




No Reino Unido, elas
compram 85% dos pro-
dutos. Nos Estados Uni-
dos, mais de 75%. No
Brasil não é diferente.
"As mulheres estão com
•a carteira recheada e de-
terminam quando, onde
e como gastarão seu ri-
co dinheirinho, seja para
atender às próprias ne-
cessidades e desejos, se-
ja para administrar os
gastos da casa e da fa-
mília", afirma Martha
Barletta, presidente do
The TrendSight Group,
instituto americano es-
pecializado em estraté-
gias de marketing. "É
impossível pensar numa
empresa que não seja
influenciada pelo poder
de consumo delas."

CRÉDITO
Levantamento feito

por consultorias e pelas
próprias indústrias re-
vela que no mercado
brasileiro as mulheres
já respondem pelo con-
sumo de 94% do mobi-
liário doméstico, 45%
dos carros novos, 92% dos pacotes de viagem e 88% dos
planos de saúde. Um outro dado que chama a atenção é
o crescimento nas transações com cartão de crédito. As
mulheres são donas de 50% dos cartões em circulação
no país e movimentaram 57,9 bilhões de reais em com-
pras no ano passado, 30% a mais do que em 2004, de
acordo com a pesquisa Indicadores do Mercado e Meios
Eletrônicos de Pagamento, realizada pela Credicard.

Nos Estados Unidos, o cenário é tão ou mais atraente.
As americanas controlam 51,3% da riqueza privada do
país e administram entre 80% e 90% dos gastos e das
compras da casa, inclusive de itens inesperados, como
conserto de carros, troca de pneus, manutenção de com-
putadores e obras de reforma. Estima-se que elas inje-
tem algo em torno de 5 trilhões de dólares por ano na
economia daquele país.

Não há como negar que as mulheres têm dinheiro para
encher as sacolas. E, ao contrário dos homens, elas ado-
ram comprar. É como se diz na linguagem popular: jun-

tou a fome com a von-
tade de comer, o di-
nheiro com a vontade
de gastar. Ignorar esse
cenário, portanto, sig-
nifica perder vendas e,
mais do que isso, cor-
rer um sério risco de fe-
char as portas. Vive-
mos a era da mulheri-
zação da economia, co-
mo dizem os especia-
listas, e a tendência é
que elas ganhem e
gastem cada vez mais
nos próximos anos.

O crescimento do
poder de compra femi-
nino tem algumas ex-
plicações. Durante os
últimos 15 anos, elas le-
varam para casa a
maioria dos diplomas
universitários, pratica-
mente um terço a mais
do que os homens. Nu-
ma sociedade que valo-
riza o estudo e a infor-
mação, elas acabaram
conquistando postos de
trabalho. Mesmo quan-
do a remuneração é
menor do que a deles,
ela é bem mais elevada

do que o verificado há duas
décadas. "As mulheres têm
hoje um fôlego financeiro
maior do que em qualquer
outro período da história",
afirma a consultora Martha.
"O seu poder de consumo

vem da sua capacidade de ganhar dinheiro, sem a neces-
sidade de dar satisfação de cada centavo gasto a nin-
guém" (leia a entrevista à pág. 48).

Prova de que elas compram o que querem, sem pres-
tar contas, está no ramo de produtos eróticos, um reco-
nhecido reduto masculino até pouco tempo atrás. Segun-
do Evaldo Shiroma, presidente da Associação Brasileira
das Empresas do Mercado Erótico e Sensual, o setor ho-
je movimenta 700 milhões de reais por ano e as mulhe-
res respondem por 75% do faturamento. "Há uma déca-
da, o público feminino somava apenas 5% da demanda
em sex shop", diz ele. "Agora, tudo mudou." O
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Se deu bem quem percebeu a ten-
dência e redirecionou o negócio, mu-
dando a decoração, o tipo de produ-
to oferecido e o atendimento, como
fez a butique erótica Maison Z, de
São Paulo. "Deixamos a cliente o mais
à vontade possível" diz a sócia Patri-
zia Curi. "A iluminação é clara, os
produtos não ficam à mostra e as ta-
ças de champanhe animam as com-
pras." Com uma média de 3.000
clientes cadastradas e uma oferta de
500 produtos, a Maison Z fatura, nu-
ma área de 50 metros quadrados, cer-
ca de 50.000 reais por mês. Seu pú-
blico-alvo são as mulheres. Casais só
freqüentam a loja com hora marcada.

O diferencial da casa, segundo Pa-
trizia, é justamente o foco no público
feminino. "A mulher sabe o que quer,
confere as novidades, exige uma ven-
da cuidadosa, e quer saber detalhes
do produto", diz a empresária. "Além
disso, não se sente bem com a oferta
de artigos grotescos ou diante de ven-
dedores mal preparados." Segundo
Patrizia, ao contrário dos homens,
comprar é, para elas, um prazer, daí
a satisfação de trocar informações
com as vendedoras. "Nosso serviço
de delivery funciona praticamente só
para o público masculino", afirma
Patrizia. "Eles ligam, fazem a enco-
menda, perguntam o preço e o prazo
de entrega. 'Vir à loja e permanecer
por mais de 15 minutos é um suplí-
cio para a maioria deles."

O poder da bolsa
Para a consultora Martha Barletta, as empresas que
ignorarem o potencial de consumo das mulheres estão
fadadas ao fracasso num curto espaço de tempo

CONDUTA PRÓPRIA
"Homens e mulheres são diferentes

e compram de jeitos distintos", diz o
consultor Peters. "Mulheres, quando
saem para comprar uma calça preta,
são capazes de percorrer o shopping
por duas horas e entrar numa porção de lojas porque se lem-
bram que têm que comprar um sapato, uma bolsa, um pre-
sente. E os homens? Bem, eles entram, pagam pela primei-
ra calça preta que encontram na frente e saem do shopping
em 10 minutos."

Para tirar proveito do poder de compra feminino, portan-
to, é preciso entender como elas consomem. "Elas têm um
conjunto de prioridades, preferências e atitudes muito dife-
rentes", afirma Sônia Bittar, diretora do instituto de pesqui-

e todas as mudanças que
aconteceram com o
consumidor nas últimas

décadas, nenhuma se compara à
revolução ocorrida com as mulheres.
Elas chegam ao século 21 como
consumidoras poderosas, controlam
os próprios gastos e influenciam as
decisões de compra da família.
"Esse é um mercado que se
movimenta em grande velocidade
e é capaz de deixar para trás quem
não se convencer disso", diz
Martha Barletta, presidente do The
TrendSight Group, instituto
americano especializado em
estratégias de marketing e autora
do livro Marketing para Mulheres
(ed. Campus Elsevier, 49,90 reais,
256 págs.). Veja, abaixo, a entrevista
que Martha deu à revista Pequenas
Empresas & Grandes Negócios.

O universo de consumo
feminino é interessante e
lucrativo para pequenas e
grandes empresas?

Claro, basta olhar as estatísticas.
As mulheres somam um pouco mais
da metade da população dos
Estados Unidos, mas respondem por
75% do consumo. Seu poder de
compra — chamado de "a força da
bolsa" — é enorme e impacta de
fabricantes de artigos para a casa
a montadoras e agências de viagens.
Compram muito para si e também
interferem na decisão de compra de
toda a família. É impossível, hoje

em dia, pensar em uma empresa
que não seja influenciada pelo seu
poder de consumo.

Há algum perfil de mulher que
mereça mais atenção?

Sim, aquelas com mais de 50
anos. Trata-se de um grupo vital,
participativo e responsável por altos
gastos, É sem dúvida a mais
saudável, bem-disposta e influente
geração de mulheres da história.
Elas têm dinheiro para gastar e
tempo para ir às compras. Não há
como esquecê-las.

Quais são os principais erros
cometidos pelas empresas na
hora de vender para as mulheres?

Talvez o maior deles seja não se
dar conta de que hoje a diferença
está na forma como você entende
as exigências do seu consumidor e
se relaciona com ele. Na hora de
compor as estratégias de marketing,
a prioridade não deve recair sobre o
produto, mas sobre o potencial do
consumidor e a melhor maneira de
atender às suas necessidades. Mas
é preciso levar em conta que, no
processo de decisão da compra,
homens e mulheres têm prioridades,
preferências e atitudes diferentes.
Assim, fazer marketing para
mulheres não significa usar a
mesma fórmula adotada para os
homens. É preciso criar mensagens,
linguagens e apelos visuais
específicos. Outro tropeço é

sas Ipsos Brasil. Estudos recentes revelam, por exemplo, que
os homens são mais impacientes na hora da compra (e de-
pois dizem que são elas que compram por impulso!) e isso
vale para qualquer classe social. Já as mulheres são mais de-
talhistas e gostam de experimentar os produtos antes de de-
cidir se irão levá-los ou não.

"Deixar de enxergar essas diferenças significa investir em
uma comunicação equivocada, afastar uma consumidora po-
tencial e dar espaço à concorrência", diz a consultora Mar-
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porque é mais eficaz, persuasiva e
agrega credibilidade.

desenhar a estratégia de marketing
tendo como modelo a mulher
aspiracional e não a real. A mulher
de hoje não se identifica com esse
estereótipo. Ao contrário, sente
repulsa por tais ações.

Qual é o desafio?
Alinhar a marca às preferências

e percepções de cada público.
A eficiência com que as empresas
desenvolverão essa tarefa é que as
levará ao sucesso ou ao fracasso.
Ignorar o poder multiplicador
exercido pelas mulheres é mais um
erro. O que elas compram, elas
vendem. Quando ficam satisfeitas,
falam para as outras pessoas.
O resultado desse boca-a-boca
é a ferramenta de marketing mais
poderosa com que se pode contar.
E não apenas por ser de graça, mas

O que as consumidoras querem?
Elas procuram tudo o que o sexo

masculino busca e mais um pouco.
São mais minuciosas e criteriosas
que os homens na hora da compra;
querem produtos que oferecem
mais do que a sua exigente lista de
benefícios foi capaz de elencar e
insistem em saber os detalhes. O
objetivo é saber como produtos ou
serviços facilitarão as suas vidas.

Quais são os fatores que as
mulheres levam em conta na hora
da compra?

Além da intuição, elas têm como
ingredientes básicos o preço e a
qualidade. São capazes de andar
mais para fazer a compra certa e
encontrar a resposta perfeita às
suas necessidades. O processo de
compra das mulheres é mais longo
que o dos homens, pois elas
conferem mais informações, fazem
perguntas e consideram as opiniões
de seus respectivos pares.

Como as empresas devem
construir suas estratégias de
marketing para as mulheres?

Cada um dos sexos está
interessado em diferentes coisas
e é motivado de formas diversas.
Os homens tendem a ter um olhar
mais fechado e focado; as mulheres
são mais abertas e integradas. Elas
exercem várias tarefas ao mesmo
tempo, por isso querem produtos
e serviços que as ajudem a ser mais
eficientes. As empresas precisam
desenvolver ações de marketing
que mostrem como seus produtos
podem fazer isso.

tha. De novo, vamos ao exemplo da calça preta. Para adqui-
ri-la, segundo Martha, as mulheres analisam o contexto: a cal-
ça é para um coquetel? Um aniversário? Um encontro? Elas
definem o que querem pensando no uso final: se a calça é
para um coquetel, talvez seja melhor se for preta de crepe. Se
é para um casamento, preta de cetim. Elas examinam várias
opções, refletem qual será a melhor, trocam informações e, se
for necessário, visitam até dez endereços para achar a tal cal-
ça preta ideal. "As mulheres buscam uma resposta de com-

pra perfeita, nem que para isso tenham
que bater muita perna", diz Martha.
"No caminho, aproveitam para com-
prar outros produtos, já que a mulher é
capaz de pensar e fazer várias coisas
ao mesmo tempo, o que a torna uma
consumidora ainda mais atraente."

A indústria automobilística foi uma
das primeiras a enxergar tais diferen-
ças e a cobiçar a carteira recheada das
mulheres. Diante na nova realidade,
começou a desenhar produtos sob me-
dida para as necessidades desse públi-
co, valorizando ao mesmo tempo o de-
sign e a praticidade. "Elas não querem
saber quantos cavalos tem o motor, mas
quais são os itens de segurança, a dis-
tribuição do espaço interno, a capaci-
dade do porta-malas e como aquele
modelo facilitará a sua vida no dia-a-
dia", diz Vanessa Castanho, diretora de
promoção e fidelização da Renault.

A montadora lançou em 2002 a edi-
ção limitada do Clio Sedan O Boticário
e acertou na mosca. Em quatro meses,
vendeu 2.200 unidades, do carro cujo
estofamento não desfiava as meias, exi-
bia espelho no pára-sol do motorista,
permitia o ajuste do volante, não tinha
maçaneta com canto vivo para evitar a
quebra de unhas e ainda contava com
um perfume personalizado. "O suces-
so foi tão grande que repetimos a edi-
ção dois anos depois", afirma Vanessa.

Quem também acordou para o no-
vo mercado foram os bancos, sobre-
tudo as divisões de seguros. O Itaú e
o Bradesco, por exemplo, saíram na
frente ao lançar um seguro de vida
próprio para mulheres, com cobertu-
ra de doenças exclusivamente femi-
ninas, como câncer de mama e de-
útero, além de seguros de carros com
condições especiais. Resultado: no

Itaú, as mulheres já representam 50% da carteira, e no
Bradesco, 40,6%. "A oferta de produtos personalizados
para esse público tende a crescer, já que elas assumem
cada vez mais o controle do dinheiro", declara Oswaldo
do Nascimento, diretor executivo do Itaú.

Na área de tecnologia também há exemplos de quem
redimensionou produtos para se adequar aos novos tem-
pos. Dez anos atrás, ao perceber que as mulheres respon-
diam por 50% das compras de eletrônicos, a gigante >
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HP redesenhou seus produtos, já que elas preferem mo-
nitores mais finos e impressoras menos robustas. Na Ko-
dak, uma câmera fotográfica digital feita sob medida para
elas tirou a empresa da iminente UTI financeira e, no
ramo de telefonia celular, as mudanças nos produtos in-
cluíram modelos que, além de.delicados e coloridos, me-
dem as calorias e têm visor que se transforma em espe-
Ihinho de maquiagem.

NADA DE FLORES
O que o mercado está tentando fazer é minimizar o pre-

juízo por não ter visto há mais tempo as mulheres como pú-
blico-alvo. Em seu estudo de comportamento do consumi-
dor, a consultora americana Faith Popcorn diz que durante
anos a indústria como um todo fechou os olhos para a cha-
mada mulherização da economia e se restringiu a vender
apenas o óbvio para as mulheres. "Fizeram exatamente co-
mo aquele marido que só oferece flores no aniversário de ca-
samento", escreveu Faith.

Os tempos, porém, mudaram e o que as mulheres que-
rem não são só flores, mas produtos de alta qualidade, tec-
nologia e design. "Quem acerta essa equação conquista a
cliente", afirma Denise Ascher, diretora de marketing da
Montblanc Brasil. A grife de luxo, que por décadas serviu
apenas aos homens, enxergou nas mulheres a alavanca para
diversificar seu portfólio. Hoje, dos 3.000 itens que levam a
assinatura da marca, 30% são exclusivos para o público fe-
minino e a tendência, segundo Denise, é expandir ainda mais.

Mulheres também gostam de trocar informação, de falar
a respeito do que compraram, de dar dicas sobre endereços
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e lojas. Elas espalham notícias boca a boca como ninguém.
A construtora paulista Tecnisa tem os cálculos na ponta do
lápis do que isso representa. "Hoje, 22% das vendas da em-
presa são por indicação; dessas, 70% são contatos fomenta-
dos por mulheres", diz o diretor da empresa e professor da
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Romeo Bussa-
relo. Segundo ele, 40% dos apartamentos vendidos pela
construtora em 2005 foram escriturados por mulheres. "Há
cinco anos, esse índice não chegava a 30%", declara.

Disposta a ampliar ainda mais a participação feminina, a
Tecnisa implantou, em 2002, o que batizou de projeto de mu-
lherização, com cerca de 20 pequenas ações para seduzir a
mulher. "Aplicamos a fórmula do MPC: um montão de pe-
quenas coisas, porque sabemos que a mulher tem uma vi-
são periférica e é atenta aos detalhes, ao contrário do ho-
mem, que só quer saber do preço, da taxa de juros e do pra-
zo de entrega", afirma Bussarelo. Entre as providências to-
madas pela construtora estão a instalação de um banheiro
feminino nos estandes de venda, a decoração aromatizada
de ambientes, o envio de convite personalizado para elas vi-
sualizarem materiais de acabamento e a oferta de uma apó-
lice de seguro doméstico na entrega das chaves.

Engana-se, porém, quem acredita que as mulheres são
todas iguais e que, portanto, respondem da mesma manei-
ra às diferentes mídias, mensagens, linguagens e apelos de
marketing. "As mulheres não compõem um grupo homogê-
neo, marcado exclusivamente por negações do jeito mascu-
lino de ver, cobiçar e resolver as coisas", afirma Carlos Al-
berto Júlio, autor do livro Reinventando Você (ed. Campus,
42 reais, 203 págs.) e principal responsável pela populariza-
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ção do teimo mulherização da
economia. Segundo ele, che-
ga a ser preconceito dizer que
as mulheres agem sempre as-
sim ou assado, ou que rezam
todas pela mesma cartilha
(veja os perfis de consumo no
quadro As superpoderosas, à
pág. 54). Sem contar que, em-
bora todas pertençam ao sexo feminino, não dá para apos-
tar que uma jovem de 20 anos terá os mesmos referenciais
de consumo de uma senhora que já passou dos 50 anos.

Por isso, os especialistas insistem que é preciso alinhar a
marca às percepções e preferências do seu público-alvo,
com o risco de perder tempo, dinheiro e mercado, caso isso
não aconteça. A lição serve até mesmo para segmentos con-
siderados classicamente femininos, como as academias de
ginástica. Decidido a atender não apenas as mulheres preo-
cupadas com o culto ao corpo, mas também aquelas que
cuidam da saúde, o empresário Ricardo Lima abriu, em
2003, em São Paulo, a 30'n Shape, uma das primeiras aca-
demias voltadas exclusivamente para o sexo feminino.

Além da ausência de homens, Lima adotou outros pro-
cedimentos para agradar às mais velhas e também àquelas

que não têm corpinho de modelo. "A sala de ginástica é
sem espelhos, os uniformes das professoras são mais com-
portados, as aulas são para no máximo 16 alunas e o ves-
tiário conta com cabides para acomodar vestidos mais com-
pridos, sem amassar", diz ele. "Outro diferencial são as au-
las de,apenas 30 minutos, sem horário fixo, que funcionam
melhor para quem acumula uma série de tarefas." Os re-
sultados foram acima do esperado e a 30'n Shape abriu,
um ano depois, uma filial também na capital paulista.

Os especialistas advertem, entretanto, que de nada
adianta fazer produtos sob medida para as mulheres se as
empresas não estreitarem seus laços de relacionamento
com essa consumidora e se insistirem em fazer campanhas
de marketing com traços do passado. "A grande mudan-
ça nesse cenário é que a mulher deixou de ser dona-de-
casa em tempo integral para ir à luta e assumir vários pa-
péis", afirma Raquel Siqueira, diretora de Pesquisa Quali-
tativa do Instituto Ipsos Brasil. "Tratá-la como Amélia, nem
pensar." O que elas querem, declara a executiva, é que as
empresas reconheçam seus valores, suas emoções e neces-
sidades. Mais do que isso, que traduzam tais percepções
em produtos e serviços que somem qualidade e praticida-
de, sem perder a beleza e o glamour. Exigentes? Talvez.
Mas elas podem. 
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Elas não são
homens de saia
Comunicação adequada, treinamento e uma boa dose
de sinceridade ajudam a vender produtos e serviços
para o público feminino

N a década de 50, quando os carros tinham forma de
rabo-de-peixe, um fabricante, sabendo que as mu-
lheres começavam a influenciar na compra de au-

tomóveis, decidiu criar um novo modelo para as suas
clientes. Estiloso, o carro tinha estofado com estampa flo-
ral rosa e era acompanhado por um guarda-sol nos mes-
mos tons. Foi um fiasco. As consumidoras rejeitaram o
automóvel e o acharam de mau gosto. Hoje, com certe-
za, o resultado não seria diferente. Mulheres têm horror
a serem tratadas como um estereótipo. Portanto, se você
pretende aumentar a participação feminina nas vendas
da sua empresa, temos aqui algumas dicas importantes
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(e Tom Peters tem um check-
up para você fazer, transcri-
to no quadro da pág. 55).

Em folhetos, catálogos,
publicidade e mesmo nas
embalagens, não caia na
tentação de rotular a mu-
lher, seja como uma dona-
de-casa perfeita ou como uma executiva masculinizada
pelo trabalho. "Elas têm horror a propagandas repletas
de clichês", afirma a psicóloga Elaine Saad, especializa-
da em comportamento. "E esse tipo de mulher pratica-
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mente não existe mais." Elas exercem, hoje, uma multi-
plicidade de papéis, como empresárias, sedutoras, ativis-
tas — e se enxergam como tal. Portanto, mostre as mulhe-
res como elas são. Em seu livro Das Amélias às Mulheres
Multifuncionais — A emancipação feminina e os comer-
ciais de televisão (Summus Editorial, 37,90 reais, 164
págs.), a pesquisadora Marie Suzuki afirma que a tendên-
cia é a mulher ser representada mais no ambiente onde
tem prazer de estar: no escritório, na praça, com os filhos.
"A única certeza é que será sempre fora do universo do-
méstico, ao qual ela esteve tão relegada até então", diz.

Outro erro fatídico é adotar um discurso que não leve
em conta a inteligência feminina e o alto grau de infor-
mação que elas possuem. Abandone, portanto, o ar pa-
ternalista e em hipótese alguma compare o universo fe-
minino com o masculino. Isso vale até mesmo para a
abordagem feita pelos vendedores. O consultor Roberto
Meir, autor do livro O Brasil que Encanta o Cliente (ed.
Campus, 39,90 reais, 165 págs.), dá o exemplo ocorrido
na rede de postos de gasolina Ale, que treinou os fren-
tistas para que mudassem o jeito de abordar as motoris-

tas. No lugar de perguntar: "Posso olhar a sua frente?",
por exemplo, eles passaram a perguntar: "Posso olhar o
óleo e a água do seu carro?" "As mulheres não só reco-
nheceram a mudança, como começaram a comentá-la",
diz Meir. "O resultado foi uma propaganda boca a boca
positiva e uma simpatia pela bandeira."

VIDA MAIS FÁCIL
Compradoras, quando entram em uma loja ou esco-

lhem um serviço, não buscam só a transação comercial.
Na maioria das vezes, elas estão interessadas em criar um
relacionamento com a empresa ou a marca. Isso é possí-
vel, não com sorrisos forçados ou descontos especiais, afir-
mam os consultores, mas com atitudes transparentes e
sinceras. Está num bom caminho quem mostra como um
produto pode facilitar a vida, relaxar, divertir ou permitir
mais tempo com a família. Portanto, em vez de desfiar um
rosário de atributos técnicos do produto, diga como elas
poderão ganhar tempo com aquilo que você está venden-
do e reforce o prazer que elas sentirão ao se relacionar
com a sua marca e a sua empresa.

REALIDADE
Seu poder de compra
supera sua representação
na população. Elas são
responsáveis direta e
indiretamente por cerca
de 80% de todas as
decisões de consumo da
casa. Mesmo
respondendo pela maior
fatia do bolo, em muitas
empresas as mulheres
são classificadas como
mercados emergentes e
recebem poucas ações de
marketing específicas

REALIDADE
A maioria das mulheres

gosta de fazer compras e
baseia suas escolhas na
relação custo/benefício.
As mulheres demandam
muito mais informações
sobre os produtos e
serviços a serem
adquiridos que os
homens. Acreditar que
elas compram pelo
simples prazer de comprar
significa perder vendas

REALIDADE
Cresce cada vez mais a
participação das mulheres
na compra de produtos
caros ou de luxo. Na
média, elas têm educação
superior à do homem e
ganham tanto quanto
eles, ou mais. Seu poder
financeiro cresce

aceleradamente: elas
compram carros,
computadores pessoais,
aparelhos eletrônicos
e imóveis

REALIDADE
As mulheres têm um
conjunto de prioridades,
preferências e atitudes
muito diferentes dos
homens. Seu processo
de decisão de compra
é oposto e elas
respondem de maneira
diversa às mídias,
mensagens, linguagem e
visual utilizados pelo
marketing. É preciso
entendê-las para tratá-las
de forma adequada e
conquistá-las

REALIDADE
As mulheres dão
maior ênfase aos
relacionamentos
pessoais e corporativos,
mas suas decisões de
compra são afetadas por
uma série de outros
fatores. Elas valorizam as
referências dadas via,
boca a boca, buscam
informações mais
profundas sobre os
benefícios que produtos e
serviços trarão ao seu
dia-a-dia e tendem a
rejeitar mensagens
evasivas e carregadas de
clichês, como o da Amélia

Fonte: Marketing para Mulheres,
Martha Barletta
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Revele, também, de que forma o seu negócio lida com
as assuntos relacionados ao meio ambiente e à comuni-
dade, pois várias pesquisas confirmam o valor que elas
dão a tais iniciativas. Um estudo do Provar, instituto liga-
do à Universidade de São Paulo, mostra que 55% das mu-
lheres dão preferência a marcas que adotam uma postu-
ra ecologicamente correta ou de responsabilidade social.
Se o seu produto não é ecologicamente correto, não in-
vente. Se você usa papel pardo, não diga que é recicla-
do. As mulheres são atentas e muitas vezes conferem a
veracidade da informação. Jamais subestime o poder de
desconfiança delas, outra regra fundamental a ser obser-
vada. Falsas verdades soam como bombas nos ouvidos
femininos. "Lembre-se sempre de que elas aderem à sua
marca por pequenas coisas, mas também se irritam por
pequenas coisas", afirma a consultora americana Faith
Popcorn, especializada em comportamento de consumo.

Ao contrário dos homens, capazes de pagar para não
ouvir explicações, as mulheres gostam de perguntar e
apreciam a possibilidade de experimentar produtos e ser-
viços. "Elas não assinam o cheque antes de tirar todas as
dúvidas e de se sentir completamente satisfeitas", afirma
José Zukuim, sócio da Ambiental Expedições, agência
paulistana especializada em viagens de aventura, outro
ramo que assistiu a uma invasão de mulheres, inclusive
viajantes solitárias. Zukuim aprendeu, ao longo do tem-
po, a lidar com elas. Não economizou na folheteria, trei-
nou muito bem a equipe de vendas e preparou os guias
de viagens para falar com uma consumidora exigente,
que quer o cumprimento de cada detalhe combinado na
compra de um pacote. "Justamente por perguntarem tu-
do sobre as condições do hotel, do transporte e da segu-
rança é que elas não dão trabalho durante a viagem. Sa-
bem o que compraram e o que as espera", declara Zu-

AGITADA

É apaixonada, leal,
impulsiva, dominadora,
agitada e não sossega
um minuto. Olha de um
lado para o outro muito
rápido. Seu comportamento
vai aos extremos: odeia
comprar produtos
básicos, mas adora gastar
dinheiro com coisas
gostosas e prazerosas.
Não faz lista antes de
sair de casa, decide
tudo na hora. Compra
por impulso, mas tem
várias marcas de
preferência. Não olha
o preço e também não
abre mão de
indulgências.
Embora olhe tudo
o que está ao seu
redor, não se
fixa em nada.
Passeia pela
loja sem
compromisso
e lógica
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ATIVA

E amorosa, independente,
destemida, ativa,
determinada, sistemática,
racional e rigorosa com os
filhos. Comprar, para ela,
não é um prazer, é uma
missão a ser concluída o
mais rápido possível. Por
conta da pressa, não
percebe o que está ao seu
redor. Costuma freqüentar
as mesmas lojas, respeita
um trajeto definido e vai
direto aos produtos que
deseja. Normalmente é
fiel a marcas, mas
quando não as encontra,
substitui por
similares. Nos
supermercados
dificilmente
presta atenção
nos cartazes e
ofertas que
não lhe
interessam
naquele
momento

VAIDOSA

É moderna, ansiosa,
vaidosa, gosta de cuidar
de si mesma e é
preocupada com o físico.
É exigente consigo e
com os outros e
também é detalhista.
Seu objetivo é realizar
as tarefas o mais rápido
possível. Se não achar
a marca ou o tipo de
produto desejado,
desiste ou muda de
loja. Faz compras de
reposição, de preferência
à noite ou no fim de
semana com o marido.
Tende a ser fiel ao
ponto-de-venda
e às marcas.
Não compara
preços e, no
supermercado,
vai direto à

prateleira
dos produtos
que costuma
consumir

MÃEZONA

É carinhosa, companheira
e dedicada administradora
do lar. Sua meta é a
excelência nos papéis
de mãe,esposa e
dona-de-casa. Busca as
melhores oportunidades
de compra para o marido
e os filhos. Adora fazer
compras, é caçadora de
novidades e promoções.
Olha a prateleira de cima
a baixo com atenção. Não
é fiel a marcas e busca a
melhor relação custo-
benefício. Tem uma
relação afetiva com a loja.
Interage com os produtos
e as informações no
ponto-de-venda.
Gosta de
degustações e
experimentações,

percebe as
novidades e
compara produtos
e preços. É ávida
por liquidações



kuim. "Já os homens, acabam cobrando o que não esta-
va no contrato". Elas, hoje, representam 15% dos clientes
da agência e encaram sem medo o rafting ou a canoagem.

SOB MEDIDA
Perguntar muito não significa que elas gostem de ser pres-

sionadas pelos vendedores. Se estão numa loja, elas querem
vê-los ao alcance dos olhos, para o caso de ter uma dúvida,
mas preferem trocar informações com a amiga ou com a con-
sumidora que está ao lado. "Elas são capazes de passar ho-
ras escolhendo o piso que melhor combina com o azulejo do
banheiro", afirma Carlos Roberto Corazzin, diretor de mar-
keting da rede Dicico, especializada em material de constru-
ção. "Mas o máximo que pedem é a opinião de um arquite-
to de plantão, mesmo assim para se certificar de que fizeram
a escolha certa." Segundo o executivo, as mulheres decidem,
em 65% dos casos, as compras de material de acabamento
para as obras. Em 2004, essa participação era de 58%.

A Dicico sente, também, outras diferenças. "As mulheres
são menos sensíveis aos apelos promocionais", diz Corazzin.
"Elas preferem gastar um pouco mais e garantir conforto, be-
leza e qualidade de vida, a deixar-se seduzir por uma oferta,
pelo menos no nosso ramo." Promoções funcionam, porém,
em outras áreas, como a de confecção, calçados e produtos
de beleza. Artigos de limpeza em oferta, por sua vez, desper-
tam o interesse de mulheres das classes mais altas, mas não
funcionam com as menos abastadas.

Em resumo, mulheres não são homens de saia, Fazer mar-
keting para atraí-las, trocando o artigo masculino da comuni-
cação e usando a mesma fórmula adotada para os homens sim-
plesmente não funciona. Produtos iguais para ele e ela, ape-
nas com cores diferentes, também não bastam. As mensagens,
linguagens e apelos visuais devem ser específicos nas cam-
panhas, nos catálogos, nas embalagens. Vendedores devem
ser treinados para a nova realidade e os produtos têm que le-
var em conta as necessidades femininas, porque elas também
mudaram. Houve uma época em que as mulheres batiam per-
na e gastavam tempo para economizar dinheiro. Hoje, elas
topam pagar mais caro justamente para economizar tempo. 

Text Box
Fonte: PEGN, n.212, p.44-55, set. 2006.




