carreira e 
família. Mas até isso já mudou. 
Muitas conseguem e dão conta 
de tudo”, diz. Outro ponto que 
Ana levanta é que a escassez de 
mulheres na área de criação é 
um fenômeno global. Não é uma 
realidade só do Brasil. 

Por outro lado, há muitas 
mulheres que abrem negócios 
próprios — caso de Adrianna 
Cury e mesmo Christina Carva-
lho Pinto — ou se tornam sócias 
e dirigentes de agências de 
variados tamanhos que compre-
endem as diferentes disciplinas 
da comunicação. Um fator que 
facilita isso é a mobilidade. A 
possibilidade de flexibilizar horá-
rios e trabalhar de forma remota 
motivou Karina Arruda a criar 
a consultoria Inspiral, lançada 
neste ano. 

Depois de atuar como execu-
tiva de marketing em empresas 
como Motorola, Brasil Telecom e 

Carolina, da Rede: “Existem mais  
homens do que mulheres em cargos  
de comando em nossa seara”

Karina Arruda, da Inspiral: “Se a  
criação é deles, o marketing é delas 
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TIM, ela sentiu que precisava se 
reinventar. Há cerca de um ano, 
foi estudar em Madri, onde ainda 
vive até hoje. Lá, imaginou um 
laboratório de ideias com pro-
posta e sistema de trabalho dife-
renciados. Munida de notebook 
e smartphone, ela trabalha com 
uma equipe brasileira dividida 
entre São Paulo e Brasília.  

O método de trabalho — co-
laborativo — faz com que todos 
se comuniquem basicamente 
por ferramentas online. Além 
de cinco funcionários, a Inspiral 
conta com 29 colaboradores 
freelancers e 250 caçadores 
de tendências em cidades do 
Brasil, Itália, Espanha, Panamá 
e Estados Unidos. Para cada 
projeto (mapa de inspiração), é 
chamado um especialista da área 
para ajudar nos insights. 

Karina reconhece o desequi-
líbrio entre mulheres e homens 
nos cargos de liderança de modo 
geral, mas acredita que em 
algumas áreas da comunicação 
isso não acontece. “Se a criação 
é deles, o marketing é delas”, 
afirma. O que questiona é a di-
ferença salarial, que considera 
injusta. “Os salários deles e delas 
devem ser iguais. Mas o perfil de 

trabalho, não necessariamente”, 
compara. 

Digital
Na área digital, as mulheres 

têm conseguido galgar cargos 
diretivos aparentemente com 
mais rapidez. Fernanda Romano, 
diretora criativa global da Euro 
RSCG em Londres, é prova de 
que é possível chegar longe. Mas 
por aqui os exemplos se multi-
plicam. Recentemente, Patrícia 
Sousa foi nomeada diretora de 
operações da Media Contacts 
Brasil. Depois de uma década 
sob o comando de dois homens 
— Ricardo Reis, atual CEO da 
Havas Digital América Latina, 

e André Zimmermann, diretor 
geral da Havas Digital Brasil —, 
a agência tem agora Patrícia 
à frente de suas operações, 
liderando uma empresa de 700 
pessoas. “Existem alguns fatores 
óbvios que dificultam a chegada 
das mulheres ao comando de 
empresas, seja nas agências de 
publicidade ou empresas de ou-
tros segmentos”, argumenta.

Segundo ela, comandar uma 
operação é uma condição ligada 
à experiência no negócio e à 
maturidade do profissional. “É 
exatamente nessa fase, acima 
dos 30 anos, que a mulher pre-
cisa encontrar um equilíbrio 
entre o casamento, os filhos e a 
produtividade no trabalho”, diz. 
Patrícia, que é casada e tem 
uma filha de três anos, comenta 
que desenvolveu sua carreira 
em agências de propaganda, 
empresas em que a dinâmica 
e os horários muitas vezes não 
ajudam a vida pessoal.

Na Media Contacts, onde 
está desde 2006, Patrícia ade-
quou sua rotina. Ela mora a 
dois quilômetros da empresa, 
almoça em casa pelo menos três 
vezes por semana, faz academia, 
supermercado e farmácia. Tudo 

no bairro. “E não tenho dúvidas 
sobre o aumento da minha pro-
dutividade”, acrescenta. 

Em relação ao mercado digi-
tal, ela diz que a diferença é que 
o negócio é muito novo. “Quem 
esteve desde o início acaba se 
diferenciando pela experiência 
adquirida no amadurecimento 
do meio”, argumenta Patrícia 
que, em 2004, ganhou como Me-
lhor Profissional de Mídia Online 
do Prêmio Meio & Mensagem/
MSN. “Não acho que a mulher 
se esforça mais do que o homem 
para crescer. O que existe são 
escolhas que ela precisa fazer ao 
longo da vida. Isso pode mudar 
seu foco profissional”, conclui.

Competitividade
Independentemente da área 

de atuação, as profissionais da 
comunicação notam que, apesar 
dos ventos mais favoráveis à 
liderança feminina, há algo que 
vem crescendo e que não se 
relaciona ao gênero: o mercado 
competitivo. Carolina Gimenes, 
presidente da Rede (empresa 
nascida e integrada no ano pas-
sado ao Grupo ABC), concorda 
que está ficando balanceada 
a participação das mulheres. 
Mas ela acredita que a cada dia 
aumentam as exigências para 
que alguém consiga se destacar. 
“Somente através das qualidades 
pessoais e esforços profissionais 
é possível ampliar resultados 
frente à acirrada competitividade  
d o  m e r c a d o ” ,  p o n d e r a .

Para ela, chegar ao topo 
exigiu muito esforço, de todo 
modo. “Tive de estudar muito, 
me reciclar, aprender com os 
erros, virar muitas madrugadas 
e fins de semana trabalhando, 
aprender a lidar com pessoas, a 
desenvolver network. Processos, 
aliás, que continuam em curso e 
serão eternos”, diz.

Outra liderança no Grupo 
ABC é Alice Coutinho, sócia 

Patrícia Sousa, da Media Contacts: 
“Comandar uma operação é uma condição 
ligada à experiência no negócio”

Alice Coutinho, da New Style: caminho 
para atingir o sucesso é mais longo  
para as mulheres”

à C
on

ti
n

u
a

 n
a

 p
á

gi
n

a
 5

6

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
    Foto

Text Box
    Foto



REPORTAGEM

.56 8 de março de 2010

MulheresREPORTAGEM

Eles sabem o que é curvex, 
salto agulha, calça saruel e saia 
balonê. Participam de assuntos 
femininos com toda a desenvol-
tura e atenção. Mas nem sempre 
foi assim. Executivos e diretores 
que atuam em empresas focadas 
no público feminino admitem 
que, ao entrar nesse segmen-
to, estranharam um bocado os 
temas relacionados ao universo 
da mulher. E foram alvo de mui-
ta piada de escritório quando, 
desavisados, faziam perguntas 
do tipo “O que é um escarpin?”.

No meio social, também ou-
vem gracinhas de amigos e, ge-
ralmente, são únicos em equipes 
femininas, onde aproveitam a 
relação com as colegas para 
entender mais sobre o público 
que precisam atingir. Além de 
se debruçarem sobre pesquisas, 
estudos, e observarem muito e 
ficarem de ouvidos abertos, o 
tempo todo. Sabem que, hoje, 
entender os anseios das mulhe-
res é uma questão de sobrevi-
vência no mercado. 

Estudos no mundo todo de-
senham uma realidade aparen-
temente irreversível: elas tomam 
decisões de compra, adminis-
tram a casa, representam 70% 
do público em supermercado, 
sabem quanto e como gastar. São 
o maior grupo consumidor da 
atualidade. Na corrida para en-
tender seus anseios e agradá-las, 
profissionais de todas as áreas 
estudam o universo feminino. 

“Todas as empresas hoje 
buscam entender as mulheres. 
No mundo, elas controlam US$ 
23 trilhões, têm características 
e anseios muito peculiares, mas 
isso não é desvantagem, pelo 
contrário. Negligenciar essas 

particularidades delas é um sui-
cídio”, comenta Bruno Maletta, 
sócio da Sophia Mind, empresa 
de pesquisa e inteligência de 
mercado 100% focada no pú-
blico feminino. Ler sites, livros, 
revistas e tudo o que tem a ver 
com o universo delas é essencial 
para executivos que lidam com 
as consumidoras, cada vez mais 
exigentes. “Todos os dias apren-
do algo novo. Elas estão mais 
rígidas com as marcas, exigem 
excelência e tratamento perso-
nalizado. Criam comunidades 
virtuais para trocar informa-
ções e preferem ser chamadas 
pelo nome quando visitam um 
portal frequentemente, por 
exemplo”, avalia Maletta, que 
quando está fora da empresa não 
perde nenhuma oportunidade 
de descobrir mais sobre elas, 
conversando com amigas, mãe e 
namorada. “Numa mesa de bar, 
várias vezes entro em assuntos 
femininos com as namoradas 
dos amigos, e eles não entendem 
nada do que estamos falando. 
Outro dia, estava discutindo co-
res de esmalte com as meninas. 
Aí eles perceberam e começaram 

a sacanear”, conta. 
Em algumas ocasiões, en-

tretanto, o profissional ensina 
os amigos a lidarem com elas. 
“Já falei para eles que precisam 
escutá-las com atenção. Às ve-
zes, estão ali, mas nem ouvem 
o que elas falam”, diverte-se, 
lembrando que já trabalhou em 
corporações com 100 homens 
e 4 mulheres e garante que até 
a disposição e organização das 
mesas em uma empresa mascu-
lina é bem diferente. “Elas são 
mais detalhistas e ponderam 
muito antes de tomar decisões”, 
compara.  

Foco nas pesquisas
Executivos que lidam com 

mulheres o dia todo não acham 
difícil conviver com a famigerada 
oscilação de humor delas. No 
ambiente corporativo, isso fica 
menos evidente, e as diferenças 
tendem a enriquecer mais do 
que atrapalhar. Na comunica-
ção com o público feminino, 
as minúcias do universo delas 
dependem mais do que dizem 
as pesquisas do que da vivência 
dos executivos dentro e fora da 
empresa. Erik Galasso, diretor 

Alma feminina
Homens da área de comunicação se especializam nos  
desejos e hábitos das mulheres para conquistar novos mercados
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Ainda longe dos cargos de chefia 
Empresas voltadas ao público 

feminino tendem a exibir mais mu-
lheres no quadro de funcionários 
e colaboradores. Mas se a consu-
midora virou a menina dos olhos 
do mercado e há uma corrida para 
conhecer e conquistar as respon-
sáveis pelas decisões de consumo 
da família, no mercado de trabalho 
elas ainda não estão presentes nos 

cargos de liderança. 
Estudo realizado pela Univer-

sidade de Brasília (UnB) levantou 
as opiniões de 1.320 funcionários 
concursados da Câmara dos De-
putados e comparou com dados 
de outro levantamento, realizado 
com 604 funcionários de em-
presas privadas, públicas e de 
economia mista. Resultado: 85% 

das entrevistadas acreditam que 
os homens são melhores líderes 
do que as mulheres. E 95% dos 
homens ouvidos concordam com 
isso. O equilíbrio, numa equipe, 
é sempre o ideal, mas enquanto o 
cenário não muda, os desafios, para 
homens e mulheres, em qualquer 
empresa, é conhecer o público em 
profundidade, seja ele qual for. 

de marketing da área de cabelos 
da Unilever, garante que o fato 
de ser homem não interfere 
tanto na comunicação com elas, 
até porque as aspirações das 
consumidoras variam de tempos 
em tempos. Logo, as pesquisas 
são as fontes mais seguras para 
conhecer qualquer mercado e 
suas oscilações.    

Essa também é a opinião do 
jornalista Demetrius Paparou-
nis, diretor de redação do M de 
Mulher (o maior portal feminino 
da Abril, com 6 milhões de usuá-
rios únicos) e também diretor 
das revistas Ana Maria, Minha 
Novela, Sou+Eu, Tititi e Viva. 
Como se considera “estrangeiro” 
no universo feminino, recorre às 
colegas de trabalho sempre que 
tem alguma dúvida. Na equipe 
liderada por Paparounis, são 60 
mulheres e 15 homens. “Minha 
leitora, além de mulher, está 
mudando de classe social, da D 
para C e da C para a B. Por isso, 
pesquisamos muito e, sobretudo, 
ajudamos essa leitora a se inserir 
em outro grupo social. Como a 
maioria das mulheres que traba-
lham na minha equipe também 
aprende sobre essa leitora espe-
cificamente, há uma troca muito 
bacana”, avalia. Ele já protagoni-
zou cenas curiosas e engraçadas, 
principalmente quando editava 
matérias de moda e beleza das 
revistas. Ficou surpreso ao ler a 
palavra “curvex”. E, para escla-
recer, uma colega tirou da bolsa 
o acessório (de curvar os cílios) 
para mostrar o que era. Em outra 
oportunidade, arrancou risadas 
da redação quando perguntou 
se a leitora saberia o significado 
da palavra “escarpin”, pronun-
ciando assim mesmo, do jeito 
que escreve. “Mas essa dúvida 
poderia não ser só minha. De 
repente, só mulheres de classe A 
e B acham óbvia a definição, mas 
será que minha leitora entende 
dessa maneira?”, questiona. Ca-
sado, garante que, aos 42 anos, 
entusiasma-se por aprender algo 
novo todos os dias, e o trabalho 
de comunicação voltado para o 
público feminino proporciona 
isso. 

No dia a dia, a experiência 
com o estudo do universo delas 
ajuda a conviver com as mulhe-
res e, sobretudo, a aconselhar os 
amigos. “Acho que tenho muito 
da visão feminina adquirida so-
bre diversos assuntos. E trago o 
contraponto para amigos, numa 
mesa de homens. Em muitos 
temas, explico que elas pensam 
de outra maneira, apresento 
visões que ele jamais teriam 
imaginado. Faço um contraponto 
interessante”, avalia o jornalista, 
que garante: “Quem domina em 
casa é minha mulher, claro”.

Maletta: “Elas estão mais rígidas com as 
marcas e exigem tratamento personalizado”

e diretora de atendimento da 
New Style. Ela também teve de 
se empenhar bastante para atin-
gir esse status. “Sempre falo uma 
frase desde que iniciei minha jor-
nada: ‘O impossível é o difícil de 
que se desiste’. Se hoje cheguei 
a uma posição da qual posso me 
orgulhar e me sentir uma mulher 
guerreira e vitoriosa, é porque 
não foi difícil o suficiente para 
que eu desistisse”, afirma. E, se 
fosse necessário, Alice, 42 anos, 
casada, mãe de quatro filhos, não 
teria medo de recomeçar. “Seria 
mais fácil, pois a experiência 
conta muito para acertar mais 
do que errar.”

Alice é da opinião de que, 
para as profissionais, o caminho 
para atingir o sucesso é mais lon-
go, porém mais sólido. “Tem um 
gosto de vitória muito maior”, 
assegura. 

Já no caso de Carolina, ser 
mulher não representou qual-
quer diferença na luta por um 
posto-chave. “É fato que existem 
mais homens do que mulheres 
em cargos de comando em nossa 
seara. Mas não é uma particula-
ridade da propaganda — tam-
bém é assim entre advogados e 
médicos. Acredito que isso seja 
ainda reflexo do fato de que a 
inclusão feminina no mercado de 
trabalho e as leis que represen-
tam os direitos das mulheres são 
recentes”, analisa. No entanto, 
ela sente que a importância e 
representatividade do universo 
feminino têm aumentado nos 
últimos anos. Carolina diz que 
as mulheres ainda estão conquis-
tando seu espaço na sociedade 
como um todo. “Hoje, além de 
líderes e presidentes mulheres 
em alguns países, temos for-
tes representantes em setores 
anteriormente dominados por 
homens”, acrescenta. Entre as 
pessoas que admira, por exem-
plo, estão Indra Nooyi (chairman 
e CEO da PepsiCo) e Carly Fiori-
na (chairman e CEO da HP).

Com tais referências, não 
parece difícil buscar inspiração 
para seguir em busca da lide-
rança. Como incentivo a todas 
as mulheres, Alice Coutinho faz 
ainda uma recomendação às 
profissionais do mercado, em 
especial às que se questionam 
demais: “Que sejam felizes hoje, 
que transbordem a coragem que 
só nós, mulheres, possuímos para 
cuidar de várias coisas ao mesmo 
tempo, de ter a exclusividade de 
dar à luz um ser que carregou 
por nove meses e depois entregar 
para o mundo totalmente criado 
com muito amor. Enfim, que se 
amem intensamente e digam o 
que sentem e sejam mulheres 
com o corpo e a alma”.

Colaborou Robert Galbraith 

Paparounis, da Abril: cenas curiosas no  
dia a dia da redação do portal M de Mulher
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