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Academia, salão de beleza, indústria cosmética, moda, alimentação e afins. Foi-se o tempo 
que a mulher investia dinheiro (quase sempre do marido) apenas nesses setores. Hoje, sua 
renda e suas necessidades aumentaram na mesma proporção, fazendo com que todas as 
atenções do mercado se voltem para esse valioso nicho. 
 
Em 2007, o site de tendências trendwatching.com constatava que 50% da população 
americana era formada por mulheres, e que as mesmas eram responsáveis por 80% das 
decisões de compra. Já a pesquisa realizada pela Intelligence Factory (Y&R) revelou que 40% 
dos automóveis fabricados nos Estados Unidos eram vendidos para o público feminino e 
acredita-se que muito em breve as mulheres possuirão metade da riqueza desse país. Os 
dados só justificam o tamanho número de ofertas de serviços financeiros, seguros e 
empreendimentos imobiliários focados neste público.   
 
No Brasil, a situação não é muito diferente: as mulheres já respondem por 44,9% da 
População Economicamente Ativa (PEA), segundo estatísticas do IBGE. Elas também são 
usuárias de 50% dos cartões de crédito no País, movimentando aproximadamente R$ 58 
bilhões em compras em 2006, de acordo com a Credicard. E mais: 64,8 milhões de celulares 
estão em mãos femininas (54% do total), sendo elas as que mais utilizam o serviço SMS no 
Brasil.  
 
Na web, os números não são menos expressivos, afinal, o acesso à internet só cresce, tanto 
pela constante expansão da banda larga como também pelos aplicativos mobile. Resultado: 
20 milhões de mulheres conectadas, ávidas por conteúdo, serviços, redes sociais, gadgets e 
ofertas. Ofertas, sim! O e-commerce brasileiro atingiu 9.5 milhões de pessoas, o equivalente 
a mais de 6 bilhões de reais, e de 47% em 2007, as mulheres passaram a representar 50% 
dos consumidores online, segundo dados do E-bit.   
 
Um recente estudo feito pela Meredith Corporation – uma das maiores empresas de 
marketing voltadas para o público feminino americano – aponta a existência de um dinâmico 
grupo de mulheres chamado “Gama Women”, com o poder de influenciar uma expressiva 
parcela do mercado consumidor, lançando tendências e novas idéias. Esta “Mulher Gama” 
representa 51% de todas as mulheres americanas e vive no centro de uma rede de conexões 
pessoais positivas. Ela deseja, sempre que pode, potencializar o que há de melhor nela 
mesma e nos outros. Essa mulher contemporânea é o alicerce de sua família, tanto emocional 
quanto financeiro. Suas atitudes são guiadas por suas próprias crenças, paixões e 
principalmente prioridades, e é motivada pelo desejo de interagir mais do que o de 
impressionar. É uma mulher multifuncional e também multimídia, que troca idéias, 
informações, opiniões, contatos e recomendações com uma vasta rede social,  utilizando 
múltiplos canais de comunicação. E, ainda, uma mulher com vontade, convicção e autonomia 
de pensar e implementar mudanças necessárias para um mundo melhor.  
 
O que tudo isso significa? Uma coisa muito simples: que o tão disputado mercado de nicho 
feminino se transformou em algo muito mais sutil e complexo.  
 
Muitas empresas já começaram a tratar este público de uma forma diferenciada, deixando de 
lado os tradicionais estereótipos e apostando em valores realmente importantes para a 
mulher de hoje. A Nike, por exemplo, mais do que lançar uma loja 100% dedicada a 
mulheres, investiu no aperfeiçoamento técnico dos modelos femininos, antes meras 
adaptações dos masculinos, no intuito de oferecer um produto com alma e formas 
verdadeiramente femininas.  
 
Falar atualmente com a mulher é coisa para especialista, para gente que pesquisa e estuda a 
mulher contemporânea a fundo. Longe de se identificar com os tradicionais modelos 
femininos, a mulher de hoje em dia percebe facilmente a diferença entre um discurso dirigido 
a ela e uma conversa com ela. Mais do que representarem um imenso poder de consumo, as 
mulheres são eficientes comunicadoras e poderosas influenciadoras. Dividem tudo com a 



maior facilidade e prazer. Sentem-se capazes de ajudar até mesmo a quem não conhecem 
(uma realidade absolutamente factível nas redes sociais). Acreditam sinceramente que o dia 
seguinte será melhor e fazem uso de todos os recursos possíveis para levar a vida com alto-
astral (nem que para isso gastem fortunas com cosméticos, salões de beleza e academias de 
ginástica. Elas não abrem mão disso nunca!). Basta simplesmente que elas se sintam 
participantes do processo e provedoras de idéias. Basta que elas  acreditem que suas 
opiniões terão algum efeito na comunidade em que vivem. Basta elas estarem à vontade, 
num ambiente acolhedor e confiável.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 dez. 2008, p. 8.   


