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O Grupo Abril, em parceria com o Ibope Inteligência, apresentou na última quarta-feira (11), 
em São Paulo, uma pesquisa sobre o universo feminino. O estudo dá continuidade ao projeto 
"Movimentos Femininos", iniciado em 2003, quando o grupo fez um levantamento sobre 
mulheres da classe C. Em 2005, uma nova pesquisa foi feita com mulheres das classes A/B 
para saber como era esse target do novo século. Agora, a Abril e o Ibope apresentaram ao 
mercado dados sobre tendências comportamentais e de consumo de mulheres das classes A, B 
e C. Foram ouvidas entre 5 de dezembro de 2007 a 20 de janeiro de 2008 1.750 mulheres, de 
18 a 49 anos, nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, São 
José do Rio Preto, Presidente Prudente, Taubaté, Curitiba e Porto Alegre. A primeira questão 
observada foi que a mulher brasileira está mais crítica e é favorável à proibição de campanhas 
de bebidas alcoólicas e cigarros. Das entrevistadas, 85% da classe AA, 74% da C e 73% da 
A/B são contra campanhas de cigarros. Sobre a publicidade de bebidas, 75% da classe AA, 
69% da A/B e 69% da C mostraram-se contra esse tipo de comunicação. 
 
A pesquisa também revelou que o público feminino da classe C está mais controlado e 
consciente em relação aos gastos. Apenas. 22% assumiram que gastam mais do que podem, 
contra 41% em 2003. O número também diminuiu em relação a produtos de marca: apenas 
17% adquirem produtos mais caros, contra 35% da pesquisa anterior. 
 
Já as mulheres da classe AA são "mais seguras, independentes, socialmente responsáveis e 
mais voltadas para o trabalho", segundo Nelson Marangoni, presidente do Ibope Inteligência. 
Quando perguntadas sobre a obrigação do homem colocar dinheiro em casa, apenas 7% são a 
favor, contra 36% das mulheres da classe A/B. 
 
"As mulheres da classe AA consideram-se com a pior qualidade de vida, pois querem 
casamento, filhos e tempo para amigos", garantiu Marangoni. 
 
Com relação à independência financeira, 21% das mulheres classe A/B, 12% da C e 84% da 
AA declararam que são independentes financeiramente. 
 
CONSUMO 
O estudo mostrou que há quatro perfis com poder de compra: inclusão, indulgência, sensíveis 
ao preço e independentes. Todos eles abrangem mulheres das classes AA, A/B e C. 
 
O grupo "inclusão" representa 28% das mulheres e reúne mulheres entre 18 e 29 anos, 
solteiras e que prezam por produtos da moda. O segmento "indulgência" representa 24% das 
mulheres e abrange mulheres de 25 a 34 anos, maioria da classe A, que considera comprar 
uma terapia. "São mulheres que gostariam de controlar seus gastos, mas não conseguem e 
associam perfumes, jóias e carros ao prazer", explica Marangoni. 
 
As "sensíveis ao preço" são mulheres entre 35 e 44 anos, casadas, com filhos, que pesquisam 
antes de comprar e procuram liquidações e promoções. Este grupo representa 26% das 
mulheres. 
 
Já as "independentes" (22%) são mulheres entre 35 e 49 anos que preferem pagar mais caro 
por um produto só pela exclusividade. "Os produtos. alvos desse público são jóias e 
notebooks", comenta Marangoni. 
 
FUTURO 
A pesquisa também detectou a reflexão sobre o futuro da mulher brasileira, que apresenta um 
desejo intenso por independência; busca ter mais tempo para a família; pede pela diminuição 
das diferenças entre homens e mulheres; maior valorização do social (famílias menores, casais 
sem filhos e mais contatos sociais); maior espiritualização e maior similaridade entre as 
classes A/B e C. "Nesse quesito, as empresas devem fazer lançamento de seus produtos com 
base nos segmentos atitudinais e não mais por classes ou sexo", conclui Marangoni. 
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