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Uma triatleta. Essa é a ima-
gem da mulher atual. Ela precisa
se preocupar com a beleza, cui-
dar da casa e exercer uma ativi-
dade remunerada, e assume a
cada dia mais responsabilidades.
Além de representar 40% da
população economicamente ati-
va, boa parte das mulheres já
responde por mais da metade do
orçamento familiar, e, de acordo
com o Estudo ShopperTrends re-
alizado pela Nielsen, por 85%
das compras do domicílio, e é
também o principal agente influ-
enciador do processo de com-

pras. Para atender às
necessidades e ex-
pectativas dessa
mulher cheia de res-

ponsabilidades, o mer-
cado de consumo deve

ficar atento a vários fato-
res, como, por exemplo, clas-

se social, estilo de vida e faixa
etária. Em um estudo exclusivo
feito para a Revista Distribuição,
a Nielsen traça o raio X da con-
sumidora brasileira.

"Com esse estudo, temos a
expectativa de que essas infor-
mações apoiarão o atacado dis-
tribuidor no relacionamento com
seus clientes, gerando perguntas
que demonstrarão como o pe-
queno varejo pode fazer a dife-
rença para os seus consumido-
res, de acordo com o perfil de
cada loja. Sabemos que, na mai-
oria dos casos, os varejistas não
dispõem de recursos para adqui-
rir pesquisas, mas são empreen-

dedores em seus negócios e,
com o apoio da Revista Distribui-
ção e do atacadista distribuidor,
poderão estabelecer estratégias
de diferenciação, que inclusive
poderão ajudá-lo a obter uma
melhor definição do sortimento",
explica Olegário Araújo, gerente
de Varejo da Nielsen.

Para analisar essas consumi-
doras, a Nielsen/Homescan exa-
mina a estrutura da população



brasileira segundo a idade das vide o seu tempo entre família e
donas de casa (veja Quadro). De estudo (boa parte delas se com-
fato, ao se analisar as diferentes
faixas etárias dessas mulheres,
é possível apontar diferenças sig-
nificativas no perfil de compra
dos domicílios. "Conhecer essas

põe de estudantes). Em casa, o
trabalho é pesado, pois uma par-
cela significativa dessas mulhe-
res (51%) não tem máquinas de
lavar roupas nem fornos de mi-

c r o o n d a s
(89%), e não
tem acesso à
Internet (92%).
Nessa faixa,
pode-se esta-
belecer uma di-
visão em rela-
ção aos estilos
de vida definin-

consumidoras e atender às suas
necessidades é a maneira de se
criar experiências de compra
únicas para essas mulheres e es-
tabelecer diferenciais competiti-
vos", completa Araújo.

Jovens, mas já com muitas
responsabilidades. No universo
das donas de casa, cerca de
11% têm até 25 anos. Com um
orçamento apertado, uma vez
que esse grupo se concentra no
nível socioeconômico das classes
C, D e E, sendo que a concentra-
ção é maior na classe C2, essa
dona de casa precisa fazer um
verdadeiro malabarismo para
manter a casa e satisfazer os gos-
tos dos filhos (em boa parte, es-
sas mulheres são mães de cri-
anças de até seis anos). Em sua
cesta de compras, os destaques
ficam para as categorias de ab-
sorvente, leite fermentado, petit
suisse e suco em pó. O tempo
livre para essa jovem dona de
casa é bastante escasso, Ela di-

do a consumi-
dora entre as
c a t e g o r i a s

Consciente e Conformada (leia
definição no Quadro).

Por sua vez, as donas de casa
na faixa de 26 a 30 anos, que
constituem cerca de 12% do to-
tal desse universo, fazem dupla
jornada: cuidam da casa e traba-
lham fora. Com uma baixa renda
familiar, as mulheres dessa faixa,
que se concentra nas classes D e
E, fazem de tudo para manter a
família e agradar os filhos (em
sua maioria, elas são mães de
dois filhos de até 11 anos. Com
estilos de vida predominantes en-
tre Consciente e Conformada, ela
também faz trabalhos duros em
casa, uma vez que 46% delas não
tem lavadora de roupa. Na cesta
dessas donas de casa, destacam-
se as categorias de absorventes,
ketchup, leite fermentado, petit
suisse, sobremesa láctea, xampu
e suco em pó.

A maioria das donas de casa
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da faixa entre 31 e 40 anos, 24% do total da população, está inserida no mercado de trabalho e não
abre mão da pratícidade. Boa parte delas (63%) tem lavadora de roupa e prefere produtos de limpeza
doméstica que facilitem o dia-a-dia Para manter uma casa com até cinco pessoas (elas geralmente têm
filhos de até 17 anos), o estilo preponderante adotado é o Consciente. Na cesta de compras, destacam-
se os absorventes, ketchup, escova dental,
extrato de tomate, petit suisse, pós-xarnpu
e suco em pó.

Na faixa de 41 a 50 anos, 24% do total
das donas de casa, aumenta a preocupa-
ção com os cuidados pessoais. Entre os
destaques da cesta de compras estão a
água mineral e a tintura para os cabelos. A
maioria dessas mulheres trabalha, vive com
a família e tem filhos de 12 a 19 anos. Nes-
sa faixa, que se concentra nas classes A e
B, se destaca a posse de bens e serviços
como, por exemplo, lavadora de roupas, forno de microondas, dois tipos de geladeira e acesso à Inter-
net Com filhos maiores, essas mulheres também passam a se dedicar a animais de estimação, como
cães e gatos. Com isso, elas representam uma boa oportunidade para o varejo de produtos pet

A busca por produtos mais saudáveis é uma preocupação das mulheres entre 51 a 55 anos. Nessa
faixa, a maioria delas é aposentada e pertence às classes A, B e C1. Os filhos, geralmente com até 29
anos, ainda vivem com essas mães. Em rela-
ção ao estilo de vida, predomina o maduro
tradicional, o batalhador e o maduro bem-su-
cedido. Essas donas de casa compram mais
água de coco, bebida de soja, bronzeador,
sopa, suco pronto e tintura.

Após os 56 anos, as donas de casa voltam
a viver sozinhas. Geralmente aposentadas e
pertencentes às classes D e E, 58% dessas
donas de casa da terceira idade não têm ce-
lular e seu estilo de vida é o mesmo das mu-
lheres de até 55 anos. As categorias de destaque são a água mineral e o suco concentrado.

Conhecer corno a estrutura da população brasileira está dividida de acordo com a idade das donas de casa
é importante porque exerce influência no perfil do domicílio e, conseqüentemente, em diferentes comporta-
mentos de compra "Nunca podemos nos esquecer de que esse consumidor é sempre um alvo em movimen-
to. Uma presença numérica maior da mulher no mercado de trabalho, um menor número de filhos e o
envelhecimento da população, entre outros fatores, estão provocando profundas mudanças no comporta-
mento de compra do consumidor. Criar diferenciais competitivos de acordo com o perfil de clientes da loja é
criar satisfação na experiência de compra, isto é, no momento da verdade do consumidor, quando ele está
diante da gôndola, procurando satisfazer às suas necessidades de compra", reforça Araújo,
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A Níelsen analisou os diferentes hábitos de consumo das donas
de casa de acordo com suas faixas de idade. Ao analisar a freqüên-
cia de compras dessas mulheres, a Nielsen constatou que as donas
de casa de 41 a 55 anos freqüentam o PDV cerca de 7% mais que
o total da população. Com relação à taxa de compra, as consumido-
ras entre 31 a 55 anos apresentaram um índice semelhante, 9% a
mais que o total da população. No entanto, em relação ao gasto
médio, é expressivo o destaque das donas de casa de 41 a 50 anos,
cujo gasto médio é 20% superior ao do total da população.

Entre as consumidoras que vão atrás de promoção, as donas de
casa de 51 a 55 anos foram 15% mais vezes ao PDV comprar
produtos ern promoção.
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