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Umas desejam os modelos médios e grandes; outras optam pelos práticos e pequenos.  
 
Touareg e Passat (Volkswagen), Pathfinder (Nissan), Picasso (Citroën), Cayenne (Porshe), PT 
Cruiser (Damiler/Chrysler) e Fit (Honda). Estes são alguns dos carros que fazem parte do dia-a-
dia ou são objetos de desejo de mulheres bem-sucedidas em várias áreas profissionais. Em 
comum entre elas, está o fato de, a maioria gostar de modelos de porte médio para grande.  
 
"Adoro carro grande pela comodidade e pelo conforto que oferece", afirmou Terezinha Santos, 
empresária que atua no setor de moda. "Meu carro dos sonhos é um Touareg, que tem linhas 
muito bonitas e parece ter um motor bem forte." Moradora de Belo Horizonte, onde tem a marca 
Patachou, Terezinha diz que não é mulher do tipo que tem muito cuidado com carro. "Para mim, 
automóvel não precisa de cuidados absurdos; é para sair usando."  
 
Proprietária de um veículo utilitário esportivo (SUV) Pathfinder, ela disse que não vê necessidade 
de ter carros blindados. "Belo Horizonte ainda é uma cidade tranqüila para se viver", diz a 
empresária. "Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos que usar algumas proteções que 
atualmente são comuns em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro."  
 
"É comum o fato de as mulheres preferirem carros entre tamanhos médios e grandes", atesta o 
consultor Luiz Carlos Augusto, da Jato do Brasil, empresa que catalogou informações sobre o setor 
automotivo e presta serviços a indústrias, montadoras e agências de publicidade. "Mesmo com as 
mulheres aparecendo cada vez mais no mercado de trabalho, ainda é delas a função de cuidar das 
compras e dos filhos quando têm tempo", continua. Ele também lembra a preferência das 
mulheres por carros que tenham diversos compartimentos, como os porta-trecos. "A indústria 
está cada vez mais preocupada com isso, pois a mulher tem um papel cada vez mais decisivo no 
momento de compra de um carro", afirma Augusto.  
 
A Citroën lança hoje uma nova versão da minivan Xsara Picasso, a Seleção, que aproveita o 
marketing em torno da Copa do Mundo da Alemanha. Após quase quatro anos de seu lançamento 
no Brasil, o modelo ainda agrada o público feminino, preocupado com o trabalho e a rotina 
doméstica. O modelo é o utilizado no dia-a-dia por Sonia Fernandes, diretora-geral do Espaço 
Rosa Rosarum, do grupo Takaoka. Ela acabou de comprar o carro, mas o modelo de seus sonhos 
é o Porshe Cayenne, carro na faixa de preço dos R$ 400 mil, e que cada vez mais chama a 
atenção das mulheres por suas linhas robustas.  
 
Outra que dirige uma minivan é a dermatologista Luciane Scattone, mestre pela Universidade de 
São Paulo (USP). Ela possui um Scenic, da Renault. Seu sonho de consumo é uma Pathfinder. 
"Pelo conforto interno e o motor potente para viagens longas, além de possuir um design 
inovador."  
 
Mas há o grupo de mulheres que não se preocupa muito com o design, mas sim com a 
funcionalidade do carro, principalmente quando se trata de uma cidade de grandes dimensões 
como São Paulo. "Vemos os carros como um meio de transporte em que a segurança esta 
valorizada, por isso opto pelos blindados", afirmou a dermatologista Adriana Vilarinho. Ela tem 
modelos como o Passat alemão blindado. "Eu não tenho muito essa ficção por carro, não me 
preocupo muito com isso", revela.  
 
Há também quem fuja à regra dos carrões. É o caso da também dermatologista Lígia Kogos. Ela 
prefere carros pequenos e, entre seus, preferidos, acredite se quiser, está o Ka, da Ford. "Os 
carros de menor porte têm mais jovialidade e feminilidade", considera. Para ela, o carro grande 
sempre passa a impressão de uma mulher que está indo ao supermercado ou levando as crianças 
para a escola.  



 
A dermatologista diz que não tem um carro próprio, prefere o serviço de motorista ou de táxi. Ela 
disse que pretende retomar o ato de dirigir. A vontade aumentou quando em uma viagem a Las 
Vegas conheceu e gostou muito do PT Cruiser, carro que a Damiler/Chrysler vai oferecer ao 
mercado brasileiro em uma versão com preço mais competitivo: em torno de R$ 70 mil. Outro 
modelo que tem chamado também bastante sua atenção é o Fit, da Honda. "De um carro 
pequeno, a impressão que dá é que sempre vai sair uma mulher jovial, uma moça bonita", diz a 
profissional.  
 
Outra mulher que valoriza a elegância e a simplicidade é a empresária Vera Simão. Ela possui um 
Audi A3, mas seu sonho de consumo é um BMW Mini Cooper. "Ele é bonito e fácil de estacionar", 
diz. Para ela, estes dois conceitos são essenciais em uma metrópole como São Paulo. Também na 
linha do belo segue a cirurgiã plástica Loriti Breuel. Ela tem um Mercedes-Benz, mas não quis 
definir o modelo. Seu sonho de consumo: o novo Mercedes CLK cabriolet na cor prata: "Um 
modelo que proporciona sensação de liberdade, tem potência e, principalmente, beleza, já que eu 
aprecio o que é belo."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 mar. 2006, Plano Pessoal, C-8. 


