
Quanto menos agitação, melhor!
Em busca de tranqüilidade, as mulheres querem mais é se divertir dentro de casa
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Em pleno século 21, o que
mais a mulher quer é sossego
quando o assunto é lazer. Diver-
tir-se no ambiente doméstico,
freqüentar cultos religiosos e
restringir a forma de se entreter
a ambientes familiares e pessoais
estão entre as suas preferências.
Não são muitas as consumidoras
brasileiras de produtos culturais
e, o mais triste de tudo, é que
grande parte delas nunca teve
acesso a determinadas ativida-
des, como o cinema, por exem-
plo. Essa é a conclusão de um
estudo inédito, coordenado por
Gustavo Venturi, do Núcleo de
Opinião Pública (NOP), da Fun-
dação Perseu Abramo (FPA),
com 2.502 entrevistas pessoais
e domiciliares.

A pesquisa é, no mínimo,
curiosa, pois mostra que um ter-
ço das brasileiras (31%), ou 19
milhões, nunca foram ao cinema.
O teatro é uma atividade de lazer
menos praticada ainda: quase
dois terços (64%) desse público
nunca assistiu a uma peça e 28%
declararam ter ido ao teatro algu-

ma vez na vida. Shows musicais já
são um pouco mais freqüentados
por elas: 66% (sim) contra 34%
(não). Em 2001, o circo foi um la-
zer praticado por 14% das mulhe-
res, embora 22% nunca tenham
vivenciado a experiência. Por
outro lado, atividades ao ar livre,
como passeios em parques públi-
cos, são praticadas por 38% das
mulheres. A freqüência a clubes
é significativamente menor, com
apenas 19% do público feminino:
52% disseram nunca terem ido
a um clube. Já viajar nos fins de
semana é uma atividade comum
a 39% das mulheres. E freqüentar
festas em casa de amigos é bem
mais regular: 69%. No mesmo
período. 31% foram a bares com
amigos, enquanto 45% delas
nunca tiveram esse tipo de lazer.
No que diz respeito a restauran-
tes, 35% disseram ter ido comer
fora alguma vez, já 39% nunca
desfrutaram desse prazer.

TURISMO
Existe gente que ainda acre-

dita que o homem é cabeça de

tudo dentro de um lar. Mas, na
verdade, tem sido as mulheres
que tomam a maior parte das
decisões no que tange a compras
e entretenimento, como revelou,
no ano passado, um estudo da
empresa NPD, em 51 mil lares
norte-americanos. A pesquisa,
que tende a influenciar a forma
pela qual atuam as empresas de
publicidade e de mídia, já pode
ser constatada aqui no Brasil.
O homem até pode continuar
pagando a conta, mas, na maioria
das vezes, já é a mulher quem
decide que tipo de viagem vai
proporcionar à sua família, por
exemplo. Isso há alguns anos
tem sido um fato consumado na
agência de turismo CVC. De 1,5
milhão de viagens comercializa-
das em 2006, o sexo feminino
esteve 80% à frente do poder
de decisão. "Normalmente é ela
quem cuida da viagem da famí-
lia e se interessa em escolher o
lugar e fazer a melhor opção de
acomodação para as crianças",
revela Gustavo Paulus, presiden-
te da G7, agência responsável

pelo departamento de marketing
da CVC Turismo.

E foi pensando nessa mulher
que a empresa, em 2006, passou
a dirigir suas campanhas publi-
citárias a esse público. "Criamos
um vínculo mais emocional da
CVC com a mulher, porque é
nas mãos dela que está o poder
decisão de compra do nosso
produto. E isso só tem aumenta-
do nossos resultados", garante
Paulus. Segundo ele, a maior
preocupação da mulher na hora
de escolher o destino é a infra-
estrutura dos hotéis para toda
a sua família, principalmente
filhos. "Normalmente, ela viaja
para descansar. Então, sempre
checa o espaço oferecido para
crianças e se o local oferece
serviço de monitores para cui-
dar dos filhos e distraí-los."
Sobre as mulheres solteiras, de
acordo com ele, 80% viajam com
amigos. Já os 20% restantes, em
sua maioria representada por
mulheres com idade acima de 45
anos, preferem fazer um roteiro
de viagem sozinha.

HOPlHARI
Em um dos principais par-

ques temáticos de São Paulo,
o Hopi Hari, a mulher corres-
ponde a 59% do público. Desse
total, a maior parte mora na
capital (41%). A idade dessas
visitantes em sua maioria é de
21 a 30 anos (33%) e de 31 a 40
anos (26%) — ou seja, mulhe-
res que, na maioria das vezes,
visitam o parque com filhos
pequenos. Também de olho nas
necessidades desse público, o
Hopi Hari procura oferecer um
atendimento diferenciado para
essa sua cliente em potencial,
contemplando-a com cinco fral-
dários, um mamadeiro (espaço
para o cuidado completo dos
bebês, incluindo berçário, cuba
para banho, trocador, forno de
microonda e vending machine
de alimento infantil) e serviço
de locação de carrinhos de
bebê. Além desses, que no caso
são específicos para as mães, há
a infra-estrutura normal, que
beneficia todo o público, de um
modo geral.
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