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Em uma noite chuvosa de terça-feira no fim de setembro, Linda Jo Giovannoni ocupava-se com 
os preparativos para uma "festa de garagem" apenas para mulheres em Palatine, Illinois, na 
concessionária da Harley-Davidson, a empresa famosa por suas grandes motos, fonte de 
atração principalmente para homens que estão ficando mais velhos. Naquela noite, 
Giovannoni, diretora de marketing na concessionária no subúrbio de Chicago e cofundadora da 
revista "Harley Women", estava determinada a mudar essa ideia entre as mais de dez 
mulheres que apareceram para visitar a sala de exibição da concessionária, repleta de motos 
de US$ 15 mil. Assessorou-as em questões básicas, sobre como ajustar um capacete ou quais 
os acessórios adequados para personalizar suas máquinas. Uma das presentes na festa, Jo 
Ellen Douglas, de 55 anos, havia andado de moto com seu marido por anos. "Eu ficava 
satisfeita em ficar apenas na garupa", disse. "Agora, decidi que chegou minha vez." 
 
Neste ano, a Harley-Davidson, ainda se recuperando da fragilidade da economia, intensificou o 
marketing voltado às mulheres para atrair mais aspirantes a motociclistas, como Douglas. Em 
julho, lançou o modelo SuperLow, de US$ 8 mil, projetado para atrair as mulheres e 
motoqueiros novatos. A SuperLow tem o banco mais baixo entre as 32 motos da linha da 
Harley-Davidson, o que facilita a condução e é quase 70 quilos mais leve que os modelos 
normais. 
 
Uma moto mais apropriada para o público feminino vinha sendo pedida há muito tempo por 
clientes da Harley-Davidson. O executivo-chefe da empresa, Keith Wandell, viu isso em 
primeira mão em um evento de motoqueiros em Orlando, em seu primeiro dia no cargo, em 
maio de 2009. "Fizeram dez perguntas e nove eram de mulheres. Todas queriam saber a 
mesma coisa: Quando vocês vão produzir uma moto mais adequada para mulheres?", lembra 
se Wandell. 
 
A empresa, sem dúvida, precisa de fontes adicionais de crescimento. Os registros de motos 
novas caíram 41% desde 2007, enquanto os das Harley-Davidson recuaram 36%. A produção 
da empresa voltou ao nível de 2001. Cerca de 20% das motos que a Harley-Davidson vende 
atualmente são do modelo Sportster, menores, mais baratas (e menos rentáveis). Para ajudar 
a combater a queda nos volumes de vendas e nas margens de lucro, Wandell passou seus 
primeiros 19 meses no emprego renegociando contratos trabalhistas nas fábricas da Harley-
Davidson. Os novos acordos dão aos novos funcionários menos benefícios e deixam a empresa 
contratar e demitir funcionários com base na demanda. Wandell também se livrou de marcas 
de motos que não eram da Harley-Davidson, como a MV Agusta e a Buell, para concentrar-se 
em sua própria marca emblemática, cujas origens datam de 1901. 
 
As motoqueiras agora são responsáveis por 12% das vendas da Harley-Davidson. Em 1995, 
respondiam por 2%. A marca tem participação de mercado de 53% entre as mulheres, além 
de liderar o segmento entre 18 e 34 anos, entre os hispânicos e entre os afro-americanos, 
outros grupos que também está cortejando, segundo dados da empresa de pesquisas R.L. Polk 
citadas pela Harley-Davidson. 
 
Nos Estados Unidos, a companhia teve participação de mercado de 47% em motos para se 
andar em asfalto em julho, um ponto porcentual a mais do que o obtido no ano anterior, 
segundo a Polk. A Kawasaki Motors é a segunda, com 14%. 
 
Em 2008, para ajudar a atrair as mulheres, a Harley-Davidson contratou Marisa Miller, que 
havia sido modelo para a Vitoria's Secret e participado da edição de maiôs da "Sports 
Illustrated", como porta-voz. Além de chamar a atenção dos homens, Miller, cujas habilidades 
com as motos podem ser vistas no YouTube, também ajuda a Harley-Davidson a aproximar-se 
das motociclistas, diz Wandell. 
 
"Passa o recado, vejam, isto é de verdade", afirma. "Muitas mulheres conduzem motos e aqui 
temos uma supermodelo da Victoria's Secret andando de moto e queimando os pneus. A 
intenção era estritamente enviar essa mensagem." 



 
O esforço de marketing, parte da duplicação dos investimentos promovida desde 2007, 
complementam o lançamento da SuperLow, que além de vir na cor preta e outras opções 
tradicionais, também é oferecida na cor conhecida como "Merlot Sunglo". 
 
A Harley-Davidson e suas concessionárias também trabalham para vencer a apreensão de 
algumas mulheres quanto à segurança. Várias vezes por ano, algumas das 650 
concessionárias da Harley-Davidson nos EUA fecham suas portas para os homens e promovem 
festas apenas para mulheres, nas quais os vendedores tentam desmistificar as motos com 
mais de 300 quilos. A empresa promoveu cerca de 500 eventos do tipo em março, atraindo 27 
mil mulheres, 11 mil das quais nunca haviam colocado os pés em uma concessionária da 
Harley-Davidson. Foram vendidas 3 mil motos nos eventos nesse mês, segundo a empresa. 
 
Ao completar 50 anos, Joanne DeGennaro, administradora de uma clínica de cirurgiões 
ortopédicos, participou da festa promovida por Giovannoni, perto de Chicago, em setembro, 
quando subiu pela primeira vez em uma moto. "Eu vinha sendo conservadora. Na clínica, via 
ferimentos muito graves com esse tipo de coisa", disse. "Não tenho ideia do que estou fazendo 
[aqui]. Quero dizer, só o peso dela já me intimida, sabe?" 
 
Naquela noite, no entanto, ela conseguiu subir em uma das motos menores da Harley 
Davidson, a Sportster, com um vendedor, Mike Parth, mostrando-lhe que era fácil levantar a 
moto de 250 quilos de seu suporte, virando a roda dianteira para a direita. Agora, ela pretende 
inscrever-se para classes de treinamento na Harley-Davidson e obter sua licença para guiar. 
"Levando em conta meu tipo de trabalho, estou apreensiva porque vejo as coisas que 
consertamos em acidentes", afirmou. "Mas simplesmente decidi: Sabe o quê? Preciso começar 
a viver para mim mesma."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empresas, p. B4. 
 


