
Além de constituir a maioria da
população brasileira, hoje a mulher
já representa 40% da população
economicamente ativa. Dessas mu-
lheres que trabalham, 33% são che-
fes de família, ou seja, quer morem
ou não com o marido, a maior res-
ponsabilidade pelo sustento da casa
é de as, Independentemente de
quem se incumbe da responsabili-
dade pelas contas do lar, é essa
mulher, que precisa dividir seu tem-
po com casa, trabalho, filhos e cui-
dados pessoais, que tem nas mãos
p poder de compra. No mercado de
consumo, a mulher detém mais de
80% da decisão de compra,

"Essa consumidora está vivendo
uma contradição de valores. Hoje
mais consciente, a mulher busca
mais informação e prefere produ-
tos saudáveis, mas, ao mesmo tem-
po, quer preço baixo. Até há pouco
tempo, boa parte dessas mulheres
se baseava na marca do produto
para tomar a decisão de compra.
Hoje, leva em consideração outros
critérios", explica Fátima Merlin, ge-
rente de Atendimento ao Varejo da
LatinPanel,

Com mais responsabilidades e
menos filhos, esse novo perfil da
mulher brasileira vem ditando mudan-
ças drásticas em diversas categori-
as, "Hoje a mulher exige praticídade,
não quer perder tempo no ponto-de-
venda e quer encontrar tudo de que
precisa para manter sua família em
um mesmo lugar. Com mais informa-
ções em mãos, essa mulher realiza
suas compras em diversos canais",
detalha Merlin, Segundo estudos re-
alizados pela LatinPanel em 1990, as
donas de casa perdiam, em média,
uma hora no preparo das refeições.
Hoje, esse tempo caiu para 15 minu-
tos. "Nessa busca por praticidade e
conveniência, foram as mulheres que
fortaleceram as categorias de alimen-
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tos que simplificam e re-
duzem o tempo na cozi-
nha", analisa.

Não é preciso analisar
um período muito ex-
tenso para constatar as
mudanças de hábitos
de consumo. De 2000
a 2007, a cesta de com-
pras das famílias mu-
dou. Nessa linha que se
fortaleceu e que abran-
ge produtos práticos e
convenientes, segundo
a LatinPanel, em 2000 as so-
pas instantâneas estavam pre-
sentes em 20% das cestas de
compra das famílias. Em 2007,
esse índice subiu para 32%.
Nesse mesmo período, o molho
pronto subiu de 43% para 65%,
as massas instantâneas, de
59% para 85%, e os sucos pron-
tos, de 16% para 47% (veja
Quadro). "Atualmente, cerca de
3% dos gastos lotais com ali-
mentos são direcionados para a
compra de pratos prontos e con-
gelados", complementa Merlin.

Produtos que antes eram con-
siderados tipicamente masculi-
nos também passaram a fazer
parte do estilo de consumo fe-
minino. É o caso da cerveja.
Hoje, as mulheres são respon-
sáveis por mais de 25% do con-
sumo de cerveja no País,

Não é apenas na compra de
produtos para o lar que o po-
der de compra está nas mãos
das mulheres. "Até mesmo na
compra de produtos de cate-
gorias tipicamente masculinas,
70% das compras são realiza-
das por mulheres", observa Luiz
Eduardo Clavis, diretor de Ven-
das da Nívea. Para atender
essa consumidora que adotou
um novo estilo de vida, as in-

dústrias investem muito em lan-
çamentos e novas tecnologias
(leia mais na página 66). "As
mulheres exigem novidades.
Por essa razão, o setor de cos-
méticos e cuidados pessoais,
por exemplo, muda 20% da li-
nha de produtos a cada ano.
Na Nivea, mudamos 25%. Isso
quer dizer que, a cada quatro
anos, trocamos nosso portfó-
lio de produtos", revela Clavis.
Segundo o executivo da Nivea,
as indústrias de cosméticos e
cuidados pessoais apostam,
agora, em uma nova categoria
para atender essa mulher que,
a cada dia, está mais preocu-
pada com a saúde e o bem-
estar: é a categoria de sabo-
nete líquido íntimo feminino. A
Nivea lança neste mês seu pro-
duto nessa categoria. No ano
passado, também entraram
nessa categoria a Kimberly
Clark, com a marca Intimus, e
a Johnson&Johnson, com o
Carefree. "As vendas dessa ca-
tegoria quadruplicam a cada
ano", observa Clavis.

As decisões de compra levam
em consideração critérios dis-
tintos (leia mais na página 62),
que variam conforme o perfií de
cada mulher. (T.L.) R
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