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Elas têm buscado cada vez mais 
visibilidade, igualdade e liberdade. Hoje são 
protagonistas de um novo movimento no 
Brasil e no mundo. Não há como consolidar 
marcas e negócios sem pensar nas 
mulheres!

São exigentes, criteriosas, batalhadoras. 
Dedicadas, multitarefas, capazes de fazer a 
diferença por onde passam.

A um mês do Dia Internacional da 
Mulher, trazemos informações 
estratégicas sobre alguns dos 
assuntos de maior relevância 
para o público feminino.

E também, dados especiais para você 
pensar em seus negócios com um 
olhar mais abrangente, combinando 
força e delicadeza. Porque falar 
com elas tornou-se essencial! 
Vamos juntos?
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E CARREIRA 
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O QUE ELAS PENSAM SOBRE OS 
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O desafio da jornada dupla ainda é enfrentado por boa parte das mulheres.

Ensino Fundamental 

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Superior Completo

Pós-graduação Incompleta

Pós-graduação Completa 7%

4%

24%

28%

28%

2%

1%

No Brasil, 
segundo a 
MindMiners, a 
escolaridade 
destas 
mulheres é...
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DADOS SOBRE 
ESCOLARIDADE E INSERÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHOTrabalho e carreira

Dentro de 
casa o trabalho 

continua por mais

 5 HORAS,
 no mínimo, para 

28% 
delas

64% das 
entrevistadas trabalham 

em período integral 
fora de casa 

Fonte: MindMiners – estudo realizado entre 27 de 
abril e 2 de maio de 2017. Amostra: 1.000 mulheres



Em Curitiba, 
segundo dados da Kantar IBOPE Media

49% das mulheres 
estão trabalhando

Elas representam 

45% da força de 
trabalho na capital e 
região metropolitana
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Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Superior Completo

Pós-graduação 8%

9%

10%

25%

7%

25%

12%

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group 
Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II 
(2016 2s + 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - 
Filtro: respondentes do sexo feminino



Há espaço para 
as mulheres 

ocuparem mais cadeiras 
em sala de aula, em 
cursos presenciais 

e a distância 

Marcas 
podem fazer 

conexões 
oferecendo 

reconhecimento e levando 
mais praticidade ao dia a 

dia femininino

O que estes dados nos mostram?
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Para 

72% 
das mulheres, elas 

ainda não têm as mesmas 
oportunidades no 

mercado de 
trabalho

E para 

90% 
delas, as tarefas 

domésticas não são 
exclusividade: homens 

também participam 
ativamente!

É preciso cada vez mais mostrar a família como um 
espaço de igualdade, em que mulheres e homens 

dividem tarefas e responsabilidades
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FONTE: MindMiners – 
estudo realizado entre 
27 de abril e 2 de maio 
de 2017. Amostra: 
1.000 mulheres
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Comunicação voltada para os 
novos papéis femininos. Mais do 

que uma oportunidade: uma forma 
de fazer a diferença.

Hábitos de compra

46% 
delas evitam comprar 

produtos de marcas que 
objetificam as mulheres 

nas campanhas

Na hora da 
compra, 

34% 
das mulheres levam em 

consideração a forma 
como uma marca 

as representa

Fonte: MindMiners – estudo realizado entre 27 de 
abril e 2 de maio de 2017. Amostra: 1.000 mulheres



ITENS DE 
ALIMENTAÇÃO
Lanchinhos, principalmente bebidas! Para a hora do 
intervalo entre uma atividade e outra...

compraram café nos últimos 7 dias

compraram refrigerante

compraram refresco em pó

compraram iogurte

82%
65%
60%
51%
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Os biscoitos
 também fazem 

parte do lanchinho: 

49% 
compraram biscoito 

doce nos últimos 7 dias 

e 47% 
biscoito salgado

1º -  Café (Consumo pessoal)
2º -  Refrigerantes (Normal e Diet/ Light)

3º -  Refresco em Pó
4º -  Iogurte

5º -  Biscoito Doce
6º -  Biscoito Salgado (não doce)

7º -  Macarrão Instantâneo
8º -  Balas/ Drops/ Pastilhas/ Pirulitos

9º -  Sorvete
10º -  Salgadinhos em pacotes 38%

40%
45%
45%
47%
49%
51%

60%
65%

82%Veja o ranking 
completo da 

Kantar IBOPE 
Media:

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II (2016 2s 
+ 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino
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42% 
compraram roupas 

femininas nos 
últimos 30 dias

26% 
compraram calçados

16% 
compraram roupas 

masculinas

Entre as 
mulheres que 

trabalham, os números 
são diferentes.

48% 
compraram alguma peça 

de roupa feminina,

29% 
calçados femininos e

20% 
roupas masculinas

Roupas e acessórios

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - 
Banco: BR RG 2017 II (2016 2s + 2017 1s) - Universo: 

1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino
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Veja o comparativo entre os públicos: 
mulheres de Curitiba e mulheres de Curitiba que trabalham

Roupa para mulheres
Calçados

Roupa para homens
Presentes
Perfumaria

Roupa para crianças/ bebês
Artigos para casa

Eletrodomésticos/ Eletroportáteis
Livros
Móveis6,1%

8,1%
9,0%

10,7%
12,6%

13,2%
16,3%

16,8%
26,2%

41,9%

8,5%
10,5%

12,4%
15,4%
15,6%
16,2%

19,8%
20,2%

29,0%
48,3%

Curitibanas que estão trabalhandoCuritibanas

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II (2016 2s + 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino



 O que elas    pensam sobre  os novos papéis femininos?
Elas ainda são as maiores responsáveis pelo 
trabalho doméstico, mas concordam que não 
deveria ser uma função exclusivamente feminina 
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73% das mulheres curitibanas acreditam 
que as responsabilidades da casa deveriam 
ser repartidas igualmente com os homens

Em Cascavel, este índice 
é o maior do Paraná: 

88%
Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II 

(2016 2s + 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino -   
Cascavel - Banco: Nov-Dez/2016 - Universo: 129.099 - Filtro: sexo feminino
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61% das mulheres curitibanas afirmam 
que são bastante independentes

 
Se pudessem escolher entre carreira e 

maternidade, optariam pela maternidade

De maneira geral as mulheres ainda não se sentem 
representadas pelas marcas do universo feminino 

 

46% das mulheres afirmam que ser bonita é 
afirmar sua personalidade e suas diferenças.

Independência P ersonalidade

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II (2016 2s + 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino
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Quem são as  mulheres do       Paraná?
Enquanto as marcas trabalham pela inclusão 
dos novos papéis femininos na sociedade, 
vamos juntos formar um olhar local sobre as 
mulheres do Paraná! 

18-24 anos

25-29 anos

30-39 anos

40-49 anos

50-59 anos

60 e mais 15%

12%

14%

16%

8%

11%

Fonte: IPC Maps 2017, Paraná

Faixa etária
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Separamos alguns dados de comportamento destas mulheres e escolhemos um 
termo ou palavra para representar o olhar feminino em cada região do estado.

Em 
Curitiba, a 
palavra é 

“autoconfiança”

55% estão sempre 
procurando ideias novas
 para melhorar sua casa

43% ficam satisfeitas 
ao fazer compras

 41% afirmam que o uso de 
maquiagem faz com que se 

sintam mais 
autoconfiantes

Em 
Maringá... 

“bem estar”

58%  sempre 
verificam o conteúdo nutricional 

dos alimentos 

 47% praticam esportes ou exercícios 
pelo menos uma vez por semana

 8 em cada 10 
mulheres afirmam que é 

importante 
manter-se 

jovem

Em 
Guarapuava... 
“consciência”

 

65% estão dispostas a 
mudarem seus hábitos e estilo de vida 

para beneficiar o meio ambiente

76% preferem passar uma noite 
calma em casa do que sair 

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target Group Index - Curitiba - Banco: BR RG 2017 II (2016 2s + 2017 1s) - Universo: 1.383.692 - Filtro: respondentes do sexo feminino
 - Maringá - Banco: Nov-Dez/2016 - Universo: 177.282 - Filtro: sexo feminino - Guarapuava - Banco: Nov-Dez/2016 - Universo: 69.997 - Filtro: sexo feminino
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Em 
Londrina, 
“comprar 

consciente”
 

67% das mulheres 
afirmam que gostam

 de fazer qualquer 
tipo de compra

E 86% sempre 
buscam pelo menor 

preço!

Em 
Foz do 
Iguaçu, 

“informação”
 

73% das mulheres de Foz 
do Iguaçu confiam na TV 

para se manter informadas

68% acreditam que vale a 
pena pagar mais caro por 

produtos de qualidade.

Fonte: Kantar IBOPE Media - Target 
Group Index Light – Londrina - Banco: 
Nov-Dez/2016 - Universo: 241.256 - 
Filtro: sexo feminino -  – Foz do Iguaçu - 
Banco: Nov-Dez/2016 - Universo: 
112.403 - Filtro: sexo feminino



Para pensar: insights sobre o universo feminino
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Agora que você já conhece alguns 
hábitos de consumo e comportamento 
das paranaenses, vamos juntos pensar 
em insights importantes trazidos pelo 
estudo da MindMiners.
 
Não importa se o seu produto é focado 
no público masculino, feminino, infantil. 
A propaganda contemporânea conversa 
com todo mundo, sem distinção; cria 
conexão com todos os públicos, gera 
empatia, fideliza. 



71% 
das mulheres não 
escolhem marcas 

somente por elas se 
posicionarem como 

feministas

35%
já tiveram sua capacidade 
profissional rebaixada por 

serem mulheres

63%
 não acham que há 

marcas exclusivamente 
femininas e outras 

exclusivamente 
masculinas

DICAS PARA UMA BOA CAMPANHA 
QUE CONVERSA COM AS MULHERES!

Pratique aquilo que você vende!
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Mais importante do que vender uma 
imagem baseada em igualdade é 
colocar estes valores em prática 
dentro dos negócios!

Fonte: MindMiners – estudo realizado entre 27 de 
abril e 2 de maio de 2017. Amostra: 1.000 mulheres



Fale conosco e vamos juntos criar conexões com elas!


