
Muito prazer, consumidora brasileira
Na hora de falar com as consumidoras do País, é importante lembrar que elas gostam de se sentir lindas e saudáveis
MARINA GASPAR

Para muita gente em faixa
etária mais avançada, pode
parecer um abuso uma menina
de 15 anos se preocupar com os
primeiros sinais da idade. Mas
as empresas que procuram^uma
forma efetiva de se comunicar
com as consumidoras precisam
levar em consideração que esta

é a idade em que muitas brasi-
leiras começam a perceber os
efeitos do tempo sobre o corpo
e ter um importante ponto
em mente: elas são vaidosas e
gostam de se sentir bem com a
própria aparência. As respon-
sáveis por 80% das decisões de
compra dos lares do País, se-

gundo dados do Latin Panei, não
poupam esforços para, desde
cedo, cuidar do visual e manter
a auto-estima nas alturas.

A Avon Global Women's Sur-
vey, pesquisa realizada pela
Avon com 23 mil mulheres de
22 países, montou um perfil das
consumidoras de todo o mundo

e descobriu que 90% delas bus-
cam constantemente formas de
melhorar a aparência. "Nesse
diálogo global, o importante é
continuarmos a identificar as
idéias-chave em relação às ne-
cessidades e atitudes das mulhe-
res", afirma Debbie Eisser, vice-
presidente mundial de pesquisas
de marketing da empresa.

As brasileiras saem na fren-
te no ranking das que se acham
mais bonitas: 41% responderam
que as mais belas desfilam por
aqui mesmo, e 86% consideram
nosso time o mais sexy do pla-
neta. Tanta preocupação não é
apenas vaidade. Para se sentir
bem, as mulheres acreditam
que é preciso, acima de tudo,
levar uma vida saudável. Dietas
para emagrecer, alimentação l
balanceada e exercícios físicos
são alguns dos artifícios de que
muitas delas lançam mão para
aliar boa forma e saúde. E não
ficam por aí. Procuram ainda
beber muita água durante o dia,
e embora apenas 70 das mil en-
trevistadas já tenham realizado
algum procedimento cirúrgico
em prol da estética, 890 res-
ponderam que não descartam
a possibilidade de se subme-
ter a uma cirurgia cosmética.
Elas preferem complementar
os cuidados com o corpo com
produtos próprios para rebater
os sinais do tempo.
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