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Mulher, Mãe, Trabalhadora e Consumidora
Woman, Mother, Worker and Consumer

Caroline Walfrid

RESUMO
Durante muito tempo, a configuração da mulher dentro da socieda-

de esteve associada à figura materna. Mesmo com todo o avanço do
século XXI, a sociedade ainda reforça esse papel tão nobre das mulhe-
res, embora sua inserção social mais ampla tenha sido marcada por
lutas e conquistas que serviram para enaltecer o seu papel como agen-
te social singular, tanto no espaço doméstico quanto no espaço público.

O período da segunda guerra mundial foi de extrema importância
para marcar o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, bem
como seu gradativo acesso ao ensino superior. Essa mudança social
automaticamente transformou-as em grandes consumidoras. A relação
de consumo do público intensificou-se através dos meios de comuni-
cação, pela sua importância no estímulo ao consumo. Em decorrência
da explosão do consumo feminino, o marketing passou a estudar e a
valorizar o processo de compra e os hábitos desse segmento, a fim de
instituir uma classificação, ou seja, uma denominação para esses
processos peculiares de compra. O propósito deste artigo é refletir
sobre os múltiplos papéis desempenhados pela mulher contemporânea,
enfocando sua presença no mercado de trabalho e seu comportamento
de compra e consumo.

PALAVRAS-CHAVE: comportamento de consumo, comportamento
de compra feminino, mercado de trabalho, meios de comunicação.

Mercado de Trabalho

Segundo Barletta (2003), durante o período da
Segunda Guerra Mundial, as mulheres norte-
americanas começaram a desabrochar em um ce-

nário que favorecia o seu desenvolvimento intelectual e
profissional, tendo boas oportunidades de demonstrar à
sociedade que estavam preparadas para realizar ativi-
dades profissionais e, assim, ocupar cargos que antes
pertenciam somente ao sexo masculino. Com os homens
indo lutar na guerra, coube a elas assumir o mercado de
trabalho para que o seu país não parasse em termos eco-
nômicos. Essa entrada no mercado de trabalho, entretan-
to, proporcionou às mulheres a experiência do gosto pela
independência financeira, tendo a sua própria renda. Isso
sem falar no poder de exercer um trabalho fora do âmbito
do lar, sem que fossem discriminadas pela sociedade.

O Brasil também acompanhou, da sua maneira, as
tendências internacionais de modernização e de emanci-
pação feminina, conforme lembra Bassanezi (2004). Aqui,
as brasileiras, como as norte-americanas, também foram
incentivadas a participarem do mercado de trabalho
durante o período da II Guerra Mundial em função do
desenvolvimento econômico do País. Com o final do
conflito, o governo e a sociedade, através de campanhas
publicitárias, começaram a pregar a volta das mulheres
ao lar e a manutenção dos valores tradicionais entre
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ABSTRACT
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linked to the maternal role. Society still stresses this noble role of women
inspite of all the progress brought by the 21 st century. Their social
ascension was known by fights and achievements which increased their
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The Second World War period is extremely important to register
the women entrance at the job market, as well as their gradual access
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woman, focusing its presence at the job market and its consumption
and purchasing behavior.
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homens e mulheres. Nos anos 50, assinala a autora, a
classe média brasileira experimentou uma ascensão no
âmbito do consumo, levando o crescimento urbano e a
industrialização do país a um aumento das possibilidades
educacionais e profissionais, tanto para os homens quanto
para as mulheres. A democracia e a participação eram
as idéias dos discursos políticos da época. Novas formas
de lazer e acesso à informação foram incorporadas à
vida dos brasileiros. Entretanto, os papéis femininos e
masculinos exercidos na sociedade continuaram os mes-
mos: o trabalho feminino, ainda que fosse cada vez mais
comum, era considerado "desnecessário" e visto como
subsidiário ao trabalho masculino.

O movimento feminista foi muito importante para as
mudanças nesse contexto. De acordo com Alves e Pitan-
guy (1981), a luta contra a desigualdade e a busca por
direitos iguais aos dos homens trazida pelo movimento
ajudou a mulher desmistificar a imagem de "burra", "frá-
gil" e "sedutora". A questão da "sedução", no entanto,
continuaria a marcar a trajetória da mulher em alguns
momentos no mercado de trabalho. Se elas eram bem
pagas, era porque tinham relações (extraprofissionais)
com algum superior. Ou, ainda, se elas sofriam abuso
sexual, era porque tinham um comportamento insinuante.
O fato é que invariavelmente a mulher era responsa-
bilizada pelo ocorrido.

Ainda em meados do século XX, o mercado de tra-
balho feminino foi ampliado para novos setores. As
mulheres foram para escritórios, comércio e serviço
público. Começaram a surgir, então, mais oportunidades

Think, Porto Alegre, v. 3, n. 2, p. 71-76, jul./dez. 2005



72
Caroline Walfrid

de empregos em profissões como as de enfermeira, pro-
fessora, funcionária pública, médica e assistente social,
que exigiam das mulheres grau de escolaridade mais
elevado e, conseqüentemente, possibilitavam que se
tomassem profissionais mais bem remuneradas, conforme
afirma Bassanezi (2004).

De acordo com o IBGE, a taxa de participação femi-
nina no mercado de trabalho cresceu cerca de 13 pontos
percentuais entre 1950 e 1980, chegando nos anos 90 a
quase 40%. Nesse período, nas regiões metropolitanas,
essa taxa de participação atingiu 44,33%. No entanto,
essa entrada massiva das mulheres no mercado de
trabalho não foi acompanhada de uma diminuição das
desigualdades profissionais entre os sexos. Essa partici-
pação feminina pode esconder um aspecto importante:
como as mulheres não chegam a ter uma profissão tão
definida como a dos homens - pois se fazem presentes
no mercado em ocupações de menor nível de especia-
lização -, talvez seja esse aspecto perverso que explique,
em parte, sua participação significativa na indústria de
transformação (PEREIRA DE MELO, 2001).

A mulher de negócios ou a trabalhadora é um fenô-
meno muito recente, que, apesar das mudanças profundas
em relação à situação anterior, caracteriza-se pela manu-
tenção do vínculo da mulher com as funções desempe-
nhadas no lar (LOBOS, 2003). Na atualidade, as mulheres
tornam-se mais independentes na escolha de sua vida
profissional e de sua maneira de ser e, portanto, os mo-
delos femininos ficaram mais complexos e diversificados.
Nesse sentido, elas reivindicam atuar em múltiplos
papéis sociais: querem ser ao mesmo tempo mães, tra-
balhadoras, cidadãs e sujeitos de seu lazer e prazer (DEL
PRIORE, 2001).

Enquanto essa mudança no ambiente de trabalho
prossegue, um resultado óbvio é que as mulheres, atual-
mente, estão gerando a sua própria renda. Isso, por sua
vez, alavanca a demanda por bens de consumo, uma vez

s

que as famílias passam a dispor de dupla renda. E a
dinâmica do duplo ganho que expande a participação das
mulheres nas grandes compras para a família (BAR-
LETTA, 2003).

Os Meios de Comunicação

Na visão de Almeida (2002), os meios de comunicação
de massa, ao longo da história, foram muito importantes
para desenvolver o consumo voltado ao público feminino.
Para isso, é essencial verificar brevemente a cronologia
dos folhetins.

O folhetim nasceu no século XIX com a idéia de trazer
o público feminino "para dentro" do jornal. As histórias
seriadas melodramáticas, em capítulos, editadas nos pés
de páginas dos jornais, teriam sido responsáveis pela

ampliação da circulação do material impresso. Dessa
forma, o jornal aumentaria muito as suas vendas ao incluir
conteúdos voltados para o público feminino, com a expec-
tativa de que as mulheres também viessem a ser leitoras.
Dessa forma, os folhetins formularam uma estratégia
para atrair o público feminino, inserindo em seu conteúdo
receitas e anúncios voltados à vida doméstica.

No século XX, as inovações tecnológicas permitiram
a incorporação dos folhetins aos novos veículos de comu-
nicação. As histórias folhetinescas passaram a ser
adaptadas para o rádio num primeiro momento e, a partir
dos anos 60, para a televisão. A aproximação entre o
mundo externo e o ambiente domiciliar foi facilitada, pro-
movendo, assim, novas associações do universo doméstico
com o feminino.

As novelas, por tratarem de temas sentimentais, são
vistas tanto pela audiência como pela produção como
sendo um produto culturalmente feminino. Mesmo
acrescentando elementos relacionados a temas mascu-
linos, como política e religião, a novela pode ser con-
siderada basicamente uma narrativa feminina. Ao analisar
a lógica comercial das emissoras, Almeida (2002), afirma
que é reforçada a idéia de que novela é um produto "pa-
ra mulheres". Ou seja, a novela é boa para vender pro-
dutos, pois, apesar de ser um produto voltado para o
público feminino, atinge a família toda. Uma vez que é
reconhecida pelos anunciantes como o "programa da
família brasileira", a novela marca um ponto a favor, já
que a família e o espaço doméstico são considerados o
centro nesse processo inicial de formação de uma so-
ciedade de consumo.

O Consumo
Se nos anos 50 uma dona de casa aspirava por uma

geladeira elétrica e um fogão a gás, nos anos 90, ela am-
biciona um freezer, um forno de microondas e um video-
cassete. No ano 2000, as pessoas aspiram por uma TV
de plasma e um DVD. Muitos desses itens de conforto
já estão disponíveis no mercado, e boa parte da população
tem acesso a eles, inclusive os consumidores de baixa
renda. Como a maioria dos consumidores tem acesso
potencial aos bens, a busca da felicidade deslocou-se de
bens que atendam a necessidades básicas para bens que
reforcem o status social e as aspirações de desejo e prazer
(COBRA, 2002).

Durante anos, as mulheres foram reconhecidas como
as "guardiãs da entrada" dos produtos para a família.
Elas continuam a tomar as principais decisões em
relação aos itens domésticos, porque esse ensinamen-
to ultrapassa gerações. Isso ocorre porque, desde muito
cedo, elas aprendem que organizar, manter e adminis-
trar um lar é uma tarefa eminentemente feminina
(BARLETTA, 2003).
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Atualmente, as mulheres são consideradas as con-
sumidoras mais poderosas do mundo, porque gastam de
verdade, seja em compras para casa, seja para pequenas
empresas ou grandes corporações, uma vez que repre-
sentam mais da metade da população mundial. Isso
implica uma enorme evolução no mercado de consumo,
pois elas concentram vários mercados num só. Compram
bens e serviços para si, os filhos, o marido, a casa, o
trabalho, enfim, são elas as grandes decisoras e influen-
ciadoras de vários consumos. Essa evolução no processo
de compra também está relacionada ao fato de que hoje
as mulheres estão cada vez menos dependentes de seus
maridos. A sua qualificação deixou de ser um tabu para
a sociedade, elas vão à faculdade e procuram investir
em uma carreira sólida para enfrentar a concorrência do
mercado de trabalho (BARLETTA, 2003).

Os fabricantes de produtos industrializados e os
varejistas já reconheceram, há muito tempo, que as
mulheres são a essência do seu mercado. No entanto,
até muito recentemente, as maiores indústrias e os pres-
tadores de serviços não se preocupavam em elaborar
uma comunicação dirigida às mulheres, pois não leva-
vam em consideração o seu conjunto de prioridades,
preferências e atitudes que são muito diferentes das do
público masculino. O processo de decisão de compra
feminino é radicalmente diferente, e elas respondem de
forma diferenciada aos apelos da mídia, da mensagem,
da linguagem e do visual utilizados pelo marketing
(BARLETTA, 2003).

Nesse caso, assinala esta autora, quem está traba-
lhando com as mulheres ou pretende vender um produto
destinado a ambos os sexos, mas busca atingir as con-
sumidoras deve empregar uma abordagem que vise falar
diretamente com elas através de percepções que serão
identificadas dentro das suas necessidades de consumo.

Cabe destacar que o marketing, conforme Cobra
(2002), deve estar centrado no consumidor, procurando
identificar suas necessidades, sobretudo desejos explícitos
e ocultos, para satisfazê-los, visando, assim, a um rela-
cionamento duradouro. Ao identificar as necessidades
não atendidas no mercado e ao desenvolver produtos e
serviços que supram essas necessidades, o marketing
proporcionará ao consumidor a realização de seus desejos
e, assim, a obtenção de satisfação e prazer através da
aquisição de produtos e serviços.

Comportamento do Compra

Barletta (2003) descreve o comportamento de compra
das mulheres a partir do modelo de marketing Gender
Trends. Para estruturar os insights, a autora utiliza a
Estrela de Quatro Pontas, que significam quatro di-
mensões nas quais a cultura feminina de gênero difere,
materialmente e de modo relevante, da masculina.

As quatro pontas da estrela de Gender Trends in-
cluem os "Valores Sociais", diferentes crenças e atitudes
relativas à forma como as pessoas deveriam se relacionar
umas com as outras; os "Fatores Vida/Tempo", impli-
cações das maneiras como os papéis femininos diferem
dos masculinos; as "Dinâmicas Sintetizadoras", diferenças
consistentes na forma de perceber e processar das mu-
lheres; e os "Pontos-chave", os diferentes padrões e
rituais de expressão.

A seguir será apresentado cada um destes fatores.
Em relação ao ponto número um da estrela, os "Valores
Sociais", pode-se resumir uma idéia central: "as pessoas
em primeiro lugar sempre". O fato é que as mulheres
são mais propensas a achar que as pessoas são os
elementos mais importantes e mais interessantes na vida.
Elas enxergam o mundo a partir da perspectiva do grupo.
Sua unidade básica é o "nós", e o melhor sentimento do
mundo é o estar com as pessoas com quem se tem muito
em comum. Elas oferecem sugestões e ajuda com
freqüência, além de manter uma "percepção periférica",
ou seja, estão sempre atentas às coisas que podem ser
relevantes para alguém que conhecem e com quem se
importam. Seu clã está sempre com ela, e as vozes de
todo mundo em sua cabeça.

Um dos seus principais valores é o sentimento de
proximidade e conexão com outra pessoa, em geral do
mesmo sexo. Elas acreditam que outras pessoas são tão
importantes quanto elas próprias, e que o "nós" merece
a mesma consideração. Daí serem mais inclinadas à filan-
tropia; doando mais tempo e, proporcionalmente, mais
dinheiro do que os homens. Essa preocupação com o
próximo, de acordo com a autora, pode ser explicada a-
través da fantasia número um das mulheres, que é
transformar o mundo num lugar melhor. Em seguida, vem
o sucesso pessoal dos filhos. Em décadas passadas, as
preocupações das mulheres eram os cuidados com a casa,
os filhos, o marido e consigo mesmas. Seus sonhos
estavam concentrados na magia das atrizes de cinema e
de televisão.

Outra característica muito forte no comportamento
das mulheres é não gostarem de competir com pessoas
do mesmo grupo. Consideram o fato, na melhor das
hipóteses, sem sentido e, na pior, absolutamente con-
traproducente. O foco feminino, ao contrário, é no tra-
balho em equipe. A partir dessa visão, a verdadeira exce-
lência vem da fusão de muitos talentos, em benefício da
qual cada pessoa dá o máximo de si. As mulheres não
desejam ser particularmente admiradas, assim como não
desejam ser menosprezadas. Para elas, a emoção atuante
não é a inveja, e sim a empada, pois fazer inveja às outras
pessoas é algo fútil e mesquinho.

Daí ficar claro, segundo Barletta (2003), que esse
público gosta de estar ligado a adjetivos como "calorosa",
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"amorosa", "impulsiva", "generosa", "simpática" e "afe-
tiva". Essas denominações expressariam bem o perfil
da mulher nos dias atuais, de modo que produtos que
estiverem reforçando esses adjetivos têm mais chances
de serem aceitos por esse público-alvo.

Outro aspecto a ser mencionado é que a distribuição
das tarefas ao longo do seu dia ocorre de forma dife-
renciada da dos homens. Isso porque as mulheres vivem
vários papéis no decorrer do seu dia. Assim, elas têm um
estilo diferente ao realizar suas tarefas e organizar a sua
rotina, pois vivem estilos diferentes, já que são mães,
mulheres, trabalhadoras (em casa e no trabalho fora de
casa) e esposas. Em seu ciclo de vida, desempenham
várias funções que não necessariamente precisam estar
nessa ordem.

Dessa forma, as mulheres atuais exercem a tarefa
de realizar as compras da casa porque são elas que
decidem, no ato da compra, o que e como comprar (nessa
escolha estão incluídos produtos e a marcas). Muitas
vezes, não sem razão, são consideradas uma espécie de
guardiãs do lar, pois se preocupam em garantir a estabi-
lidade emocional e a convivência no interior da família.

s

E um trabalho árduo, mas elas são compelidas a realizá-
lo porque existe uma série de valores culturais que
vinculam a mulher aos cuidados da casa e aos filhos.
Cuidar da carreira fora do ambiente doméstico e não se
preocupar com a rotina do lar é algo que a sociedade -
ainda conservadora •• condena em muitos aspectos. A
divisão das tarefas do lar e fora dele se estendem à
necessidade do momento ou é ajustada de acordo com a
importância estabelecida. Esse sistema permite a reali-
zação de mais de uma tarefa ao mesmo tempo, o que
torna menos previsível o tempo por elas gasto. Por causa
dessa característica tão forte, as mulheres juntam várias
tarefas para fazer render o seu tempo.

Segundo a autora, um das qualidades mais positivas
desse público é o fato de conseguirem enxergar algo a
mais que os homens: trata-se do famoso "sexto sentido".
As mulheres enxergam mais detalhes, preocupam-se mais
com eles e, através da inteligência bilateral e do pro-
cessamento em diversas zonas, preferem integrá-los a
um todo abrangente, em vez de retalhá-los. Sintetizam e
reúnem informações para compor o todo, ou seja, cons-
tróem sua opinião a partir de um conjunto de idéias e
informações. Além disso, elas conseguem ler variações
sutis em tom de voz, expressão facial, gestos e linguagem
corporal, o que permite ter uma visão emocional. Na visão
delas, os detalhes não só acrescentam riqueza, mas são
necessários para um bom entendimento da situação.

Outro fator importante em relação ao comportamento
feminino é a chamada síndrome da resposta perfeita, que
é uma premissa fundamental do modelo de marketing
Gender Trends, e um dos pontos-chave e fundamental

para compreender como as mulheres compram, segundo
Barleta (2003). Sua preocupação com os detalhes torna
as mulheres consumidoras mais exigentes e seletivas,
pois só realizaram o ato da compra se realmente estive-
rem satisfeitas com o produto e se ele for o que desejam.

Quando se deseja dirigir-se a esse público, cabe ela-
borar uma técnica alicerçada na riqueza dos detalhes,
tornando assim possível que sejam atendidas todas as
suas necessidades de informação em relação a suas
possíveis dúvidas. Cabe notar que as mulheres se conec-
tam com mundo através da afinidade; em vez de procu-
rarem estabelecer uma hierarquia, buscam estabelecer
relações. A palavra-chave que constitui a eficácia desse
processo de relacionamento é empatia. Dessa forma, é
importante valorizar o que elas aspiram: homem ideal,
boa aparência, inteligência, entre outros aspectos.

A forma como uma empresa vai se comunicar (se
relacionar com o meio ambiente) pode influenciar a de-
cisão de compra das mulheres. Se uma empresa valoriza
a responsabilidade social, colocando isso como o princi-
pal atributo em sua comunicação, as mulheres adotam a
marca, pois pratica o bem, tendo o seu total apoio. Essa
é uma atitude que pode fazer com que a empresa chegue
ao coração das mulheres.

Processo do Compra

O processo de compra das mulheres é decorrente do
seu comportamento de compra, conforme as premissas
de Barletta (2003). Assim, o componente final do modelo
de marketing Gender Trends, denominado "O caminho
em espiral", explica em que aspectos a decisão de compra
de uma mulher é diferente.

Para compreender melhor o caminho de compra da
consumidora, esse é dividido em quatro estágios: ativação
(vá ao mercado em busca do tipo de produto ou serviço
que você vende); indicação (forme uma idéia da marca
que pretende investigar em sua busca); investigação
(avalie as marcas através da análise de anúncios, leitura
de artigos, visita a websites, lojas ou showrooms, examine
a mercadoria, faça uma inspeção rápida, converse com
o vendedor e ainda peça opiniões para amigos e fami-
liares); repetição (após ter adquirido o produto ou serviço,
retorne à sua marca nas compras subseqüentes e, em
algum momento, recomende o seu produto ou serviço a
todo mundo que conhece.

Do começo ao final das compras, as mulheres procu-
ram e pesquisam informações que se tornarão importantes
para a sua decisão de compra. O processo de decisão
de compra envolve um caminho avançado, que percorre
quatro disparidades essenciais em seu processo de
compra: primeiro, perguntam às pessoas a sua volta;
segundo, buscam um resultado diferente (a resposta
perfeita); terceiro, buscam mais informações e investi-
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gam maior número de opções (o "Caminho em Espiral");
por fim, sua influência no sucesso da venda não termina
com a compra, quando tem início a repetição.

Em suma, para tomar uma decisão, as mulheres ten-
dem a avançar na direção de uma série de argumentos
baseados em ciclos, retornando com freqüência a um
estágio anterior do processo, quando recondicionam fato-
res anteriores da decisão e integram novas informações,
sempre em busca da resposta perfeita.

Para esse público, não saber tudo é considerado algo
normal. Em conseqüência disso, quando elas iniciam a
busca de um produto ou serviço caro, em vez de buscar
informações na mídia ou em lojas, pedem informações a
várias pessoas. Ao agir dessa forma, não só se beneficiam
da experiência e opiniões de outros, mas também vêem
o ato de perguntar como um gesto de estabelecer rela-
cionamentos.

Em uma decisão de compra que envolva roupas, por
exemplo, as mulheres visitam várias lojas antes de decidir
o que comprar. A verdade é que dificilmente elas compram
no início do processo de decisão de compra. Sua busca
pela perfeição as torna relutantes em comprar até que
todas as opções possíveis tenham sido esgotadas.

O sucesso do produto ou do serviço não se deve so-
mente ao ato da compra, pois, em alguns casos, podem
ocorrer os efeitos de dissonância cognitiva. Por isso, as
empresas devem, após o ato da compra, compartilhar
com as suas consumidoras as suas expectativas em rela-
ção ao produto adquirido para, assim, tentar minimizar o
impacto da compra arrependida, que pode ser muito
grande diante de uma expectativa ou necessidade não
atendida. Nesse aspecto, o tradicional "boca-a-boca" tem
um significado muito importante para esse público, por-
que as mulheres são mais propensas a compartilhar as
boas e más experiências de compra com o mesmo círculo
de pessoas. Devido ao fato de realizarem mais tarefas,
sentem-se confiantes e na obrigação de recomendar suas
escolhas as outras pessoas.

Logo, pode-se inferir que, durante o processo de
repetição do caminho de compras, a consumidora pode
ocasionar um impacto muito grande sobre o número de
pessoas que pretende comprar um dado produto. Para
que a compra se efetive, o ideal é estabelecer uma relação
de lealdade pessoal entre a mulher e o vendedor do pro-
duto/serviço baseada na confiança. Ilustra bem a relação
de fidelidade que a consumidora estabelece com os pro-
dutos que consome o sentimento de culpa que experi-
menta quando retorna à loja e compra o produto/serviço
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com pessoa diferente da que a atendeu primeiro.
Nesse mesmo sentido, pode-se observar, quando um

concorrente tem uma oferta melhor que a de outro, que
essa conexão entre consumidora e vendedor às vezes
pode falar mais alto, impedindo-a de comprar no concor-
rente. Isso porque o que a levará a comprar no concorrente
serão as vantagens, mas somente se forem imbatíveis.

Conclusão
A década de 50 foi muito importante para marcar a

inserção das mulheres no mercado de trabalho. Isso se
deve principalmente à industrialização e à urbanização
das grandes cidades. O trabalho feminino passa a ser a-
preciado pela sociedade a partir dos anos 60. Nesse
contexto, o trabalho das mulheres é visto como um au-
xílio, denominado "segunda renda". Os cargos ocupados
por essa geração de mulheres ainda foram inferiores aos
cargos masculinos. Todavia, essa realidade começou a
mudar a partir da década de 1990, em virtude de melho-
ras da educação.

Através do aumento da sua renda, que é decorrente de
avanços no campo educacional e profissional, o consumo
de bens e de serviços se abre para o segmento feminino.

Se os meios de comunicação foram importantes pa-
ra a inserção da mulher no mundo do consumo, eles
também serão importantes para defender seu novo papel
no mercado de trabalho. Se, antes, o trabalho da mulher
fora do ambiente doméstico depunha contra ela, neste
período de mudanças, a mídia será importante aliado para
reforçar a presença feminina no mercado. Se no passado
ela tinha que escolher entre ser mãe e trabalhadora, agora
ela pode exercer as duas funções sem culpa. Isto porque
a sociedade aprendeu a conviver e a enxergar que há
espaço para as duas funções.

Assim, a partir do momento em que se consolida a
participação da mulher no mercado de trabalho, o seu
processo de compras passa a ser investigado. Como se
pôde perceber, esse processo é bastante particular, pois,
para ela, o ato da compra tem de ter um porquê, ou seja,
uma "resposta perfeita". Ela não consome apenas para
ficar igual às estrelas da televisão. A compra passa por
um critério rigoroso, pois o produto ou serviço tem de
se adaptar às funções, ou melhor, às múltiplas atividades
desempenhadas pela mulher. Isso porque, na sua rotina
de mãe, dona de casa, trabalhadora e, por fim, consu-
midora, em cada um destes papéis, o produto ou serviço
em questão tem que acompanhar as suas expectativas
e singularidades.
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