
Tendências de consumo
Dia Internacional da Mulher

O comportamento feminino on-line e 
o impacto do Dia Internacional da Mulher
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Pessoas respondem de 8 a 10% de maneira mais positiva com marcas 
que engajam com anúncios que promovem a igualdade de gênero. 

49% Mulheres guerreiras

46%
Reais e sem o padrão de beleza
inatingível dos filmes e da TV

33% Dinâmicas

32% Independentes









Quando questionadas sobre como gostariam de ser representadas nas propagandas, as entrevistadas 
afirmaram que queriam ser retratadas como:









64,8% das brasileiras entrevistadas admitem que já mudaram seus hábitos de compra por 
causa das redes sociais.4

58,5% das brasileiras entrevistadas, afirmam que as propagandas não refletem suas atitu-
des nem quem elas são.4

75% das mulheres acreditam que a coisa mais importante que as marcas podem fazer para 
promover a igualdade de gênero, é parar de retratar a mulher como um símbolo sexual.³

60% das mulheres millennials no YouTube dizem que lembram de marcas que são LGBT-
-Friendly.10

têm 2x mais chances de lembrarem
positivamente de uma marca se a mesma realiza

anúncios que remetem ao empoderamento feminino

18 e 34
Mulheres entre

anos

estão

mais dispostas a curtir, compartilhar, 
comentar e inscrever-se na página do YouTube, 

após assistirem um anúncio com esse tema

80%&

Os segmentos aos quais as propagandas mais precisam se adequar para refletir a mulher de hoje são:
cerveja, automóveis, moda e beleza. 4



“Como agentes responsáveis pela transformação da comunicação 
do cliente, precisamos estar sempre atentos aos movimentos e 
mudanças que vemos no público-consumidor. Buscar orientar o 
cliente a ser mais diverso, respeitar seu público e conquistar a 
afinidade do mercado como um todo.

Esta também é uma forma de contribuir com a visão que quere-
mos para o mercado da publicidade. Por meio da nossa orienta-
ção, podemos abrir as portas para o diálogo e o respeito.”

Gladys Ignes
Account Coordinator for LATAM

GhFly

http://www.ghfly.com/


Comportamento feminino on-line

dos usuários de aplicativos de jogos são mulheres.⁵52%

das empreendedoras usam o Facebook para promover seus negócios.773%

das brasileiras pretende adquirir algum 
curso on-line nos próximos três meses.4

23%

das mulheres concentram a maior parte 
de suas compras em lojas virtuais.4

32%

“As mulheres já são maioria em cursos de graduação, pós-gradua-
ção e cursos diversos, tanto presenciais como no formato on-line. 
Essa modalidade (EAD) possibilita um acesso mais fácil e prático 
ao conhecimento, o que facilita a vida de muitas mulheres que 
têm jornada dupla, ou até mesmo tripla, trabalhando, cuidando da 
família e estudando.

Essas informações nos trazem uma expectativa positiva de igual-
dade para o futuro profissional das mulheres no Brasil. Há muito a 
ser conquistado quanto à igualdade de gênero no mercado de 
trabalho, porém, cada vez mais as mulheres estão presentes em 
áreas tradicionalmente masculinas, assim como assumem com 
mais frequência posições de liderança.”

Claudia Laube
People Team Coordinator

GhFly

64% Promoção

53% Preço atrativo

34% Facilidades de pagamento







Aspectos mais relevantes para a decisão de compra:4

3x
O tempo que as mulheres passam assistindo a vídeos no YouTube sobre conteúdos

relacionados a pequenos negócios, novos negócios e serviços prestados às empresas triplicou.²

“Ainda temos um longo caminho a percorrer para conquistar a 
plena equidade de gênero nos âmbitos sociais e corporativos. 
Porém, temos dado significativos passos para alcançar esse objeti-
vo. 

Falamos abertamente sobre nosso papel dentro do mercado de 
trabalho, do nosso comportamento como consumidoras, e mostra-
mos nossa relevância nas mais diversas áreas. Todas essas discus-
sões são fundamentais para que a sociedade veja que queremos 
estar em posição de igualdade com os homens.”

Julia D'Amo
Marketing Coordinator

GhFly



Aumento na busca por alguns tópicos cresceram nos últimos anos:8

O Dia Internacional da Mulher

226%
de aumento nas buscas por 
Empoderamento feminino

49%
de aumento nas buscas por 

Representatividade feminina 

35%
de aumento nas buscas por  

Equidade de gênero

89% Roupa infantil

80% Decoração

66% Móveis

62% Artigo para casa









52% Perfumaria

50% Música

Dentro de diversas categorias a decisão de compra vem delas:9

“Nos dias de hoje, não é novidade dizer que a mulher é a organiza-
dora financeira da família, isso deve-se ao fato do empoderamento 
das mulheres e do papel relevante delas na sociedade. 

A mulher que tem essa liberdade e habilidade da gestão financeira 
familiar tem o poder de visualizar situações futuras ou entrar em 
detalhamentos que os homens não conseguem enxergar.

É ela quem controla com prudência as prioridades daquilo que 
entra no seu ambiente familiar, quanto à alimentação, bens mate-
riais e dívidas para o futuro. E, por fim, definem a compra.”

Rosalia Martin
Financial Coordinator

GhFly

+125% Flores

+23% Livros

+11% Smartphones

+4% Perfumes





Categorias que mais se destacam:9
Crescimento Vs. Média do mesmo dia nas semanas anteriores

Fontes:

¹ YouTube Data, Global; classification as Entrepreneurial videos were basead on public data such as headlines and tags, and may not account for every such video available on YouTube,

Jan - Dec. 2015 and Jan-Dec. 2016

² YouTube Data, Global, classification as Small Business, Business News, and business services videos were based on public data such as headlines and tags, and may not account for every 

such video available on YouTube, Jan. - Dec. 2015 and Jan. - Dec 2016.

³ Gender Representation in Ads,” Facebook IQ survey of 1,547 people in the US ages 18+ recruited by Qualtrics, Jun 2017. All respondents were smartphone and Facebook users.

4 Fonte: SPC Brasil (As Facetas da Mulher Brasileira: Mercado de Consumo) e ( Release Consumo das Mulheres).

⁵ Ipsos MORI, U.S, Mobile app research report, “Something for everyone”, July 2017.

6 Pixability, June 2017, “Purpose Driven Marketing” Research. Top 100 brands defined by interbrand’s 2016 list of top 100 global brands.

7 Rede Mulher Empreendedora, pesquisa sobre empreendedorismo feminino: Quem são elas? Realizada em 2016.

8 Dados Internos do Google.

9 TGI

10 Google Survey (How Youtube Audience Views LGBT-Inclusive Advertising).

11 Google Consumer Survey, U.S., n=1,500 women aged 18-34, Feb. 2016.
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