
Donas do consumo  
 
Responsáveis por 80% das compras e por 2/3 da influência nas vendas, as mulheres 
despertam o interesse do mercado de consumo. 
 
A entrada da mulher no mercado de trabalho a tornou mais exigente e com maior poder 
financeiro para lidar com os hábitos de consumo. Por outro lado, reduziu o tempo que ela 
dedica à família e aos assuntos domésticos. Em conseqüência disso, a indústria, o atacado e o 
varejo procuram, a todo instante, introduzir novas técnicas para satisfazer às vontades, 
necessidades e desejos da mulher. Para isso, formula novos produtos e embalagens ou 
apresenta serviços que procuram atender às expectativas de agilidade e praticidade, 
comodidade e conveniência que ela tem em mente quando se dirige ao supermercado. 
 
Além da atividade remunerada, a mulher é a principal responsável pelas compras do lar, pela 
administração da família e pelas obrigações domésticas. Uma pesquisa realizada pela 
LatinPanel aponta que as mulheres constituem 43% da força de trabalho, 33% das mulheres 
chefiam a família e 90% são responsáveis pelos afazeres domésticos. No entanto, mesmo 
cheia de tarefas, a mulher não perde a vaidade e na hora da compra dos cosméticos busca 
valorizar sua aparência.  ”A mulher moderna quer agilidade e praticidade, mas também está 
preocupada com a saúde, o bem-estar e a beleza”, diz Olegário Araújo, gerente de 
Atendimento ao Varejo da Nielsen. 
 
Para atender da melhor maneira essa nova consumidora,o tempo é um grande desafio para 
todos os canais. Somando-se a ele, um conceito que ganha importância é a economia da 
atenção. “As mulheres de hoje gastam muito mais dinheiro, mas são mais informadas e muito 
mais ativas. Há uma oferta muito grande de produtos no mercado. Cabe aos canais saber 
atingir essa consumidora, saber de que tipo de produto ela precisa e que produtos a fazem se 
sentir bem”, afirma Dora Câmara, diretora comercial do Ibope Mídia. 
 
Números levantados pela Nielsen demonstram que, na grande São Paulo, cerca de 88% dos 
principais consumidores são mulheres, que representam 2/3 da influência nas vendas do 
varejo. No restante do Brasil, o índice se mantém acima de 80%. “As comunicações dos 
varejistas precisam se direcionar para a mulher, pois ela é a pessoa que compra. Ela é a 
principal freqüentadora do ponto-de-venda e a influência que exerce é direta. Quem toma as 
decisões de compra no lar é a mulher”, comenta Araújo. 
 
[ Exigentes ] 
De acordo com a Nielsen, 66% das consumidoras não acreditam nas propagandas, julgando-as 
mentirosas. Desse modo, os processos de industrialização e de abastecimento de mercado 
devem ser naturais; a maneira de se conseguir isso é que deve ser diferente, dizem os 
especialistas. Para se obter uma performance melhor e resultados mais satisfatórios é preciso 
criar programas de parceria para a aproximação dos canais. Nesse quesito, a prestação de 
serviços agrega valor ao que o atacado oferece para as consumidoras. 
 
Um levantamento realizado pela LatinPanel aponta o fato de que as mulheres querem 
encontrar a solução ideal para as suas necessidades aliando melhor custo x benefício e 
sortimento mais diversificado. “Como ela dispõe de pouco tempo, quer ter mais facilidade de 
acesso ao que procura; se possível, quer encontrar no mesmo local os produtos e os serviços 
de que precisa, e também facilidade de pagamento. Outro fator importante é a questão da 
localização. Ela quer que tudo esteja perto dela”, explica Fátima Merlin, gerente de 
Atendimento ao Varejo da Latin Panel. 
 
Com relação à loja de produtos de consumo habituais em que costumam ir, as mulheres 
escolhem o local por se situar perto da residência, por terem um bom relacionamento com 
seus funcionários, e pelo fato de essa loja oferecer qualidade e bons preços, boas ofertas e 
muita variedade de produtos e de marcas, mostra a pesquisa da Nielsen. Além disso, elas 
consideram importante que a marca própria tenha qualidade e que a loja ofereça produtos 
especializados de que elas gostam, como, por exemplo, produtos “ecologicamente corretos” e 
orgânicos. 



 
Araújo argumenta que a mulher precisa de produtos e serviços que tornem a sua vida muito 
mais prática, e que isso tem influência direta no ponto-de-venda. “Ela é menos tolerante com 
uma loja que não tem o produto de que necessita. Essa consumidora é consciente, exigente e 
bem informada, sabe o que quer e o que fazer para o conseguir.” 
 
A busca por uma qualidade de vida melhor é uma das maiores preocupações dessa 
consumidora. Para não sofrer uma redução nas vendas, a indústria precisa estar atenta aos 
hábitos de consumo dessa nova mulher. Uma alimentação saudável é preocupação constante 
da população feminina, que procura levar em consideração a quantidade de calorias ingeridas 
em cada refeição. Segundo pesquisa do Ibope, cerca de  42% das mulheres se preocupam 
com esse fato. Índice superior ao dos homens, que está na casa dos 29%. “São pessoas muito 
mais preocupadas com o conteúdo nutricional dos alimentos e que procuram ter uma 
alimentação balanceada”, acredita Dora. 
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