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A série que estreou recentemente na TV Globo popularizou a velha pergunta que não quer 
calar, cuja resposta parece um eterno enigma. Mas a jovem Andiara Petterle, ceo do grupo 
digital Bolsa de Mulher, garante ter a resposta e montou, inclusive, um instituto de pesquisa 
especializado no assunto. De um pequeno site especializado no público feminino, o Bolsa 
tornou-se o maior grupo digital da América Latina, uma holding controlada pelo Ideiasnet 
(IDNT na Bavespa), com uma rede de 14 "produtos" diferentes, que vão desde a rede social 
Bolsa de Mulher - que já tem versão em espanhol voltada para a América Latina - à network 
de publicidade feminina Pink Ad Network ao centro de e-learning Universidade Feminina. 
Paralelamente, torna-se uma empresa multiplataforma, presente com conteúdo em redes 
fechadas de TV e a TV a cabo, além de celulares. O segredo é, segundo Andiara, conhecer 
profundamente os hábitos de mídia das novas gerações de mulheres que vêm por ai. E avisa: 
quem não estiver preparado para dialogar com elas, ficará de fora. 
 
Como começou o Bolsa? 



 
Começou na pré-bolha como um portal feminino, 100% conteúdo. Na época haviam surgido 
alguns semelhantes como o Obsidiana, o Paralela (projeto da Abril), o banheiro feminino. O 
Bolsa havia feito uma captação com a Lorenze." e, enquanto todos saíram do mercado apôs a 
bolha, o Bolsa continuou com uma operação menor. Em 2005 a Lorenzen começou a participar 
da Ideiasnet, que tinha um portfólio de empresas, e se interessou em investir em algo com 
foco no público feminino. Foi quando a Ideiasnet me convidou para assumir a operação. 
Comecei em 2006. 
 
O que você fazia na época? 
 
Eu tinha saído da Globo, onde trabalhava com convergência de mídia, para terminar meu 
mestrado nos Estados Unidos. Na Globo, eu atuava na TV buscando transformá-la num 
universo convergente, somando esforços ao invés de dividir com a globo.com, que ainda era 
uma operação bem separada. Mas, antes disso, atuei no Cadê, da Starmedia, com pesquisa de 
universo feminino e o meu mestrado foi sobre o tema. Eu pesquiso mulher ha dez anos. Esses 
dois backgrounds faziam sentido naquele momento do Bolsa. Logo depois a Ideiasnet comprou 
27% de participação no Bolsa, que em 2007 foi a 90%. Foi quando desenhamos o Bolsa como 
uma companhia multiplataforma. Embora só tenhamos nos tornado isso agora. Desde então, 
somos uma empresa para a mulher. Entendemos de mulher e a partir disso pensamos em 
quais soluções iremos ofertar, em que mídia, em que formato. 
 
Como cresceu a audiência do Bolsa? 
 
No início éramos um portal com 100 mil usuários. Nos tornamos uma rede com 14 milhões de 
usuárias únicas, computando todas as nossas operações online. Como nos tornamos 
multiplataforma, tenho soluções integradas que envolvem internet. TV a cabo (rede Sony), 
mobile, redes de TV fechadas de DS (200 telas RJ e SP em spas, academias e salões de beleza 
e em breve supermercados) c TV aberta (acordo recém fechado com a Mega TV de São Paulo). 
Entendendo o comportamento das mulheres em relação a cada mídia, podemos ajudar 
anunciantes a desenhar uma solução integrada. É mais do que veicular a publicidade que ele já 
pensou. E fazer junto com eles. a quatro mãos, um branded content, por exemplo. 
 
Vocês criaram recentemente um instituto da pesquisa? 
 
Sim, criamos o inslitulo de pesquisa chamado Sophia Mind com um sócio e montamos uma 
estrutura que pesquisa 24 horas as nossas áreas de interesse. Diariamente temas dados novos 
para trabalhar. Foi uma necessidade nossa de fazer os movimentos corretos. Tínhamos uma 
carência enorme de dados. Como saber o tíquete médio das mulheres com cosméticos todos 
os meses, em um determinado mercado? As pesquisas existentes são antigas e as 
encomendadas não duram um ano. Hoje, temos o acompanhamento permanente das 
tendências e movimentos. 
 
Vocês vendem essas pesquisas? 
 
Tudo o que é genérico entregamos como benefício para os nossos clientes. Mas tudo o que é 
sob demanda como, por exemplo, entender o posicionamento de uma determinada marra em 
relação à concorrência, vendemos. Temos alguns clientes com essas demandas, em alguns 
segmentos. Também acompanhamos algumas marcas, analisando o seu desenvolvimento ou a 
performance de sua comunicação. 
 
Como as mulheres consomem mídia hoje? 
 
Temos um painel permanente de consumo de mídia, através do qual meço mensalmente como 
as mulheres estão consumindo mídia. Quantas horas gastam em cada device, em que 
momentos consomem e qual a eficiência de cada uma delas. O que ele aponta é que as 
mulheres são, realmente, muito multiplataforma. Elas usam o celular como uma supercentral 
de mídia quando estão no trânsito, não abrem mão de twittar enquanto veem TV. Há um 
declínio na leitura de jornais e revistas impressas. O tempo gasto com elas é cada vez menor, 



e cada vez menos elas carregam uma revista. O conteúdo chega via aplicativo, o site da 
revista. O consumo de TV a cabo cresce muito, por conta da conveniência de conseguir gravar 
programas. Analisamos a influência desses meios versus o budget despendido neles. E 
percebemos que a internet, por exemplo, tem um nível de influência altíssimo, mas um budget 
de apenas 4%. A relação é semelhante cm TV a cabo. Hoje. a internet permeia praticamente 
todos os meios, inclusive, a TV. E faz sentido que as marcas procurem estar cada vez mais nos 
locais onde for mais conveniente e confortável para elas. Não adianta querer que elas abram o 
laptop para acessar um site se elas estiverem num momento de lazer, vendo TV. Precisamos 
estar onde elas estiverem. 
 
A internet, de alguma forma, permeia várias meios hoje. Mas ainda timidamente? 
 
Sim. a internet permeia c está pre sente em vários devices. As TVs já estão saindo com um 
dispositivo para acessar a internet. Você conecta direto e acessa tudo via controle remoto. O 
Bolsa TV já está embarcado numa TV física. Com o Plano Nacional de Banda Larga, haverá um 
grande crescimento nos próximos dez anos. Quem não estiver preparado para isso, está 
morto. A inclusão digital acontecera pela TV. Muito mais do que por devices pessoais como o 
laptop. Este é um País que vive de TV. 
 
Mas o volume da smartphones ainda é muito pequeno. 
 
Sim. As coisas só começarão a acontecer mais fortemente quando os pré pagos incluírem 
plano de dados. Cada vez os planos de dados se tornarão mais baratos, o que faz sentido num 
País que vive de pré pagos, que são 80% das linhas. Os smartphones se tornarão mais baratos 
quando o tíquete médio dos planos aumentar. O brasileiro tem uma capacidade enorme de se 
relacionar com o celular. É um País muito conectado via celular, são 151 milhões de aparelhos, 
dependendo da classe há 1,7 aparelho por pessoa. Estamos apostando nessa construção. 
Paralelo a esse fenômeno, vem o vídeo. Cada vez mais as novas gerações se relacionam 
através do vídeo, é uma referência estética. E quando come çamos a criar conteúdo - e temos 
hoje uma grade de programação enorme pensamos que faz sentido, já que eu sei engajar as 
consumidoras, desenvolvê-lo junto com as marcas. Quando você pensa no crescimento do 
cenário "onde-mand', não há o break comercial. Isso se transformou num problema para as 
marcas. Como construir um relacionamento quando não existe o compulsório. Cada vez mais é 
preciso criar conteúdo relevante para as marcas. As mulheres querem consumir conteúdo por 
prazer, mas que seja relevante, útil, customizado. 
 
O que você acha da propaganda mais tradicional - comerciais, anúncios - que se faz 
hoje para a mulher? 
 
Acho temerária. E elas também acham. O nível de insatisfação no Brasil com produtos, 
serviços e comunicação é inacreditável. A comunicação é a evidência de que as marcas não 
sabem com quem estão falando. Mas produtos e serviços também não as atendem. Fizemos 
uma pesquisa sobre cervejas, pois achamos interessante o fato de mulheres adorarem cerveja, 
mas odiarem a propaganda de cerveja que se faz no País, além do desenho dos produtos. Elas 
acham as garrafas feias. Parece bobagem, mas é relevante. E a publicidade não fala com elas 
de jeito nenhum. As mulheres estão consumindo. Por que deixá-las insatisfeitas dessa 
maneira? Criamos em agosto um road show nas agências de publicidade apresentando uma 
cerveja de mulher, open branded. Foi uma maneira irônica de passar essa mensagem. 
Chegamos a contratar um mestre- cervejeiro para criar um produto especifico para as 
mulheres. Algumas marcas nos convidaram para fazer palestras e conversar. Mas, na época, é 
claro, não queríamos criar uma cerveja, mas mas mostrar nossa visão a respeito do tema. 
 
Qual é o caso do conteúdo mais recente que vocês desenvolveram para um 
anunciante? 
 
É o de Intimus, da Kimberly Clark, que está 110 ar há cerca de um mês e meio. Críamos um 
programa chamado "Vitrine" que participa da vida das meninas e jovens mulheres, que são 
público de Intimus. E não falamos de absorvente, mas dos valores da marca. É jornalismo, 
tendências, tudo com conteúdo voltado para o público. O programa é multiplataforma: os 



episódios inteiros de sete minutos estão na web, os reduzidos de um a cinco minutos estão em 
toda a rede Sony, e estamos nas redes fechadas DS. Isso roda no mesmo espaço da 
publicidade, com conteúdo relevante. E conquistamos prêmio de Destaque da Associação 
Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN). A marca não fala do seu produto, fala dos seus 
valores. E o público de lntimus consome mídia em todos os lugares, de maneiras diferentes. 
Nossa aposta para 2011 e construir cases assim, entregues em várias plataformas. 
 
Vocês se tornaram, então, uma empresa da mídia com foco em mulher. 
 
Sim. Somos hoje pelo volume de mulheres, o maior grupo da América Latina em termos de 
alcance. Vamos fechar o ano com R$ 20 milhões, um crescimento de cerca de 80% em relação 
ao ano anterior. Sendo que no ano passado crescemos 109%. 
 
Qual a presença em outros países? 
 
Estamos tímidos ainda, com conteúdo, na Argentina, no Chile e no México. Temos uma 
propriedade somente, o bolsademujer e o bolsadebebe nesses três países. Também estamos 
estudando ações com a rede Sony em outros países da América Latina, mas estamos focados 
em estabelecer isso no mercado brasileiro primeiro. Queremos manter a liderança aqui e 
consolidar nossa multiplataforma. Por isso ainda não estamos apostando todas as fichas no 
restante da América Latina. Ainda há muito a ser explorado no País. 
 
E nos EUA? 
 
Temos um pezinho lá. Temos um escritório da Sophia Mind e uma pessoa que está analisando 
se entramos ou não. Estamos fazendo pesquisas comparativas lá, estudando mulheres 
hispânicas nos EUA e comparando com mulheres brasileiras, argentinas e mexicanas. A 
intenção é ver o que estamos cobrindo aqui, que poderíamos cobrir em outros países. 
 
O que vocês já concluíram? 
 
O México é o país mais afeito e afoito por mídias sociais. É uma grande oportunidade. Nos EUA 
são 10 milhões de mulheres hispânicas com acesso à internet, um grupo carente dc algo que 
eles sintam que seja latino, sem o ranço de seus países locais. E nem só conteúdo americano 
traduzido para o espanhol. Existe oportunidade de crescimento de mães online que usam 
ferramentas c centralizam suas vidas na internet da gravidez aos dois anos do bebê. Isso 
também é muito forte no Brasil e no México. Na Argentina há maior conservadorismo em 
consumo de mídia e relacionamentos em redes sociais. Temos buscado as oportunidades em 
cada mercado. As brasileiras são as mais ambiciosas profissionalmente e no papel que a 
realização tem em sua vida. Mesmo nos EUA, é menor. Sobretudo entre as gerações mais 
jovens. É um novo mercado surgindo: meninas com pouco tempo, grandes missões 
profissionais e que precisam de conveniência. Elas não têm tempo de acessar um call center 
que só funciona até as 6 da tarde. Se as empresas não se redesenharem para atender essas 
mulheres, ficarão de fora. Isso nós enxergamos muito fortemente no Brasil: como atender 
essa nova geração de mulheres superambiciosas, super autoexigentes, para quem a mídia tem 
que, também, ser um serviço. 
 
Afinal, o que querem as mulheres? 
 
Elas querem tempo e serem as melhores em tudo o que fazem. 
 
Mas isso é angustiante! E casar, e ter filhos? 
 
Sim, há um nível enorme de stress envolvido. E nada as demove disso Quanto a casar, 93% 
das mulheres querem casar. Elas querem tudo isso. O nível de prioridades é que é diferente. A 
ordem para a geração mais jovem é: carreira, educação, casamento e filhos. Para as mulheres 
que tiveram outros modelos, 20 anos mais velhas, a ordem é o espelho invertido. As mais 
jovens não abriram mão de casamento e filhos mas não topam ser uma mulher ruim ou mãe 
média porque querem ser ótimas profissionais. E nem topam ser profissionais médias para 



serem melhores mães. E nem topam ser feias, pois a beleza é como um job, toma muito 
tempo. Não há trade-off. E casar, é nos termos delas. Depois dos 30, e com independência 
financeira. Se o homem ideal surgir aos 22, paciência. Elas realmente acreditam que haverá 
vários homens c várias possibilidades em suas vidas. As mulheres de hoje querem tudo. 
Mas é Impossível. 
 
É, uma conta que não fecha e não há diálogo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 dez. 2010, p. 25.  


