
Novo posicionamento

da mulher dentro da

sociedade obriga os

homens a irem às

compras e alerta o

mercado para esse

novo consumidor

Rodrigo Puerta

Em recente pesquisa re-
alizada pelo Ibope, verifi-
cou-se que as mulheres já
representam 40% da po-
pulação economicamente
ativa, 12 milhões são res-
ponsáveis pelo domicílio
(chefes de família), 56% dos
indivíduos matriculados em
universidades são do sexo feminino, a inser-
ção das mulheres no mercado de trabalho tem
sido maior do que a dos homens e elas têm
aumentado seu poder econômico e ampliado
seu poder decisório. "A mulher foi evoluindo
nos seus papéis e mudando seus valores sa-
indo de um estado de dependência e conser-
vadorismo para um estado de independência,

status e controle. Ela é a grande decisora, ou
ainda, a grande influenciadora no processo
de compra", afirma Nelson Maringole, diretor
do Ibope Solucion.

De acordo com José Augusto Domingues, só-
cio-diretor da Sense Envirosell, empresa de pes-
quisas de comportamento de compra, este novo
posicionamento do papel da mulher dentro da
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sociedade tem influenciado na divisão das tare-
fas domésticas.

"Hoje, os homens estão sendo obrigados a
freqüentar mais os supermercados, farmáci-
as, padarias etc. e efetuam muitas vezes as
compras da casa. Seja pela reação dessa nova
postura da mulher dentro da sociedade ou
pelo aumento do número de solteiros, os ho-
mens têm participado mais das tarefas domés-
ticas e vão mais às compras", revela Domin-
gues. Por isso, novas estratégias devem ser
desenvolvidas para conquistar esse consumi-
dor em potencial dentro do ponto-de-venda.

"O ponto de partida é entender quem está
dentro da loja, quem está comprando. É pre-
ciso compreender a psique masculina e tra-
duzir suas necessidades em termos de pro-
duto, atendimento, layout, ambientação, ope-
ração, localização etc, A loja tem que estar afi-
nada com o desejo desse grupo de consumi-
dores para construir uma seção valorizando
essas questões", ressalta Domingues.

Segundo ele, o homem é muito mais pragmá-
tico em seu processo de busca pelos produtos,
é mais concentrado, permanece menos tempo
na loja e pesquisa menos dentro do ponto-de-
venda. "Nós costumamos dizer que o homem
busca o produto e a mulher a solução. O ho-
mem compra a broca e a mulher o furo. Ou seja,
ela quer o serviço, a solução, não importa de
que maneira seja feito. Já o homem compra a

"É preciso compreender a

psique masculina e traduzir

suas necessidades em

termos de produto,

atendimento, layout,

ambientação, operação e

localização", afirma

Domingues da Sense

explora mais o ponto-de-venda. Isso é uma
questão cultural que vem de tempos passados
onde uma das únicas, se não a única atividade
social permitida à mulher era fazer compras. En-
tão ela aproveitava ao máximo esse tempo. Por
isso ela tem maior contato com os produtos. Ela
pega, olha e explora mais os produtos. Nessa
época surgiram brincadeiras entre homens do
tipo: cuidado com o padeiro, ou o leiteiro, ou o
açougueiro. Porque a mulher realmente ficava
horas fazendo compras", brinca Domingues.

Para o gerente de produtos da marca Gillette,
Alexandre Toledo o homem é mais prático e bus-
ca os produtos de forma mais racional. "É um
consumidor exigente que busca pelos benefíci-
os dos produtos e lê mais os rótulos das embala-
gens. Além disso, é muito fiel, quando 'casa' com
um produto ele é mais fiel que a mulher e é me-
nos propenso à experimentação, arrisca me-
nos. Fazer o homem mudar de marca é mais
difícil. Por isso, lançar um produto novo requer
um cuidado especial para esse público. Mes-
mo quando lançamos um produto novo, como

ferramenta. Além dis-
so, ele é mais objeti-
vo, se informa mais
através de outros mei-
os, como internet, jor-
nal, tv etc. A mulher
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masculino

uma lâmina de barbear, por exemplo, nós te-
mos dificuldade de fazer esse consumidor mi-
grar de produto. É necessário fazer o homem
entender o porque mudar de produto, porque
experimentar. E é difícil porque ele é muito fiel
à marca que usa e está satisfeito com seu pro-
duto. No caso do barbear, nós temos que falar

•de tecnologia e dos benefícios dessa tecnolo-
gia. Fazer o homem entender o porque experi-
mentar e usar o produto", acrescenta.

Por ser mais fiel às marcas e produtos, Tole-
do acredita, ainda, que o público masculino não
é tão sensível às variações de
preços e que esse não é um fa-
tor determinante na hora da
compra. "A relação com o preço
para o homem não influencia
tanto. Ele está disposto a gastar
mais quando ele identifica os be-
nefícios que o produto oferece.
Além disso, existem alguns tipos
de produtos que o homem não abre
mão de ter mesmo que gaste mais
com isso. São os chamados 'brinquedi-
nhos' do homem como carro, por exemplo. Na
questão do barbear isso também acontece. A

relação com o' preço não influencia tan-
to em determinadas categorias para os
homens. Ele está disposto a gastar
mais por esse tipo de produto e pelos
benefícios ele visualiza", diz.

Para garantir melhores resultados nas
vendas, os especialis-
tas alertam que é es-
sencial estar atento e
respeitar essas carac-

Bic investiu US$ 1,5 mi-

lhão no lançamento de sua

nova linha Bic For Men

terísticas de comportamento do público masculino
na hora de comprar e utilizar a comunicação dos
produtos e das lojas de maneira mais adequada

Toledo acredita que a comunicação de mídia
voltada para o público masculino deve trazer men-
sagens concretas com os atributos e benefícios
dos produtos para convencer com apelo racional.
"O foco final é sempre o PDV. Tem que haver es-
tratégias diferentes para estimular o consumidor
como promoções do tipo 'achou ganhou', 'pague
dois leve três' etc. Com envolvimento mais racio-

nal para fácil entendimento dos be-
nefícios claramente observáveis. A
comunicação de mídia com os ho-
mens deve trazer mensagens con-
cretas com os atributos e benefíci-

os dos produtos para convencê-
los", avalia.

Já Domingues, diretor da Sen-
se Envirosell, acredita que o su-

permercado ainda é um ambien-
te dirigido, predominantemente,

ao público feminino, já que, em mé-
dia, 70% dos consumidores dentro

da loja são mulheres. "No varejo a cadeia é ope-
racionalizada praticamente por homens, os negó-
cios são dirigidos pelos homens, mas os ambien-
tes não são bem pensados para os homens. O
material de ponto-de-venda está muito aquém. A
embalagem evoluiu muito, mas o material de pon-
to-de-venda é, na grande maioria das vezes, me-
ramente decorativo. Não explica nada. Aparecem
mais que o próprio produto. Além disso, o material
é semelhante à campanha e isso é totalmente er-
rado. O material tem que ajudar a compreender o
ambiente do produto na loja, destacar, informar,
adequar etc. Além disso, as lojas podem criar se-
ções especializadas, ou áreas definidas para pro-
dutos típicos de homens como bebidas e acessó-
rios. Isso evita inibição para homens e mulheres.
Afinal nenhuma mulher deve se sentir confortável
de comprar um absorvente ao lado de equipamen-
tos de ferragem. E muitos homens ainda se sen-
tem constrangidos em comprar produtos de bele-
za", alerta.

[ Beleza ]
O hábito de cuidados especiais com a beleza e

o uso de cosméticos deixou de ser exclusividade
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das mulheres. Ao melhor estilo David Be-
ckham, o homem brasileiro incorporou aos
seus hábitos diários cuidados com a pele e
cabelo. Grande parte desse crescimento das
vendas do setor de cosméticos deve-se ao au-
mento do consumo desse tipo de produtos por
parte dos homens.

De acordo com a Abihpec, a venda de itens
para cuidados pessoais masculinos cresce
aproximadamente 10% ao ano. É cada vez
mais comum encontrar cremes e loções "for
men' nas gôndolas de supermercados e de
lojas especializadas em perfumes e cosmé-
ticos. Ainda de acordo com a associação, há
dez anos, em um grupo de 100 homens, ape-
nas um deles consumia produtos cosméticos.
Hoje essa proporção é de dez para um. As
vendas para esse público registram aproxi-
madamente R$ 730 milhões ao ano, segun-
do a Abihpec.

O lançamento da nova linha OX Men, da OX
Cosméticos, é uma aposta no crescimento do
mercado de beleza masculino. Composta por
18 itens, entre xampu, condicionador, ampola
antiqueda, gel para cabelos, desodorante, es-
puma de barbear e gel após barba, a nova
linha visa satisfazer as necessidades desse

consumidor masculino mais
antenado aos produtos des-
sa categoria.

"Longe do estereótipo do
metrossexual, o homem
brasi leiro atual consome
mais produtos de beleza e
se preocupa com a sua

Segundo a Ox, os homens buscam

por produtos práticos e de fácil e

rápida aplicação

masculino

aparência. Para satisfazer
suas exigências, a OX
Cosméticos desenvolveu
produtos que visam aten-
der às necessidades di-
árias de cuidados mas-
culinos, um dos pontos
agora considerados de
extrema importância para
valorizar sua imagem no
ambiente de trabalho e
convívio social", afirma a
diretora de marketing,
Adriana Vasconcellos.

Segundo a gerente de
produtos da empresa, Isa-
bela Arochellas, a diferença
entre desenvolver uma linha de produtos
de beleza para homens é que esse público
procura por produtos mais práticos. "Os ho-
mens buscam produtos práticos e de fácil e
rápida aplicação".

Ao falar sobre a estratégia para o lançamen-
to da nova linha, Arochellas, ressalta a impor-
tância da embalagem. "As embalagens não
têm um apelo visual tão grande como para as
mulheres, elas precisam ser de fácil manu-
seio e transmitir performance, ao mesmo tem-
po em que devem ser impactantes e se des-
tacar no ponto de venda", comenta.

Outra empresa que aposta nesse público é a
Bic que, recentemente, investiu US$ 1,5 milhão,
entre campanha de propaganda e pesquisas
técnicas para o desenvolvimento de fórmulas,
para o lançamento de sua nova linha Bic For
Men. São produtos de preparo para barbear e
pós-barba, nas versões Sensitive e Refresh,
que incluem creme, espuma e gel de barbear,
além de gel e bálsamo pós-barba.

De acordo co a AC Nielsen, as categorias
de preparo para barbear e pós-barba movi-
mentaram, no ano passado, cerca de R$ 115
milhões, valor que corresponde a 11% do
mercado total de barbear. Com o lançamen-
to da nova linha a Bic pretende atingir 10%
de participação nesse mercado nas duas
categorias ainda no primeiro ano. A princí-
pio, a empresa lança a nova linha no Brasil e
na Argentina. 
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