
Brasileiras de verdade com
Anunciantes tentam desvendar o comportamento das mulheres do século 21, que comandam quase um terço dos lares
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Amélia da Silva Netto é,
sim, uma mulher de verdade
— mas está muito distante
da personagem descrita por
Ataulpho Alves e Mário Lago
na emblemática canção Ai que
Saudades da Amélia, samba de
1941 que acabou entrando para
a história como uma apologia à
submissão feminina. Enquanto
a música exalta a companheira
sem vaidade, conformada e que
se orgulha de passar fome ao
lado do homem amado, a pau-
lista Amélia, de 49 anos, mostra
a autenticidade do gênero femi-
nino de maneira bem diferente.
Em oito anos, ela deixou de ser
uma dona de casa, casada, mãe
de dois filhos e desempregada,
para ser uma dona de casa,
mãe de dois filhos, divorciada
e empresária de sucesso, que
está à frente de 800 sacoleiras
(e sacoleiros) na Cidade Dutra,
zona sul de São Paulo. Com a
sua distribuidora de vendas
por catálogo, a Talismã, Amélia
lucra cerca de R$ 120 mil por
ano, emprega diretamente 15
pessoas, participa de cursos de
gestão empresarial e motivação
de equipes e ainda encontra
tempo para servir a comuni-
dade com trabalho voluntário
(doa meia tonelada de papelão
à cooperativa de catadores lo-
cal e organiza a festa de Natal
de 120 crianças da creche São
Camilo, no Grajaú). A inde-
pendência financeira que veio
depois de se tornar uma das
25 maiores revendedoras da
Avon no País gerou um efeito
colateral: o casamento de mais
de 20 anos não resistiu. Em
vez de receber pensão do ex-
marido para ajudar nos custos
do casal de filhos de 17 e 18
anos, Amélia deixou ao antigo
companheiro uma casa e um
carro. "Ainda assim, ele recla-
ma", diverte-se.

A empresária paulista faz
parte do crescente número de
mulheres que chefiam lares no
Brasil — hoje, quase um terço
das famílias (30,6%) tem a
figura feminina como principal
provedora, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). O
dado é a ponta do iceberg de
todo um processo de evolução
do papel da mulher na socieda-
de, que também está refletido
em outros números: elas so-
mam 44% da população eco-
nomicamente ativa, segundo o

realização pessoal para 90% de-
las e independência para 82%.

fazendo com que 55% estejam
determinadas a seguir car-
reira — apesar de verem os
colegas homens com uma
renda média pessoal men-

sal 29% superior à sua.
A maioria (76%) tem a

mesma visão a respei-
to dos serviços do-

mésticos: cuidar da
casa e dos filhos

cansa mais do
que trabalhar

IBGE; ocupam 56% dos bancos
das universidades, conforme o
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep); presidem
um quinto das empresas do
País, de acordo com levan-
tamento do Grupo Catho;
e 62% têm o hábito de
poupar ou investir, diz
o programa Mulheres
em Ação, da Bolsa
de Valores de São
Paulo (Bovespa).
Fica estatistica-
mente provado,
portanto, que
cons iderá-
las "mino-
ria", "se-
xo frágil"
ou coad-
j u v a n t e s
nas grandes
decisões de
consumo é algo
que soa tão antigo
quanto o samba-can-
ção de 1941.

AUTONOMIA
"A mulher é um ser

bastante dinâmico, e a ve-
locidade com que seu perfil
vem mudando nos últimos
anos é impressionante",
comenta Dora Câmara, di-
retora comercial do Ibope
Mídia. A empresa de pes-
quisa lançou, no ano pas-
sado, uma compilação de
diversos estudos regula-
res sobre mulheres, com
destaque especial para
a análise de hábitos
de consumo e mídia
por parte das mães.
"Quisemos entender
melhor o comporta-
mento desse público,
que sempre definiu o
consumo do marido e
dos filhos, mas agora
vem ganhando maior
poder de compra em
decorrência de sua au-
tonomia pessoal e finan-
ceira", afirma.

Mais de três quartos das
mães entrevistadas (76%)
estão satisfeitas com a apa-
rência, mas, se pudessem,
57% fariam plástica, aponta
o levantamento. Com idade
média de 38 anos, solteiras
ou separadas em um terço
dos casos, com média de 1,7
criança em casa, 41% das mães
trabalham. A profissão significa

fora. Por
acumular
d i v e r s a s
t a r e f a s ,
68% das en-

trevistadas
consideram
difícil conci-
liar trabalho

e vida pesso-
al. "Elas vêm
contando com
um apoio maior
dos companhei-
ros nos serviços
domésticos e em
geral se mostram
bastante hábeis
para lidar com as
diferentes deman-
das do dia-a-dia
— em casa, no tra-
balho, com a fa-
mília, os amigos,

cuidando da sua saúde ou do
visual", explica Dora.

Na opinião de Marcos Ma-
chado, sócio da consultoria Top
Brands, é justamente por não
entender com profundidade to-
das as implicações desse ponto
— a simultaneidade de tarefas
— que boa parte dos anuncian-
tes ainda peca na comunicação
e no posicionamento de pro-
dutos para o público feminino.
"As mulheres não deixaram
de ser mães ou donas de casa
quando passaram a trabalhar
fora, por isso o tempo delas é
muito mais escasso", aponta o
consultor. Nesse contexto, toda
a comunicação que seja escla-
recedora no que tange às fun-

cionalidades de um produto
ou às vantagens de serviço

é muito bem-vinda.
A consultora nor-

te-americana Martha
Barletta, autora do

livro Marketing
para Mulheres,
lançado no Brasil
no ano passado
pela Campus

Elsevier, já Havia
detectado o quão é

importante esse traço
da personalidade para

o sucesso das campanhas
voltadas às mulheres. Segundo
Martha, elas julgam a qualidade
do relacionamento tanto quanto
a qualidade do produto, fazem
várias perguntas e escutam bas-
tante antes de estabelecer uma
relação de confiança. "As mu-
lheres absorvem e processam
informação de uma forma muito
diferente da dos homens", diz a
autora, em seu livro. "Elas que-
rem o contexto, as implicações
no estilo de vida e as histórias
relacionadas com os fatos que
lhes são apresentados." No lugar
de inúmeros acessórios, prefe-
rem produtos e serviços que
tenham garantias. Não desejam
ouvir que um produto é bom,
mas sim saber como ele pode
satisfazer as suas necessidades
e da sua família. Enquanto os
homens se aproximam dos ou-
tros fazendo coisas em comum
— como assistir a jogos de fute-

bol, por exemplo —, elas usam
sua capacidade verbal, bem
mais fluente do que a masculina,
para fazer amizades.

BOCA A BOCA
E aí, de acordo com Martha,

os anunciantes têm a chance



saúde, profissão e vaidade
do País e julgam a qualidade do relacionamento tão importante quanto a do produto

de dar o pulo do gato: quando
estão satisfeitas com produtos
e serviços, as mulheres falam
sobre eles com outras pessoas.
Essa propaganda boca a boca
gratuita se mostra uma pode-
rosa ferramenta de marketing,
muito mais crível, efetiva e
persuasiva do que qualquer
técnica paga, pontua a autora.
Ela está à frente, nos Estados
Unidos, da consultoria especia-
lizada em marketing para mu-
lheres The TrendSight Group,
que tem entre seus clientes
grandes empresas, como Ford.
Johnson & Johnson e AIG. As
suas descobertas são baseadas
em centenas de estudos em
campos como antropologia,
neurociência e sociolingüísti-
ca, áreas cujo foco de atuação
costuma passar ao largo da
publicidade. As investigações
sinalizam, no entanto, diferen-
ças de gênero fundamentais
para a compreensão do uni-
verso feminino, que deveriam
fundamentar as investidas
de marketing de qualquer
anunciante. As mulheres não
querem, por exemplo, que uma

propaganda lhes diga que se
tiver determinado produto os
outros (ou as outras) vão sentir
inveja — um apelo tipicamente
masculino. Mas, antes disso,
desejam se sentir retratadas na
campanha e poder dizer "Opa,
esta é a minha vida!"

Machado, da Top Brands,
concorda que o público femi-
nino, capaz de influenciar 80%
do consumo global, merece,
sim. um tratamento diferen-
ciado. E isso não s igni f ica
abusar do rosa nos anúncios
e nas embalagens -- muito
pelo contrário: a mudança de
abordagem deve se concentrar
no conteúdo, não na forma.
"As mulheres olham as coisas
de maneira mais holística,
são detalhistas, mas não são
tão direcionadas quanto os
homens e por isso demoram
mais para se decidir, porque
estão em busca da solução
perfeita", avalia o consultor.
Nesse contexto, precisam ser
seduzidas pela lógica, ainda
que esta venha revestida de
um apelo emocional. A ima-
gem de crianças, por exemplo,

Dora Câmara: "Elas vêm contando com maior apoio dos companheiros" Marcos Machado: "O tempo delas é muito escasso"

sempre enternece qualquer
campanha — mas o sorriso
cativante de um bebê não é o
suficiente para convencê-las
a nada.

Mesmo porque, lembra Ma-
chado, a diversidade de papéis

assumidos hoje pelas mulheres
na sociedade as faz ter prio-
ridades diferentes umas das
outras, e um anunciante deve
saber exatamente com que
grupo deseja falar, em vez de
apostar em uma fórmula úni-

ca. "As empresas ainda estão
tateando para encontrar os
diversos segmentos dentro do
universo", lembra o consultor,
que considera as marcas de
cosméticos, Natura e Lancôme
mais antenadas nesse aspecto.

Text Box
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