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Tecnologia
cor-de-rosa
Mulheres contemporâneas preferem
ganhar uma TV de plasma a uma
jóia e consideram melhor ter um
celular de alta tecnologia a um
par de sapatos Manolo Blahnik no
armário. Nos grandes centros urbanos,
elas se transformam no público-alvo
ideal do universo high-tech e,
com isso, definem as novas tendências
de mercado. Por Jacílio Saraiva,
para o Valor, de São Paulo

executiva Paula Vivo chama um
táxi para o aeroporto e se prepa-
rara para mais uma bateria de
reuniões mundo afora. Diretora

de uma multinacional com operações na
América Latina, ela joga três celulares na
bolsa, um para cada país aonde costuma ir,
e pega um notebook, seu fiel companheiro
de viagem. "Ele é quase um apêndice do
meu corpo", diz.

Paula é o sonho da indústria de tecnolo-
gia: ela precisa de equipamentos para ven-
cer seu dia-a-dia e tem dinheiro para com-
prá-los. Também representa parte das con-
sumidoras que, cada vez mais, estreitam la-
ços de consumo com as novidades
tecnológicas dentro do universo dos celu-
lares e produtos de informática. No Brasil,
segundo fabricantes como Sony Ericsson e
Motorola, as mulheres já empatam com os
homens no volume de compras.

Em uma pesquisa feita pelo canal de TV
a cabo americano Oxygen com 1,4 mil te-
lespectadoras, 77% delas afirmaram que
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preferem ganhar uma TV de plasma a uma
jóia, enquanto 79% acham que é melhor
ter um celular de alta tecnologia a um par
de Manolo Blahnik no armário.

Os sapatos de grife, grande paixão femi-
nina, também foram preteridos por outros
mimos modernos: 86% das pesquisadas
preferem ser presenteadas com câmeras
digitais e 90% escolheriam um PC em vez
de acessórios para os pés. A analise da
emissora, que é voltada para o público fe-
minino e exibe programas com a sexóloga
Sue Johanson e a apresentadora- Oprah
Winfrey, mostra ainda que 79% das ameri-
canas de 15 a 49 anos se interessam por
tecnologia — o que enterra a lenda urbana
de que somente as moradoras de grandes
centros são "informatizadas".

Os dados do estudo mostraram ainda
que, para as mulheres, a tecnologia é vista
como um meio para atingir um objetivo.
Para 76% delas, os recursos de um celular
são mais importantes do que o design —
basta que ele faça tudo de que elas preci-
sam. E apenas 15% consideram o celular
um penduricalho fashion. No Brasil, entre-
tanto, a indústria da tecnologia tem espa-
lhado, cada vez mais, cores tradicional-
mente femininas, como o rosa, nos celula-
res, e investe no desenho delicado de pro-
dutos, de olho no poder de compra da
mulher, que também aumenta.

Segundo uma análise do Departamento
hitersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), realizada no Dis-
trito Federal e em cinco regiões metropoli-
tanas — Belo Horizonte, Porto Alegre, Reci-
fe, Salvador e São Paulo —, a população eco-
nomicamente ativa (PEA) feminina soma
8,8 milhões de pessoas ou 46,7% da PEA des-
sas capitais. A proporção das mulheres no
mercado de trabalho também é semelhante
nas seis regiões pesquisadas: varia de 49,1%,
no Distrito Federal a 45,2% no Recife.

De acordo com o Dieese, na primeira
metade desta década, a adesão das mulhe-
res à força de trabalho nas capitais ganhou
força — e num ritmo superior ao observa-
do no contingente masculino. A prova dis-
so está principalmente no aumento dos ín-
dices da participação feminina em vagas
de trabalho do Distrito Federal, de Belo
Horizonte, São Paulo e Salvador, onde pas-
saram de 55,2%, 48,1%, 53,1% e 52,0% em
1999, para 59,4%, 53,3%, 54,3% e 55,4% ,
respectivamente, em 2006. Como se vê, há
outras Paulas Vivos por aí.

"Os fabricantes de celulares e PCs estão
tentando agora agregar valor ao que eles já
oferecem, investindo em novas cores e for-
matos. Sabem, há muito tempo, que uma
mulher não compra um carro porque o mo-

Sexta-feira e fim de semana, 26,27e28dec



tor é melhor, mas porque o modelo é boni-
to", diz a psicóloga Luciana Ruffo, do Nú-
cleo de Pesquisa em Psicologia e Informáti-
ca da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de São Paulo e uma das autoras do li-
vro "Relacionamentos na Era Digital" (org.
Ivelise Fortim e Rosa Maria Farah, Giz Edito-
rial, 182 págs., R$ 28,00).

Segundo a especialista, há alguns anos o
consumo de tecnologia era privilégio mas-
culino. Para cada 20 homens em uma loja
de informática, havia apenas uma mulher
vasculhando prateleiras. Quando estava es-
crevendo para o livro, Luciana percebeu
que o número de homens e mulheres dian-
te do computador era equilibrado, princi-
palmente quando a máquina era usada pa-
ra fins de sociabilidade, como a rede de re-
lacionamentos Orkut.

A venda de produtos da HP no Brasil, que
produz computadores, impressoras e câme-
ras digitais, é dividida entre 60% de compra-
dores do sexo masculino e de 40% do sexo fe-
minino. "As ofertas com inovação em de-
sign; mercadorias leves, como câmeras foto-
gráficas, e as impressoras portáteis estão na
mira desse público, que busca na tecnologia
um apelo emocional, além de produtivida-
de", afirma Arma Cristina Freitag, gerente de
marketing de varejo da HP no país.

De acordo com Mareio Daniel, gerente de
marketing da Kodak, as brasileiras querem
produtos fáceis de manipular — elas já re-
presentam mais de 65% do mercado de fo-
tografia digital. "Quando desenvolvemos
nossa linha de câmeras e impressoras, a me-
ta era adaptá-las ao gosto feminino. As mu-
lheres são as nossas principais comprado-
ras porque se preocupam mais que os ho-
mens em registrar e preservar a memória."
No mês passado, a Kodak apresentou a câ-
mera V803, nas cores vermelho, roxo, rosa,
branco, azul, dourado, preto e prata; e a
C613, em branco perolado.

Segundo Ana Cristina, da HP, diante de
uma impressora, as mulheres exigem faci-
lidade de instalação e portabilidade —
além de um design que facilite a integra-
ção da máquina com o espaço em casa. "No
ambiente doméstico, as mulheres são uma
influência importante na hora da compra,
principalmente quando o equipamento é
de uso familiar, como um computador ou
uma multifuncional."

A influência feminina nas decisões de
compra de itens de tecnologia é estudada
há algum tempo. Segundo a consultora de
marketing americana Faith Popcorn, no li-
vro "Público-Alvo: Mulher — Oito Verdades
do Marketing para Conquistar a Consumi-
dora do Futuro" (Editora Campus/Elsevier,
283 págs., ed. esgotada), as mulheres le-

vam para casa 51% dos aparelhos eletrôni-
cos de consumo e dão palpites na compra
de50%dosPCs.

"Em um casal, a mulher é uma interferên-
cia forte no arremate da compra. Normal-
mente, se o objeto do desejo for uma W, pre-
zam mais pelo design e compatibilidade
com a decoração, enquanto o homem obser-
va o tamanho da tela e a qualidade da ima-
gem", diz Sérgio Baptista, gerente da divisão
de consumo eletrônico da Philips no Brasil.

De acordo com um estudo de segmenta-
ção de público feito pela empresa, nas com-
pras de aparelhos de som, por exemplo, as
mulheres se mostram menos sensíveis a
preço e são mais propensas a adquirir mar-
cas de prestígio do que seus pares.

"Elas são abertas a experimentar marcas
novas, enquanto os homens tendem a in-
vestir em tecnologias de ponta, atentos a
especificações técnicas", afirma Baptista.
Na Philips, as unhas de áudio, como micro

systems, boombox (sistemas de som portá-
teis) e MP3 são mais procuradas pelas mu-
lheres do que pelos homens.

No mercado de celulares, a "feminiliza-
ção" dos aparelhos é evidente, apesar de
todos os fabricantes ouvidos pela reporta-
gem do Valor assegurarem que o objetivo
não é fazer telefones para as mulheres, mas
"alcançar um número cada vez maior de
consumidores".

A Nokia, por exemplo, lançou no ano pas-
sado o modelo 6111, seu primeiro celular
na cor rosa. Antes, em 2005, vendia o 7280,
um aparelho no formato de um batom. Nos
próximos meses, põe nas lojas o 7500, que
pode ser customizado com aros coloridos
nas laterais. "Além do design, percebemos
que as mulheres querem ter uma câmera
acoplada e um tocador de música. Mas tudo
muito fácil de usar", explica Fernando Soa-
res, gerente de produto da Nokia no Brasil.

Para Flávia Molina, diretora de marketing
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da Sony Ericsson, o gênero dos consumido-
res da marca vive um empate técnico: 50%
são homens e 50% mulheres. "Quando a
consumidora compra um celular, está preo-
cupada em como será vista. Ela procura um
aparelho para se diferenciar dos outros."

Nessa unha, a fabricante, que mostrou
um modelo rosa no ano passado, promete
para o último trimestre de 2007 dois apa-
relhos na cor roxa — considerado o "novo
rosa" pelo mercado. Segundo Molina, a
profusão de tons pode mexer no ciclo de
reposição de produtos, que hoje caminha a
uma taxa de 12 a 14 meses para a troca de
modelos, pelo usuário. "O consumidor
quer ter opções e o pretinho básico não é
mais fundamental."

A executiva Paula Vivo, por exemplo, usa
três opções na bolsa. Como viaja muito a tra-
balho, tem um aparelho no Brasil, outro para
ser usado na Argentina e um terceiro para li-
gações no Uruguai, onde nasceu. "A idéia é

evitar o alto custo do roaming internacional e
facilitar o contato com clientes e amigos que
preferem ligar para um número local."

Paula é o que a indústria de TI e teleco-
municações chama de "hard user": está co-
nectada a algum equipamento, diariamen-
te, quase o dia inteiro. "O notebook vai co-
migo a todo lugar, inclusive nas férias." Ela
escolhe produtos levando em conta crité-
rios como marca e preço, nessa ordem, mas
ainda não explora a colorização dos portá-
teis. "Como uso modelos corporativos, eles
são sempre prata, cinza ou preto. Até com-
praria um colorido, mas não é o que mais
me atrai em um celular."

Apesar de o Brasil contar com uma base
de 108 milhões de usuários de celular, mui-
tos com mais de um modelo na mão, a in-
dústria assegura que ainda há espaço de
crescimento. Segundo Loredana Mariotto,
diretora de marketing da Motorola, há duas
faixas etárias com potencial de negócios: de
7 a 14 anos e acima de 50 anos. "O público
feminino aprecia os modelos clamshell, em
forma de concha, e deve aderir às novas ten-
dências de cor, como o roxo", concorda.

A fornecedora lançou neste ano mais dois
celulares em tons rosados, o W220 e o W375.
São frutos de um estudo de tonalidades com
consumidores de 14 países, incluindo o Bra-
sil, que concluiu que o rosa agrada em cheio
ao público feminino. A Motorola vendeu
mais de 100 milhões de unidades do modelo
Motorazr V3, em todo o mundo, o que inclui
telefones em matizes diferenciadas.

A publicitária Camila Olivo, por exem-
plo, que trabalha na região da avenida Pau-
lista, em São Paulo, engrossa a fila de com-
pradoras de celulares rosa. "Antes dele, ti-
nha um telefone até superior, com mais
funções, mas o que pesou na compra foi a
cor", justifica. Para ela, que também tem
um iPod no mesmo tom, o objetivo é usar
um aparelho que diga um pouco do que
ela é. "Gosto de ser diferente."

Segundo Mário Renê, coordenador do
núcleo de ciências de consumo da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), de São Paulo, no momento de esco-
lher um produto, a mulher é mais detalhista
do que o homem. "Ela é motivada por parti-
cularidades, como forma e cor, mas na ver-
dade os celulares hoje ultrapassam, de lon-
ge, todas as expectativas dos consumidores,
tanto em recursos como em design."

E tudo indica que a indústria vai conti-
nuar investindo em detalhes. A MCS, rede de
lojas de celulares com 68 pontos-de-venda
em cinco Estados, customiza aparelhos com
cristais Swarovski há um ano. "Esses mode-
los representam 7% das vendas anuais", afir-
ma Giuseppe Picolli, diretor da empresa.

Picolli já lançou duas coleções baseadas
em pedrarias, cada uma com 12 customi-
zações diferentes, e se prepara para a ter-
ceira edição. O preço da personalização va-
ria de acordo com o modelo e a quantida-
de de cristais usados, mas pode chegar até
30% do valor do aparelho.

Nas lojas da MCS, 60% das compras são
fechadas por mulheres. No ano passado,
um dos campeões de entregas foi o celular
Dolce & Gabbana, da Motorola, com acaba-
mento dourado: representou 5% dos negó-
cios no período do lançamento. Custava
cerca de R$ l mil. Agora, a empresa aposta
no sucesso da parceria com outra grife ita-
liana, a Prada, nos celulares da LG, à venda
por R$ 2 mil. "Vendemos mais de cem uni-
dades por semana."

Fora da carcaça do aparelho, as operado-
ras de telefonia também se desdobram pa-
ra agarrar as mulheres pelo ouvido. No Ja-
pão, assustado com uma queda histórica
do número de nascimentos, a operadora
NTT DoCoMo, a maior do país, criou um
serviço em que o celular, como um desper-
tador, avisa as assinantes que desejam ser
mães o dia mais fértil do ciclo reprodutor.
Basta incluir as datas de menstruação no
aparelho, que a usuária receberá avisos três
dias antes da ovulação e, novamente, no
próprio dia. Exagero?

No ano passado, uma pesquisa conduzi-
da no Brasil pela consultoria Research Inter-
national concluiu que as mulheres são as
responsáveis pela maior parte das mensa-
gens de texto enviadas pelo celular. O estu-
do ouviu l, l mil pessoas com idade entre 16
e 65 anos em dez Estados que, de acordo
com dados da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), representam 77% de
todos os usuários de telefonia móvel no
país. Do total, 49% declararam enviar torpe-
dos. Destes, 54% eram mulheres.

Com tantas consumidoras dispostas a
usufruir desse mercado, os fabricantes de
celulares e produtos de TI precisam desco-
brir como laçar aquela usuária que não se
encanta facilmente com a alegria do rosa ou
a leveza das câmeras digitais. A professora
do ensino fundamental e artista plástica Sil-
vana D'Avino acaba de comprar uma multi-
funcional, com recursos de impressora,
scanner e copiadora. "Antes, fiz pesquisa de
preço e escolhi pela marca", afirma.

Agora, Silvana está à procura de um no-
vo computador, com boa capacidade de
memória, para rodar programas de dese-
nho. Ao mesmo tempo, olha vitrines em
busca de um novo celular. Foi assaltada no
Natal passado e agora quer um aparelho
básico e barato, mas com câmera fotográfi-
ca. "E nada de rosa, hein?" •
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