
mulheres

São elas que detêm 80% da decisão

de compra. Diante de tanto poder,

indústrias investem para entender

as novas necessidades e expectati-

vas dessas consumidoras

Claudia Manzano

Mudanças na sociedade brasileira dos últi-
mos anos interferiram diretamente no compor-
tamento de consumo da população. Mas se
tem uma parcela dessa nova sociedade que
se transformou é a mulher: de dona de casa,
conquistou o mercado de trabalho, passando
a ser dona de seu dinheiro e, muitas vezes,
chefe de família. Como consumidoras, seu
poder foi fortalecido. Continua na mão delas
80% da decisão de compra.

Com a mulher no mercado de trabalho, cres-
ce sua independência financeira. Em contra-
partida, a liberdade econômica tem um custo.
José Augusto Domingues, sócio-diretor da
Sense Envirosell, aponta que o tempo da mu-
lher fica mais escasso porque tem de dividir
com a família, o trabalho e ela mesma. Dessa
forma, produtos voltados para as atividades
domésticas como de alimentação da família e
limpeza da casa perdem espaço na agenda
da mulher que trabalhou o dia inteiro e não
quer perder todo seu tempo com esses as-
suntos. Com dupla jornada, ela aumentou a
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procura por produtos com melhores performan-
ces para garantir a praticidade. "Hoje a mulher
se valoriza mais. Deixou de fazer tudo pela fa-
mília", completa Cláudio Czapski, superintenden-
te da Associação ECR Brasil. Esse movimento
gera um desvio maior de verba para as catego-
rias que privilegiam a praticidade. Conseqüen-
temente, os produtos tradicionais perdem espaço.

Em época de crise econômica o setor de cos-
méticos e cuidados pessoais são os menos afe-
tados. "A mulher tem dinheiro e gosta de se pro-
duzir. Elas selecionam bem os produtos que
compram e garantem o crescimento do setor",

conta Czapski. A dificuldade é que este setor
está sujeito a tendências de moda, fazendo
com que a indústria invista sempre para se
manter na vanguarda. Principalmente hoje que
as mulheres têm novos valores. Pesquisa da
Latin Panei aponta que na hora de decidir o
que comprar, 23% estão preocupadas com a
saúde e o meio ambiente, 14% orientadas pela
marca, 19% pesquisam preços e promoções,
20% são indiferentes e 24% equilibradas. "As
mulheres consomem solução. Para cumprir o
processo de compra levam em consideração
várias informações. E elas têm prazer ao reali-

zar essa tarefa", analisa Do-
mingues. Czapski completa:
"não é fácil conquistar este
público pois elas são muito
fiéis da marca".

Mas há quem discorde
desse diagnóstico. Sérgio
Driúzo, gerente de marke-
ting da BC Cosméticos,
acha que as mulheres não
são fiéis a marcas, pelo con-
trário, buscam o produto
mais barato e gostam de no-
vidade. "Elas acham que de-
pois de algumas lavagens o
cabelo se acostuma com o
xampu", exemplifica. E, ao
mesmo tempo que a diver-
sidade de produtos incenti-
va a conhecer a novidade,
confundem na hora de es-
colher. Driúzo acredita que
os produtos (de cabelo) são
muito parecidos e que as
empresas apelam para o
marketing para apresentar
diferencial para o consumi-
dor. Ele cita exemplos das
marcas que não usam mo-
delos mais com cabelos per-
feitos para retratar sua con-
sumidora e, dessa forma,
chega mais perto da reali-
dade de seu público.

Juliana Adi, gerente de
produtos da Unisop acredi-
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mulheres

com perfume acentuado, cores vibrantes. Mas a
Memphis não faz produtos por target (idade,cor,
classe social) e sim por perfil psicológico. "A linha
Alma de Flores, por exemplo, é destinada para mu-
lheres românticas, característica independente da
idade. Essa é uma característica da mulher,

ta que, hoje, a mulher pode até ser consu-
mista, mas está muito mais consciente no ato
da compra: sabe o que é um produto com
qualidade e quanto está pagando. Agora, é
a indústria que tem o desafio de entender o
que a mulher está buscando e quais as re-
ais necessidades deste público. A gerente
conta que a mulher com poder aquisitivo tem mais
liberdade de escolha e se dá ao luxo de comprar
produtos para a família separadamente para elas
como, por exemplo, um sabonete mais barato
para o consumo coletivo e um sabonete hidra-
tante para elas. Mas Juliana alerta, uma ação de
marketing errada pode afetar as vendas pois não
irá despertar o interesse da mulher pelo produto.

Para o gerente comercial e marketing da Mem-
phis, Clovis Cortesia, a maior exigência no setor
de cuidados pessoais é o perfume. A escolha
começa pelo sabonete, produto que acompa-
nha o tradicionalismo da mulher, e busca har-
monizar a escolha com os perfumes dos produ-
tos consumidos na seqüência. Por isso, a indús-
tria busca trazer na extensão da linha fragrâncias
iguais as dos sabonetes. Cortesia conta que o Nor-
deste consome 50% do volume de perfumes do
País. No Sul são consumidos perfumes mais sutis
e outros tipos de produtos, como sabonetes esfoli-
antes, por exemplo.

A apresentação também é importante. As mu-
danças nas embalagens da linha Biorema seguem
a tendência do mercado - embalagem clara, facili-
dade na leitura, identidade mantida em cada pro-
duto da linha Mas sempre conforme as caracterís-
ticas do produto, por exemplo, sabonetes hidratan-
tes com cores claras e linhas como Alma de Flores,

existem coisas que não mudam com a idade ou
classe social".

[ Comportamento feminino ]
Segundo pesquisa da Latin Panei realizada em

2004, as mulheres tiveram menos filhos nos últi-
mos anos, de uma média de 6,2 filhos nos anos
40, passou,para 2,3 em 2000. A média de crian-
ças na família caiu de 57% em 1993 para 53%
em 1996 e 49% em 2000. Sendo assim, a famí-
lia diminuiu. A urbanização da população também
interferiu nos hábitos de consumo. A maior aquisi-
ção de bens duráveis mostra um painel com 94%
dos lares com televisão, 92% com rádio, 92% com
geladeira e um significativo aumento de acesso a
microondas, vídeo cassete, celular e máquina de
lavar roupa. Isso pode ser considerado uma con-
quista feminina já que, hoje, 35% delas trabalham
fora e 25% são chefes de família

As mulheres das classes AB correspondem a
23% da população e consomem 28% de 64 ca-
tegorias auditadas. 34% da população feminina
são da classe C e consomem 34% do total das
64 categorias pesquisas pela Latin Panei. Já as
classes DE chegam a 44% e consomem 38%.
As mulheres de até 29 anos mostraram média
de maior consumo nas categorias de chá líquido,
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tintura para cabelo, suco a base de soja, cereais,
suco pronto para beber, fraldas descartáveis, sa-
bonete, creme dental, papel higiênico e catchup.
Já para as mulheres de 30 a 39 anos as catego-
rias mais procuradas são de fralda descartável,
salgadinhos, suco a base de soja, sopa, sabone-
te, chá liquido, suco em pó, catchup, creme den-
tal e pós-xampu. Segundo a consultoria Sense
Enviorosell, mulheres preferem deixar os mari-
dos em casa para realizar as compras sozinhas,
ficam em média um minuto e dez segundos em
frente às prateleiras de produtos para cabelo.
Como ficam enlouquecidas atrás dos filhos, as
mães não conseguem gastar muito tempo na
seção de xampus e cosméticos, por isso, essa
categoria vem crescendo em canais segmenta-
dos, como drogarias. Juliana concorda e comen-
ta que a mulher procura o seu momento para
realizar as compras.

Talvez por isso as lojas de vizinhança vêm ga-
nhando destaque: 10,5% do consumo feminino
acontecem nas cinco maiores redes; 56,25% em

outros supermercados; 19,25% no varejo tradici-
onal; 5,25% no porta a porta; 2,25% no canal far-
ma; e 6,5 em outros canais. 22% das mulheres
da classe AB indicaram que mais valorizam o pre-
ço para a escolha do local, 19% a variedade de
tipo de produtos, 19% variedade de marca, 13%
a comodidade, 12% qualidade e frescor, 12% car-
tão da loja, 12% promoções, 12% localização e
11% atendimento. Já 21% da classe C disseram
que escolhem a loja pela variedade de marca, 20%
pelo preço, 18% pela variedade de tipos de pro-
dutos, 12% pela qualidade e frescor, 10% por não
ter filas demoradas. 22% das mulheres das clas-
ses DE apontaram a qualidade e frescor como
item mais importante, 19% o fato de não ter filas
demoradas, 19% a variedade das marcas e 18%
a degustação. Apenas 9,5% das mulheres das
classes DE assinalaram o preço como principal
indicativo de escolha do local da compra. O estudo
indica duas possibilidades para o fenômeno: pre-
ços baixos e acessíveis são o mínimo que esperam
dos varejistas ou priorizam outras questões.
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