
Mulheres e Consumo: Qual seu perfil de compra? 
 
Quais são as consumidoras dos dias de hoje? Como em todas as outras situações, as 
características das mulheres ficam aparentes e influenciam no momento da compra.  
 
O Intituto Ipsos fez um levantamento das mulheres que ditam as regras do consumo. 
Descubra em qual perfil você se encaixa.  
 
Movida por paixão  
 
Você é impulsiva, leal, apaixonada e dominadora. Não faz listas antes de ir às compras, 
prefere aquisições feitas de acordo com sua vontade no momento. Olha de um lado para 
outro, muito rápido, mas dificilmente se fixa em alguma coisa. Apesar de adorar gastar 
dinheiro com coisas prazerosas e ter suas marcas de preferência, não tem muita intimidade 
com compras básicas.  
 
Não olha o preço dos produtos e anda pelos corredores de shoppings e por lojas sem muita 
lógica.  
 
Missão de comprar  
 
Para você, compra não é um prazer, mas uma missão. Amorosa, independente, destemida, 
sistemática e racional, tenta fazer de tudo o mais rápido possível, o que dificulta um pouco na 
percepção de coisas que muitas vezes estão próximas.  
 
É fiel às lojas e às marcas: cria um trajeto definido e o respeita, indo diretamente no produto 
de desejo. Exatamente por causa disso, pelo menos em supermercados, dificilmente presta 
atenção aos cartazes de promoção caso o produto com desconto não seja de seu interesse no 
momento.  
 
Exigência na hora da escolha  
 
Você também gosta de realizar as atividades o mais rápido possível, mas é exigente consigo 
mesma e extremamente detalhista. No caso de não encontrar a marca ou o que deseja, não 
perde tempo e muda de loja.  
 
Não pesquisa preços e costuma fazer compras durante a noite ou aos finais de semana, ao 
lado do marido. É fiel aos pontos-de-venda e às marcas, indo direto à prateleira dos produtos 
que deseja no momento.  
 
Caçadora de promoções  
 
Sua meta é excelência nos papéis de mãe, esposa e dona-de-casa, por isso, realiza suas 
atividades com carinho e companheirismo. Busca as melhores oportunidades de compra para o 
marido e para os filhos.  
 
Não é fiel a marcas e procura a melhor relação custo-benefício. Adora fazer compras, é 
praticamente uma caçadora de novidades e promoções. Gosta muito de degustações e 
experimentações.  
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