
Entrevista

De consumista
a consumidora

Desde 1999, Oriana White está envolvida com

as questões femininas. Psicóloga, há 13 anos

mantém seu próprio instituto de pesquisa, o

CPMResearch. Já desenvolveu diversos

trabalhos desse gênero, seja para o Conselho

Nacional da Mulher, seja para a ONG TVer ou

para diversos clientes interessados em conhecer

o perfil dessa nova consumidora. Pelo menos

80% dos estudos realizados por sua empresa

são focados nas mulheres, tanto donas de casa

quanto aquelas que trabalham fora. Oriana é

apaixonada pelo tema. Ela ressalta que a

mulher entra em uma nova fase: quer consumir

produtos que lhe garantam mais tempo livre ou

propiciem benefícios. "A mulher está deixando

de ser impulsiva e voltando a ser uma

consumidora. É um papel que qualifica o seu

estilo de vida", afirma na entrevista a seguir,

onde ressalta também que o homem passa a

ganhar mais espaço em sua apertada agenda

por Lúcia Faria

Especial Meio & Mensagem—O que
mais a atrai nesse tema?
Oriana White — Nós, mulheres,
somos muito lindas. O primeiro
estudo que fizemos foi sobre os
sonhos de igualdade. Uma das
grandes questões que apareciam
no Conselho Nacional da Mu-
lher era a seguinte: a mulher cres-
ceu, ganhou mercado, estudou,
mas continua triste, solitária. E a
grande pergunta é por quê? Se
crescemos tanto, por que não
estamos felizes?

Especial M&M—Você acha que não
estamos felizes?
Oriana — Não naquele momen-
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to, um momento tecnológico, de
2000 até 2002. Alguma coisa não
funcionava no processo. No es-
tudo Sonhos de Igualdade perce-
bemos que a mulher precisa re-
solver alguns problemas opera-
cionais, conciliando o trabalho
com a casa. Isso continua até
hoje. Ela tem muita coisa para
fazer, assume várias tarefas que
não são as do lar. Tudo isso no
mesmo esquema do homem, se
encaixando nos horários mascu-
linos. Se a mulher tem que traba-
lhar das 8h ao meio-dia e das 14h
às 18h, as tarefas de casa preci-
sam ser feitas das 6h às 8h, na
hora do almoço e à noite. Depois

ela fica ao telefone com a empre-
gada, com o filho. Não tem muito
segredo. Após esse estudo passa-
mos a pensar nas políticas que
poderíamos desenvolver para a
mulher. Fomos mais a fundo para
tentar compreender essa incom-
pletude. Começamos pelo coti-
diano, buscando entender a mu-
lher a partir do seu dia-a-dia. Ela
faz mais de 50 ações diariamen-
te, como cuidar das crianças,
colocar a máquina de lavar para
funcionar etc.

Especial M&M — Sobrou tempo
para ela?
Oriana—Ela, na verdade, não apa-

receu em nenhum discurso. O ma-
rido faz coisas como levar a crian-
ça à escola, colocar o lixo na rua.
São ações esporádicas, não é uma
rotina compartilhada. A partir da
pesquisa conversamos com mu-
lheres de cinco comunidades indí-
genas. Percebemos que são mais
felizes e mais completas. Elas vão
para o campo trabalhar, mexer na
horta, mas os filhos estão ali ao
lado, os valores são passados no
dia-a-dia. Elas têm uma visão dife-
rente do mundo, osrituais são mais
fortes. Nós, mulheres urbanas, tra-
balhamos fora, dividimos muito o
tempo e, nessa divisão, acumula-
mos tarefas.

Especial M&M —E como é a mulher
consumidora?
Oriana — O consumidor, aquele
que eu quero atingir, é cada um de
nós. Antes mesmo de o bebê nas-
cer, a mãe começa a tomar vitami-
na para ele. O consumo é uma
constante. A nossa qualidade de
vida gira em torno do consumo,
dos instrumentos que utilizamos
para viver. Com isso, vai se cons-
truindo a própria identidade e per-
sonalidade. Somos todos consu-
midores, e nesse contexto a mu-
lher passa a crescer e se especi-
alizar na tarefa de consumidora.
Antes ela era a rainha do lar, en-
tendia tudo sobre produtos de lim-
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peza, comida, educação. Hoje seu
mundo foi ampliado, ela entende
de carro, seguro, apartamento,
lazer, esporte, e começou a com-
partilhar com o marido, com as
crianças, que aprendem também.
O consumo criou uma lógica de
vida, a lógica da família, e com ele
vêm todos os valores, o que é
certo e errado, o estilo de alimen-
tação, de moradia. A mulher já
tem esses perfis criados, e come-
çou a passar tudo isso para os
filhos para que eles tomem deci-
sões também. Ela delegou algu-
mas escolhas às crianças para, de
certa forma, não ficar sobrecarre-
gada. Para não se preocupar com
qual iogurte a criança quer, ela
manda o filho decidir. Essa é uma
maneira de treinar esse futuro
consumidor, ensinar a olhar da-
tas de validade, marcas, dar os
parâmetros para a criança apren-
der a ser consumidora.

Especial M&M — Agora ela está em
que momento de consumo?
Oríana — Ela está reavaliando
cada decisão de compra. Como
existe um leque de escolha com
três ou quatro marcas que ela
gosta, a mulher passa a olhar pre-
ços, promoções. As outras 20
marcas existentes ela nem vai ver.
Mas começa a brincar com gru-
pos de marcas. O dia-a-dia da dona
de casa, da mulher que está no ato
de compra, é muito mais seletivo.
Essa seleção já não é mais só em
função de marca e preço de pro-
dutos, mas da utilidade e da ne-
cessidade de cada um. "Quanto
isso é útil para mim? Quanto im-
porta para a minha família consu-
mir essa categoria? Ah, importa
por causa da minha saúde, por-
que a minha criança gosta." A
mulher qualifica muito melhor a
sua compra. Ela sabe que aquilo
é uma porcaria, mas está com-
prando porque o filho gosta e ela
quer dar a ele. Cada ação é muito
mais pensada. A mulher está se
tornando muito mais consciente,
e aí entram também as variáveis
de ética do fabricante.

Especial M&M — Esse já é um crité-

rio de escolha?
Oriana — Não sei se chega a ser
critério de escolha. Pode ser um
próximo passo, mas da esta bem
mais consciente. A mulher está
muito mais tranqüila, menos im-
pulsiva, e pensa mais nela. Há dois
pontos interessantes Um é a requa-
lificação do novo. Antigamente to-
dos os lançamentos vinham coma
palavra "novo" perto do logo. Hoje
em dia não basta apenas ser uma
novidade. Ela se pergunta: "O que
esse novo tem de diferente do ou-
tro? Qual o diferencial que ele me
traz? O cheiro, o preço?" Até a fide-
lidade dela, a escolha anterior, tem
mais peso do que o fato do novo
estar presente. Se aquele produto
com o qual ela está acostumada
facilita a vida, por que mudar?
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livrar de algumas tarefas e ser
mais livre?
Oriana — A função da mulher de
unir, entender e refletir foi substi-
tuída por um comportamento
muito objetivo, racional, ameri-
cano, de produção. E a mulher
não é de produção, é de reflexão.
Ela precisa de pelo menos um
momento de calma no dia. Nesse
aspecto, a mulher está crescendo
muito porque está reencontran-
do o homem em sua vida. Está
abrindo mais espaço para ele,
ouvindo mais a opinião dele. Está
construindo com ele novas for-
mas de pensar. O homem havia
perdido espaço na hierarquia de

uma consumidora. É um papel
muito lindo e que qualifica o seu
estilo de vida.

Especial M&M —E a espiritualidade
da mulher, como está?
Oriana — A mil, não só com rela-
ção às éticas das religiões, mas
quanto ao vínculo com o Maior,
com o Divino. E por quê? Por ter
consciência de que somos muito
pequenininhos, grãozinhos de
areia. Com essa vida corrida deixa-
mos de lado coisas da nossa cultu-
ra, os encontros familiares, as fes-
tas. Ficamos com o básico: Natal,
Páscoa, mas nunca como celebra-
ção, e sim como obrigação. Agora

"O homem havia perdido espaço na hierarquia
de importância da mulher. Agora ela está deixando

até os filhos um pouco de lado para curtir mais
o tempo com o marido"

Especial M&M — Mas ela se pre-

ocupa em comprar produtos de
uma empresa socialmente res-

ponsável?
Oriana — Isso está no âmbito do
discurso. Ela está dando os primei-
ros passos. Sabe da importância,
acha fundamental para o aspecto
psicológico. Está consciente. Isso
vai acontecer, mas ainda não está
consolidado. Pode ser que falte um
pouco de tempo, de vivência. Acho
que o início do trabalho social, que
se torna político, é no próprio bair-
ro. As associações de bairro são as
células de atuação da mulher. Quan-
do ela vai lá e começa a fazer este
trabalho, passa a se entender como

cidadã. Depois começa a per-
ceber que o social só não
basta, daí vai para a política
para mudar as leis e cresce
politicamente. A mulher ur-
bana precisa perder o medo
e ver que a política não é
coisa só de gente corrupta e
de homens.

Especial M&M — Por que as
mulheres são maioria nas
universidades, em boa par-
te das empresas, mas pa-
ram no nível gerencial? Por
que ainda são poucas as
mulheres na presidência
das companhias?
Oriana — Quando tem que
tomar realmente a posição
de líder, ela não vai, emper-
ra. Tem um telhado de vi-
dro, por isso não consegue
assumir o cargo. Quanto
mais se cresce numa empre-
sa, mais é preciso ser políti-
co. Existe a competência,
mas há um jogo político.

importância da mulher. Agora ela
está deixando até os filhos um
pouco de lado para curtir mais o
tempo com o marido. Nem que
seja para tomar uma cervejinha
com ele no sofá e não sair corren-
do para fazer compras por causa
de uma liquidação. São essas as
reflexões sobre a qualidade do
tempo que entram agora na vida
da mulher. A grande moeda de
troca acaba sendo muito mais o
tempo do que o valor financeiro.

Especial M&M — A mulher deixa de
ser uma consumidora voraz?
Oriana — Ela deixa de ser consu-
mista para ser consumidora. Exis-
te um problema de conceito. Às
vezes as pessoas criticam o con-
sumo tendo em mente o que se-
ria o consumismo. O consumo é
o pão, o leite, o cinema. O que
criticam é o consumismo, o com-
prar sem pensar, aquela coisa de
ir atrás da propaganda. Essa dife-
rença de conceito tem que ficar
clara. Amulher está deixando de
ser impulsiva e voltando a ser

a celebração está voltando. Ela
quer reunir a família, resgatar o
convívio entre as pessoas, coisa
que ficou perdida. Não sei se isso
acontece só com a mulher, acho
que o homem também quer resga-
tar os relacionamentos humanos.
Não só o amoroso, do casal, mas o
relacionamento da família, dos ami-
gos, dos parentes. Aminha história
de vida não está no meu novo apar-
tamento, mas na casa onde eu brin-
cava quando criança com meus
primos na rua. Amulher quer vol-
tar lá para ver como está o lugar, o
antigo jardim. Assim, muita gente
está reavaliando se vale a pena
passar quatro horas num super-
mercado ou se é melhor comprar
na vendinha ao lado, resolver rápi-
do e passear com os filhos no seu
antigo bairro.

Especial M&M — Um dos trabalhos

desenvolvidos pela CPM Research

aponta que a mulher ainda não

participa de ações beneficentes.
Oriana — Ainda não, ela está co-

meçando.

Especial M&M - Não se trata

de uma estrutura machista
da empresa, que não lhe dá

a oportunidade?
Oriana — Muitas vezes a mulher
não enfrenta. Tínhamos apenas 11
no Senado. Há uma defasagem da
mulher atuando no mercado de
trabalho e nos postos de poder.

Especial M&M — Ela é uma boa

líder?
Oriana—É uma líder diferente. Por
exemplo, um estudo do Stephen
Kanitz diz que das 500 maiores
companhias, apenas 11% contam
com mulheres no poder.Já as ONGs
tinham 85% delas no topo da ges-
tão. Trata-se de um modelo calca-
do no ser humano. Uma ONG é
baseada em compartilhamento, e é
nesse modelo que a mulher se sen-
te mais à vontade. Temos que estu-
dar muito a mulher. Ela é a grande
semente das mudanças, é quem
propaga os novos valores e curte
fazer isso. O homem está entrando,
ajudando, mas é ela que detém o
poder de decisão e de compra. Em
termos de consumo, se a mulher
mudar como consumidora, o estilo
de consumo muda. Por isso, preci-
samos estar atentos.
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Especial M&M — Mesmo se for um

novo produto daquela marca que

ela já utiliza?
Oriana — Ela vai olhar com muita
paciência, mas não acredita muito
que aquilo seja diferente. A mulher
já está treinada com relação aos
instrumentos do marketing. Por isso
ele tem que dar uma virada. É pre-
ciso surgir um novo marketing, uma
forma inovadora de marketing que
atinja esse consumidor. E isso já
está nascendo, um marketing mais
ético voltado para o consumidor
consciente. Há uma reflexão sobre
o que é a comunidade consumido-
ra, essa relação do que consumir e
o que não consumir. As coisas não
são lineares, o pensamento

complexas, hlas precisam de
um ambiente, de um enten-
dimento do indivíduo, dos
valores básicos dele.

Especial M&M — Já dá para
perceber essas mudanças
nas campanhas publicitá-
rias? A família do comercial
de margarina continua to-
mando o café da manhã uni-
da, linda e maravilhosa?
Oriana — Mas isso está co-
meçando a mudar. Fize-
mos quatro trabalhos ex-
celentes, sobre os quais não
posso falar, mas são im-
portantes para dar subsídi-
os para a estratégia de ma-
rketing e para as campa-
nhas publicitárias. Há um
novo foco, uma maneira di-
ferente de entender o con-
sumidor. O ponto de parti-
da é o humano e não as
propostas de marketing e
de estilos de vida. Parte-se
até de segmentações feitas,
mas volta-se para o indiví-
duo. Pode-se entender as
diferenças deste indivíduo,
o que ele faz, onde ele atua, e aí
entra a mulher.

EspecialM&M— Você falou sobre o

primeiro ponto desse novo

marketing, a requalificação do
novo. E o outro?
Oriana — O outro é o tempo. Esta-
mos acostumados a esse mundo da
pressa, em que tudo vai contra o
tempo, às coisas que precisam ser
para ontem. Mas existe um novo
paradigma nessa forma diferente
de consumir. A mulher está mais
sensível, então ela pensa: "Preciso
de um tempo para analisar, para
refletir*. Se ela conseguir valorizar
o tempo, vai economizar esse tem-
po para da. Então a cada dia vai
toa uma coisa nova, buscar ou-
tras especializaçoões, pode até dor-
mir se quiser, ir ao cinema à tarde,
bater papo Esse tempo e a tal da
qualidade de de vida.

Especial MAM — A tendência é a

ajudem a ter mais tempo para

cuidar de si? O que ela quer é se


