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Mulheres já representam 40% das vendas de produtos tipicamente masculinos  
 
O impulso consumista das mulheres não se limita apenas a perfumes, roupas e jóias. O público 
feminino já escolhe e decide quase metade das compras em categorias como pneus de carros, 
bebidas alcoólicas e eletroeletrônicos. Reflexo de uma maior participação no mercado de trabalho, 
o comportamento delas não passou despercebido pelas principais empresas dos segmentos 
tradicionalmente associados aos homens. Com pesquisas, as companhias investem cada vez mais 
em produtos com design e voltados somente para elas.  
 
Quando o assunto é a compra de automóveis, elas dão o aval em 86% dos casos. Escolhem o 
modelo, a cor e os acessórios. Os pneus lideram a lista de decisões. Pesquisas realizadas pela 
Pirelli revelam que elas interferem na compra de 40% dos produtos no Brasil. Só no último ano, a 
interferência feminina no segmento aumentou 10 pontos percentuais.  
 
Para Nicola Tommasini, diretor de marketing da companhia na América Latina, elas podem 
ultrapassar os homens nos próximos dois anos se alta continuar no mesmo patamar do ano 
passado.  
 
– Ao contrário do que se pensa, elas estão liderando a mudança de consumo no Brasil. Há cinco 
anos, elas não representavam metade do poder de decisão da compra de carros. Por isso, elas 
têm sido objeto de atenção. Diferente do público masculino, detectamos em nossas pesquisas que 
elas dão muita atenção à qualidade e à segurança que o produto pode permitir. O que falta é 
conseguir a confiança delas – explica Tommasini.  
 
Por isso, o pneu vem mudando o DNA de sua comunicação. Outros dados do levantamento feito 
pela Pirelli revelam que o lado emocional das mulheres se traduz nos índices de manutenção. 
Assim, 60% do público feminino têm o hábito de fazer revisões periódicas em seus veículos.  
 
– Elas não esperam o carro ou o pneu apresentarem defeito. Elas são muito disciplinadas. 
Investindo em um forte processo de treinamento nos pontos de venda para as mulheres se 
sentirem mais confortáveis dentro das lojas e com os produtos. O processo inclui informações 
sobre as diferentes tecnologias dos pneus – revela Tommasini.  
 
A Widman, uma revenda da Pirelli na Tijuca‚ Zona Norte do Rio, inaugurou há um ano uma nova 
loja com espaço mais clean, voltado para as mulheres. Com a iniciativa, o público feminino passou 
a responder por metade das vendas. Por isso, a loja vai promover campanha publicitária voltada 
para as mulheres em revistas femininas.  
 
Sandra Farrel, artista plástica de 40 anos, é uma das clientes da revendora. Para ela, a 
preocupação com a qualidade de um item como o pneu é de extrema importância.  
 
– Tenho dois filhos. Não posso ter um carro, sem sentir confiança e conhecimento.  

 
 
Leia Mais 
 
Pirelli lança grife  
 
Os emblemáticos calendários de mulheres nas borracharias dão lugar a revistas femininas e 
serviços de buffet. Na opinião de Nicola Tommasini, diretor de marketing da Pirelli na América 
Latina, é importante que as empresas agreguem valores femininos a sua comunicação.  



Por isso, a multinacional - que no Brasil faturou cerca de 3 bilhões de euros no ano passado - traz 
para o país nos próximos meses sua grife de luxo, a PZero. Sensação na Europa, a marca tem 
como objetivo ressaltar a sofisticação entre o público feminino e, com isso, valorizar a empresa no 
país. As coleções de roupas e tênis chegam completas por meio de lojas multimarcas.  
 
- É um exemplo para aproximar os pneus da moda. Por isso, a garota-propaganda da grife é a 
modelo Naomi Campbell. A campanha veiculada na internet traz o mote Potência não é nada sem 
controle, que ressalta os atributos das mulheres como emoção - ressalta Tommasini.  
 
Além disso, a companhia criou o programa Mulheres no controle com o objetivo de ensinar noções 
de direção defensiva e treinar os funcionários das revendas.  
 
- A idéia é oferecer o produto correto. Queremos participar do processo de decisão junto com 
elas. Já detectamos que elas têm interesse em saber mais sobre o segmento. Por isso, estamos 
nos esforçando para dar essas condições - endossa Tommasini.  
 
Na avaliação de Raquel Siqueira, diretora de pesquisa qualitativa da consultoria Ipsos Brasil, a 
mulher está cada vez mais decidida no dia-a-dia. A voz ativa no mercado de trabalho e dentro de 
casa está se transferindo para a esfera de consumo em categorias ligadas aos homens. Por isso, 
continua a executiva, muitas companhias estão focando o trabalho nas mulheres.  
 
Segundo estudo da Ipsos, o universo feminino está prevalecendo no mercado de consumo. 
Características como intuição, romantismo e lidar com ambigüidades estão em voga, revela 
Raquel.  
 
- Todas as categorias levam em conta os investimentos em design e sabor. As divisões clássicas 
entre os sexos dentro de casa não existem mais. Antes, era um problema a mulher entrar num 
borracheiro ou dizer que gostava de cerveja. Até a tecnologia, sempre associada aos homens, 
ganha versões femininas como celulares, tocadores de músicas digitais e laptops com cores e 
design mais suave - ressata Raquel, lembrando por, exemplo, uma operadora de televisão por 
assinatura que lançou um novo decodificador florido e cheio de cores.  

 
 
Leia Mais 
 
Cerveja e aparelho de som só para elas  
 
Sentar em um bar e escolher a marca da cerveja são situações cada vez mais presentes no 
cotidiano feminino. Hoje, elas são responsáveis por 40% do volume de compras do setor 
cervejeiro no país. Em cidades como o Rio de Janeiro, o índice chega a 43%. Com o poder de 
decisão nas mãos, as empresas começam a trabalhar a mulher de forma diferente em sua 
comunicação. A mudança inclui a criação de bebidas exclusivas para elas.  
 
A Kaiser, da Femsa Cerveja Brasil, está decidida a ser o contraponto da categoria. Enquanto a 
maioria das marcas utiliza a mulher como objeto de desejo, explorando seu corpo, a quinta mais 
consumida, com 5,3% de participação, segundo a ACNielsen, quer utilizar o papel feminino de 
forma mais digna.  
 
- Vamos usar as mulheres sem ser objeto e sim como um ser pensante. Elas possuem uma força 
na decisão de compra que não pára de crescer no país. Esse será um dos pilares do 
reposicionamento da marca no país - explica Marcello Ursini, gerente corporativo de marketing da 
Kaiser.  
 
 



O paladar das mulheres também é peculiar. Elas preferem um sabor leve e um pouco mais doce, 
com aroma frutado e sem amargor. Foi com isso em mente que a Baden Baden, do interior de 
São Paulo, criou a versão Golden, cujo mote não dá margem a dúvidas: Cerveja com aroma, 
corpo e alma de mulher.  
 
No campo tecnológico, elas também mostram sua força. Foram as mulheres as grandes 
responsáveis pelo crescimento das vendas de aparelhos de som estilo microsystem, categoria que 
privilegia design e sofisticação. Em 2005, o nicho registou alta de 2% nos negócios enquanto os 
demais, de tamanhos maiores e focados na potência, amargaram queda de até 40%.  
 
- As mulheres, sem dúvida, puxaram a alta. São elas que definem o que entra em casa - defende 
Sérgio Junior, coordenador de marketing da JVC.  
 
A companhia acabou de lançar um minisystem com cores leves e contornos diferenciados. No ano 
passado, a JVC também obteve bom desempenho com a venda de aparelhos com a caixa de som 
acústica em madeira. No campo das filmadoras, a empresa criou recentemente um produto 
voltado para as mulheres com tamanho pequeno para caber na bolsa.  
 
- O percentual de decisão de compras entre homens e mulheres já está próximo. Por isso, 
investimos em tons leves e formato mais clean - ressalta Júnior.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 abr. 2006, Economia & Negócios, p. A20. 
 


