
O que as mulheres querem
Ser independente, mãe de filhos

ainda pequenos e sexy aos 50
anos. Eis o que as mulheres que-
rem, doutor Freud. E a cantora ame-
ricana Madonna está aí para provar
que o objetivo é possível — ela é,
com o perdão da expressão, a me-
lhor representação midiática desse
ideal. Com oportunidades profissio-
nais mais amplas, liberdade de pla-
nejar a vida familiar e, não menos
importante, recursos estéticos que
permitem estender a juventude, a
mulher do século XXI está casando
e se tornando mãe mais tarde. Entre
aquelas com educação universitária,
principalmente, a conquista de uma
boa posição no mercado de trabalho
é a prioridade — hoje, a proporção
de mulheres de 35 a 39 anos com
diploma que permanecem solteiras
é de 30% no Brasil. Há cerca de vin-
te anos, era de 20%. Para continuar
no paralelo com Madonna, vive-se
a era das material women, sem que
haja julgamentos negativos embuti-
dos nessa comparação.

O QUE DISSE VEJA EM 2006 "À
maioria absoluta das mulheres as-
pira a encontrar um companheiro,
casar-se, constituir família e, por
intermédio dos filhos, ver cumpri-
do o imperativo tão profundamente
entranhado em seu corpo e em sua
psique ao longo de centenas de mi-
lhares de anos de história evolutiva.
A diferença a que se assiste hoje é
que não existe mais um calendário
fixo para que isso aconteça. A for-
midável mudança que eclodiu e se
consolidou ao longo do último sé-
culo, com o processo de emancipa-
ção feminina, o acesso à educação
e a conquista do controle reproduti-
vo, permitiu a um número crescente
de mulheres adiar a 'programação'
materno-familiar."

PERSPECTIVA Inovações na indús-
tria da beleza prometem estender
ainda mais a juventude feminina.
O grande salto que se espera no
setor vai conjugar cremes e afins
com os avanços da ciência médica.

MADURONA E SAPECA
Aos 50 anos recém-completados,
Madonna ainda dita tendências —
e continua muito sexy

A partir do perfil genético de cada
mulher, será possível desenhar pro-
dutos individuais, específicos para
as diferentes composições de pele.
O mercado brasileiro de cosméti-
cos — que alcançava apenas meta-
de das mulheres do país em 1969,
segundo uma reportagem de VEJA
publicada naquele ano — segue se
ampliando. Já é o terceiro do mun-
do, atrás apenas de Estados Unidos
e Japão, com vendas de quase 20
bilhões de reais em 2007.
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