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uem pensa que a mulher ain-
da reclama da dupla jornada
de trabalho se engana. Ela já
assimilou os papéis de mãe,
esposa, dona de casa e pro-
fissional e agora quer mais.
Nos corredores do seu su-

permercado, você já encontra uma nova mulher,
que surpreende pela abrangência das conquistas
e ambições. Ela não pára de invadir o mercado de
trabalho - em seis importantes regiões metropoli-
tanas já responde por 43% da população economi-
camente ativa, de acordo com o IBGE. E, embora
ainda tenha rendimento anual 19% inferior ao dos
homens (dados da consultoria Catho), já descobriu
que bons salários não representam um sonho
impossível, mas uma alternativa palpável. A

posição de liderança
dentro das empre-
sas também deixou

de ser um desejo inalcançável.
Segundo a Catho, o percentual
de mulheres contratadas para
cargos de presidente cresceu 6
pontos percentuais entre 2002 e
2007. No mesmo período, o per-
centual de mulheres que alcança-
ram cargos de gerência e super-
visão saltou entre 10 e 18 pontos
percentuais. A mulher também

já é maioria nas universidades
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(57%, segundo o IBGE) e agora
se debruça sobre pós-graduações
e MBAs. Decisão sobre a compra
de carro? Sim. Está nas mãos de-
las. Compra de imóveis? Idem.
Segundo Rubem Dantas, da Uni-
versidade Federal de Pernam-
buco, as mulheres com renda

superior a 10 salários mínimos
já são as principais compradoras
de imóveis em Recife. Adquirem
15% mais do que os homens. E
o que dizer da renda familiar? A
mesma coisa. Elas decidem em
que e como empregar o dinheiro
da família. O número de mulhe-

res chefes de família cresceu 79%
em dez anos,,segundo o IBGE.
Compras no auto-serviço? Nem
se fale! Em outras palavras, a mu-
lher quer ganhar, decidir e con-
sumir mais. O que isso tem a ver
com sua loja? Tudo. Acompanhe
as mudanças e veja como agir.



Compras
de urgência
Tânia corre para
a padaria
Ela faz pós-graduação em
psicopedagogia. para se
reciclar e ganhar mais. Ela .
se desdobra entre o marido
e as duas filhas e, para dar
conta de tudo, procura
conveniência. Tânia Camacho
não pensa duas vezes quando
tem uma urgência: corre para
a padaria e compra o que
precisa: suco, papinha de
bebê, açúcar, manteiga."Já
fiz o aniversário de uma das
minhas filhas adquirindo na
padaria bolo, doces, salgados,
refrigerantes".

TÂNIA CAMACH038 ANOS,

PROFESSORA, SÃO PAULO (SP)

57% na universidade, muitas
com família e trabalho
Conveniência é o nome do jogo para quem estuda, traba-
lha, tem marido e filhos, como Tânia (ao lado). E é por
isso que ela e outras mulheres não hesitam em correr para
padarias, sacolões, farmácias e mercearias. O auto-serviço
mantém a preferência - tíquete de RS 22,71, contra R$ 4,30

dos outros canais, mas a vantagem está diminuindo.

Sugestões do que fazer
* Se a clienteía tiver bom poder de compra, vale a pena seduzi-la com
produtos especiais, como importados para cuidados com a pele, hoje
encontrados apenas em algumas farmácias

* Se a clientela for de baixo poder aquisitivo, diversão na loja continuará sendo uma
alternativa. Usar o estacionamento para distrair a família com números de mágica,
apresentação de música e até com sessões de cinema, poderão fazer a mulher abrir mão
de outras atividades. A satisfação própria e da família falarão mais alto.

* Atender compras de urgência por telefone deve ser avaliado. A consumidora telefona,
pede e, em poucos minutos, você entrega (sem cobrar). Mas antes faça um estudo.
Considere tíquete mínimo, área geográfica atendida, funcionários, logística, margem dos
produtos mais solicitados e a possibilidade de oferecer o serviço apenas para clientes fiéis.
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43% trabalham fora. Salário?
Inferior ao dos homens.
O aumento da participação no
mercado de trabalho criou afini-
dades entre as mulheres, mas não
no que diz respeito à gestão do
dinheiro. Elas continuarão dividi-
das entre as econômicas e as que
priorizam comodidade, prestígio
das marcas, qualidade do produ-
to. Entre as econômicas estão, por
exemplo, as que ganham pouco.

Estudo da Catho mostra que a ren-
da da mulher é, em média, 19%
inferior à dos homens. Já a turma
da comodidade tende a crescer
em função do ritmo da vida mo-
derna. É em que também acredita
Carmen Migueles, antropóloga

do consumo da Fundação Dom
Cabral. Segundo ela, as mulheres
cariocas já preferem pagar mais no
supermercado de vizinhança pelo

prazer de comprar num ambiente
tranqüilo, longe do tumulto das
grandes avenidas. Em outras pa-
lavras: está lançada a guerra por
atendimento, em substituição à

guerra por preços.

Conforto e satisfação
pesam mais
Ana paga qualquer preço
"Trabalho muito e me sobra pouco tempo para as
compras. Vou a hipermercados perto de casa para
agilizar e priorize as marcas e os produtos de que
gosto, mesmo que estejam mais caros".

ANA MATSUTA, 39 ANOS, SECRETÁRIA

EXECUTIVA, SÃO PAULO (SP)

Preço baixo em
primeiro lugar
Luiza gosta de
economizar
"Vou a dois ou três
supermercados, até
encontrar os produtos
com preço mais baixo.
Também pesquiso ofertas
e promoções na internet e
nos tablóides. Sei quanto
custa ganhar e valorizou
meu dinheiro", comenta.

LUIZA ARBEX, 44

ANOS, AUTÔNOMA EM

INFORMÁTICA,

SÃO PAULO (SP)

Sugestões
do que fazer
* Ambientes agradáveis, com

atendimento pessoal e caloroso,
deverão ter um espaço crescente
nos supermercados

" Negocie com seus fornecedores
serviços inusitados. Exemplo: quem
acumula pontos comprando linha de
determinados alimentos, tem direito
aos serviços de uma "organizadora"
de armários.

'.# Combine com seus fornecedores
alianças que envolvam segmentos
procurados pela mulher que "quer
mais": roupas de grife, organizações
não-governamentais, construtoras,
agências de viagem

•* Vejacomofprnecedorcomo
reduzir o preço de certo produto,

desde que adquirido pela cliente
em grande volume (grande
mesmo, para estocagem
doméstica)
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As mulheres vivem mais
do que os homens
Enquanto a proporção de homens idosos na população
é de 8,3%> a de mulheres é de 10%, segundo dados do
Ministério da Saúde. Como envelhecem, elas preferem
a loja da esquina, por ser mais cômodo. Quem está ins-
talado no interior dos bairros, leva vantagem, mas tem
de se preparar para tempos mais competitivos.

Sugestões do que fazer
* Hortifrútis lavados e cortados, inevitável Prepare-se já para

aumento na procura e na concorrência.

«Í* Refeições. Cresce o número de aposentadas, além de mulheres que
trabalham fora e donas de casa, que gosta de fazer refeições fora de
casa. Isso também vale para casais sem filhos.

-* Serviços de lavanderia, caixas eletrônicos, institutos de beleza,
clínicas veterinárias continuarão sendo bem-vindos

•* Pense em parcerias com clínicas médicas, laboratórios clínicos,
serviços de acupuntura e fisioterapia, para instalação em áreas
anexas à loja ou obtenção de descontos às suas clientes

Aumenta a participação
em postos de liderança
Segundo a Catho, a participação da mulher em car-
gos de liderança cresceu nos últimos cinco anos en-
tre 6 e 18 pontos>percentuais, dependendo do cargo.
Com mais deveres e menos tempo, a mulher acelera a
participação da empregada e família nas compras.

Sugestões do que fazer
* Em loja freqüentada por empregadas é preciso saber se elas
acompanham a lista de compras da patroa, se influenciam
ou não as escolhas da família, se dão importância ou não ao
preço. Assim, você saberá se vale a pena ajustar as ações de
merchandising, a exposição dos produtos e até o mix.

•=• Lojas em que o marido é o principal comprador deverão ter
marcas lideres, ambientação sóbria, atendimento rápido e
exposição casada. É disso que boa parte deles gosta,

No comando
Sandra
lidera 105
investidoras
Criadora e responsável
pelo primeiro clube de
investimento formado
por mulheres, Sandra
Blanco está entre as que
lideram negócios. Por
isso, já há algum tempo,
delega à sua empregada
as compras de casa. "Só
relaciono os produtos e
confiro o tíquete",diza
consultorafinanceira.de
São Paulo (SP). "O resto
é com ela."
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Chefes de família crescem 79%
Em dez anos, o número de mulheres chefes de família cresceu 79%. Elas
são ativas, auto-suficientes e têm poder de decisão. Mas tantos atributos
pesam. É hora de sua loja entrar em ação, "com açúcar e afeto".

Sugestões do que fazer
t Crie um clima de cumplicidade para atrair a mulher "faz tudo". Apele para seus
sentimentos. Exemplo: envie para as clientes "vip" (maior tíquete) a coloração que ela
costuma comprar com um recado simpático: "queremos que você continue se cuidando."
Sua loja, claro, precisará contar com um sistema de informática que armazene o perfil de
compras e o cadastro das clientes.

# Nos dias de maior movimentação, distribua cartazes pela loja ou recorra ao locutor
para transmitir mensagens afetuosas: "não se esqueça de levar o produto que VOCÊ
deseja". "Não perca a aula de yoga que programamos para você".

A cabeça da família
Fátima toma as decisões
Dona de uma clínica de estética em Fortaleza, Ceará, Fátima Siqueira, 54 anos, é chefe de
família. Não administra apenas a própria renda, mas a renda de todos. É ela quem define
os gastos e investimentos da casa e a participação de cada um no pagamento das contas.
Fátima começou a trabalhar com 16 anos e, desde então, comanda sua vida.

Mais críticas é engajadas
No centro das decisões, a mulher já não se sente intimidada em
protestar. Cada vez mais, manifesta sua insatisfação e de maneira
organizada: recorrendo a instituições de direito ao consumidor
e jornais. Também já entende e questiona a lógica do mercado.

Está mais esperta em relação a promoções, qualidade de
produtos e de serviços e condições de pagamento.

Sugestões do que fazer
* Transparência na comunicação das ofertas. O velho recurso de
comparar preços com a concorrência continuará válido. Caso sua
loja ofereça serviço de delivery, é bom deixar claras todas as regras,
inclusive as desfavoráveis, como a eventual substituição de marcas e
versões solicitadas.

* Será preciso ainda mais rigor no recolhimento de produtos com
prazo de validade vencido; na eliminação de frutas machucadas,
verduras apodrecidas, carnes com cor ou aroma suspeitos, ainda que
estejam em condições de consumo. Manter uma imagem intocável
será um grande trunfo.

Sem medo
de reclamar
Lúcia defende
seus direitos
Em 1985, as mulheres
ainda tinham medo
de brigar pelos seus
direitos e temiam deixar
o lar para participar de
movimentos sociais. Foi
a essa realidade, que
Lúcia Pacífico se opôs,
quando participou da
criação do Movimento
das Donas de Casa
e Consumidores de
Minas Gerais, hoje uma
referência em todo o
País quando o assunto é
direitos do consumidor.
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A lém de atuar em várias
frentes, a mulher convi-
ve hoje com algo novo

em sua trajetória: a competitivi-
dade do mercado de trabalho. A
independência e as conquistas e os
projetos para o futuro têm cobrado
seu preço. Da condição de "prote-
gida" do lar, ela saltou para a de
guerreira do mundo profissional.
Como o homem, enfrenta pressão
por resultados, confrontos com
chefes e excesso de horas trabalha-
das. Algumas vêm conseguindo
equilibrar bem sua rotina: apren-
deram a delegar e já não exigem de
si a perfeição em todos os papéis.
Mas boa parte delas ainda amar-

ga um duro aprendizado. Pesquisa
feita pela Fiesp, entidade que reú-
ne indústrias de São Paulo, mostra
que 18% das mulheres empregadas
estão sempre (ou quase sempre)
estressadas, contra 11% dos ho-
mens. E estudos feitos por entida-
des de saúde revelam que, a exem-
plo dos homens, muitas mulheres,
têm lidado mal com o estresse.
Apelam para o consumo de fumo,
álcool e acumulam tensão. Há 40
anos, a cada dez casos de AVC
(acidente vascular cerebral), um
era de mulher. Hoje, a relação é de
dois homens para uma mulher. O
dado é do Instituto do Coração, de
São Paulo, cujos estudos indicam
ainda que o infarto também deu
um salto entre o público feminino.
A distância, que chegou a ser de
dez homens infartados para cada
mulher, hoje é de três para um. A
situação, entretanto, é contornável.
Segundo Ana Rossi, presidente da
ISMA-BR, associação internacio-
nal que estuda o estresse no Brasil,
a mulher, ao contrário do homem,
recorre a cuidados médicos, acei-
ta tratamentos e fala sobre seus
problemas com liberdade. Para se
manter saudável, inclui ainda em
sua agenda tarefas que lhe dão pra-
zer, como cuidar do visual e fazer
compras. "Mais do que o homem,
a mulher se tranqüiliza ao fazer
compras", explica Ana Rossi.

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, a. 39, n. 3, p. 28-34, mar. 2008.




