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decisões de compra, da despensa da
família ao marketing no varejo
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R epresentando 52% da população brasileira, isto
é, 76 milhões de pessoas, as mulheres consti-
tuem a maioria, e, independentemente do ta-

manho da família, quem acaba batendo o martelo na
hora da compra geralmente são elas. Da compra de
um imóvel aos produtos que entram na despensa da
família, as escolhas passam quase sempre pelo crivo
feminino. 'As mulheres são responsáveis por 80% ou
mais da decisão de compra de produtos das categorias
de largo consumo: alimento, higiene, limpeza e bebidas
não alcoólicas", afirma a gerente de Atendimento a
Varejo da LatinPanel, Fátima Merlin.

E essa alta porcentagem independe da classe social.
"Desde que se ensinou à mulher que ela deveria cuidar da
casa, o abastecimento do lar foi se tornando uma tarefa
administrativa de sua responsabilidade", lembra a coorde-
nadora da pós-graduação em Comunicação com o Mer-
cado e Comunicação Corporativa da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), Selma Felerico.

Foi na década de 1950, no período pós-guerra, que o
poder de decisão, pouco a pouco, migrou para as mãos das
mulheres. "Com o nascimento das revistas femininas e a
ida da mulher para o mercado de trabalho, os anunciantes

perceberam que precisavam utilizar essa mídia para ven-
der eletrodomésticos a elas, produtos que fazem parte da
tarefa de cuidar da casa. Dai' por diante, ela ganhou poder
e hoje, mesmo que não decida sobre alguma compra, a mu-
lher influencia diretamente nessa decisão", diz Selma.

MARKETING COR-DE-ROSA
Cerca de 81% das decisões de compra acontecem no
ponto-de-venda. E quem está lá para ser impactado
pela publicidade senão as mulheres? Não é de hoje que
o marketing no varejo vem se aprimorando em chamar
a atenção desse segmento, inclusive quando o público-
alvo são os homens. Afinal, toda vez que vai comprar
para si mesma, a mulher compra também para os ou-
tros, e compra mais para toda a família.

"O marketing percebeu que é mais interessante fa-
zer com que a mensagem da maioria dos produtos esteja
voltada para o feminino, pois são elas as pessoas que
mais compram, e, por tabela, acabam chamando a aten-
ção dos homens", observa a professora da ESPM.

Ao contrário do público masculino, que tende a se
manter com as marcas conhecidas, que o fazem sentir-se
mais seguro, as mulheres também são mais abertas a fa-
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zer experiências, um prato cheio para os lançamentos e as
marcas que buscam um reposicionamento no mercado.

Segundo a pesquisa "Mãe Contemporânea", realizada
pelo Ibope, as mulheres costumam ser mais impulsivas na
hora da compra, gostam de variar as marcas, trocar idéias
com amigos, e valorizar produtos de higiene pessoal.

A mulher experimenta mais produtos e é mais recep-
tiva a indicações, e a ouvir sugestões de outras consumi-
doras, pois está habituada a receber conselhos da mãe,
das revistas e das amigas. Ela busca pela informação.

Um dos incentivos à experimentação é o fato de que
elas lêem mais rótulos que os homens e, muitas vezes,
conseguem identificar neles os atributos convincentes
para incluir um produto diferente no carrinho. 'A mar-
ca própria cresce aí, não só pelo preço, mas também
porque a dona de casa lê o rótulo e reconhece nele o
nome de bons fornecedores", aponta Selma.

A preocupação com a ambientação de loja, hoje tão
comum nos discursos de estratégias no PDV também
faz parte do foco mais voltado para o universo femi-
nino. Isso porque elas percebem mais as mudanças no
ambiente do varejo e se sentem valorizadas quando

MÔNICA CAMARGO
Idade: 52 anos
Profissão: professora
Onde mora: São Paulo/SP - Vila Leopoldina
Onde compra: supermercados
Freqüência: a cada 10 dias, em média
Tíquete médio: de 200 reais a 300 reais por mês

encontram detalhes que refletem a preocupação com
seu bem-estar enquanto faz as compras. Por isso é im-
portante uma música, o cheiro de limpeza, um lugar
para sentar, uma distração para os filhos, e por aí vai.

AS CONSUMIDORAS MÃES
Conhecer quem é a consumidora que está por trás das
decisões é um dos desafios com que o mercado se de-
fronta. No Brasil, 51% das mulheres são mães, a maio-
ria trabalha, mais da metade delas tem emprego, 41%

são autônomas e 4% são donas do próprio negócio.
Entre as mães trabalhadoras, 43% são chefes de famí-
lia, de acordo com a pesquisa "Mãe Contemporânea".

Segundo o levantamento, as mães que trabalham
são as mais atentas aos cuidados com a aparência, o
que inclui a opção por refeições mais saudáveis, embo-
ra admitam não ter tempo. Ainda que apreciem marcas
refinadas e produtos nacionais, elas não dão muita im-
portância para marcas, mas sim para produtos práticos,
que facilitem o dia-a-dia.

As crianças também influenciam nas compras de
casa, mas elas próprias "são influenciadas por persona-
gens, não por marcas. Quando as mães visitam o varejo
com elas, são os produtos com personagens, indepen-
dentemente da categoria, que acabam enchendo o car-
rinho", diz a professora da ESPM.

De acordo com a pesquisa, o preço é um fator de-
terminante para as mães que não trabalham fora do lar.
Há uma procura por ofertas e descontos maiores e elas
planejam mais as compras de produtos mais caros.

PRINCIPAIS ATRATIVOS
Traçar um perfil fiel do comportamento de cada tipo
de consumidora por renda ou canal é uma tarefa com-
plicada para os especialistas em marketing no varejo.
Com idades e classes sociais pulverizadas, as consu-
midoras se distinguem, cada vez mais, por detalhes
muito pequenos, muitas vezes invertendo os compor-
tamentos esperados, como no caso da compradora de
baixa renda que eventualmente busca por um produto
premium, ou no dos consumidores de classe A que
circulam pelos diferentes tipos de canais em busca do
menor preço. Não há regra que dite um comporta-
mento-padrão.

Por conta disso, a LatinPanel foi verificar qual era o
comportamento das compradoras na hora da compra,
identificando vários fatores que acabam influenciando
a decisão. Entre e es se destacam três pontos princi-
pais - conveniência, preço e proximidade, que podem
se alternar conforme o momento da compra, mas que
norteiam as razões pelas quais as consumidoras se
sentem atraídas por determinado tipo de canal.
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UNA MARREIROS
Idade: 48 anos
Profissão: taxista
Onde mora: São Paulo/SP Caxingui
Onde compra: em todo tipo de canal
Freqüência: semanal
Tíquete médio: em torno de 500 reais por mês

"Identificamos aquelas em que os fatores tempo,
agilidade e praticidade são palavras de ordem. Elas
não querem perder tempo em fila, nem na ida, e por
isso preferem lojas menores, mais próximas, bem or-
ganizadas, com produtos bem expostos, e assim por
diante", explica Fátima. "Há, no entanto, as que levam
em conta o preço ou as promoções, e as suscetíveis
à experimentação e à degustação no ponto-de-venda,
entre outros fatores."

Há compradores de todo tipo nos canais, tanto no
que se refere ao perfil como ao comportamento, embo-
ra alguns grupos apresentem ligeiro destaque em cer-
tos canais, relativamente à média da população. "No
atacado de autosserviço, por exemplo, destacam-se as
classes A e B e os grupos das buscadoras de preço e
promoção", comenta Fátima.

CONSUMIDORAS MULTICANAL
De acordo com a LatinPanel, 76% dos lares são infi-
éis e visitam mais de três canais para se abastecer. Por
exemplo, dos que fazem compras nos supermercados,
32% também compram em hipermercados, 94% no
pequeno varejo e 18% no atacado de autosserviço.

A infidelidade por tipo de canal não é gratuita. As
consumidoras buscam atributos e produtos distintos
em cada um deles. O preço, o sortimento, a conveni-
ência e a proximidade são os fatores que influenciam a
escolha do canal de compra.

Por exemplo, no atacado, os produtos mais procu-
rados são os de limpeza, mercearia líquida e mercearia
seca. A consumidora sabe que não encontrará grande
variedade de marcas, mas ganhará nos preços ofereci-
dos pelo canal.

No supermercado, além dos produtos de limpeza,
mercearia líquida e mercearia seca, os perecíveis, como
hortifrútis e frigorificados, também se destacam muito
na procura, que pode até atrair por conta do preço,
mas tem na variedade e na facilidade de poder "encon-
trar tudo num só lugar" seu principal mote.

No pequeno varejo, artigos como pães, leites, re-
frigerantes e cerveja têm maior saída. As classes mais
freqüentes no canal são a D (41%) e a E (55%), e a
proximidade costuma pesar a seu favor

COM A PALAVRA, AS CONSUMIDORAS
As estatísticas existem, mas será que as consumidoras
confirmam as tendências constatadas nas pesquisas? Fo-
mos ouvir donas de casa de três diferentes tipos de canais
- supermercado, atacado e pequeno varejo - para saber
como elas se relacionam com eles e como se comportam
na hora de ir às compras.

SUPERMERCADO
DO POP AO TOP
Professora de História do Ensino Fundamental, Mônica
Camargo é um retrato da consumidora que busca nos
supermercados o casamento da conveniência de en-
contrar uma boa variedade de produtos e marcas com
a oferta de artigos de valor agregado, com os quais dá a
si mesma pequenos presentes em cada visita ao canal.
"Facilita muito encontrar tudo num lugar só. Gosto de
achar uma boa seção de hortifrútis, produtos para o
café da manhã, o chocolate do meu neto, às vezes, um
vinhozinho", diz.

Divorciada, Mônica mora sozinha e gasta um tíquete
médio mensal de 200 reais a 300 reais. O preço é valori-
zado por ela, mas confessa não ser o seu principal atrativo
para o tipo de canal. Abordada no Futurama, rede pau-
lista com nove lojas, no bairro da Lapa, em São Paulo,
ela conta que também costuma freqüentar lojas de outras
bandeiras, mas vai apenas a supermercados, sempre em
busca de qualidade e de pluralidade de oferta.

Dividindo a rotina entre a casa e o trabalho, a pro-
fessora não perde muito tempo. Apesar de fazer várias
compras menores em vez de uma grande compra de
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mês, Mônica abastece seu lar, em média, com visitas
ao canal a cada 10 ou 12 dias, com eventuais paradas
extras. "Hoje, vim porque o supermercado estava no
meu caminho. Foi uma questão de roteiro", justifica,
enquanto coloca um achocolatado no carrinho, junto
com os biscoitos e uma bandeja de damascos que já
estavam por lá.

ATACADO
CAÇA AOS PREÇOS BAIXOS
Quando seu primeiro casamento chegou ao fim, a por-
tuguesa Lina Marreiros, que nasceu em Montijo, cidade
próxima da capital Lisboa, e mora no Brasil há 46 anos,
resolveu seguir uma profissão que era, na época, incomum
entre as mulheres: guiar um táxi. Há 17 anos atrás do vo-
lante, 13 deles transcorridos no mesmo ponto de táxi do
bairro do Morumbi, cumpre a difícil tarefa de trabalhar fora
e cuidar da família. Também é a responsável pelas compras
da casa, e como passa muito tempo na rua por causa de
sua profissão, assume a postura de uma verdadeira "consu-
midora garimpeira", pois está sempre em busca de ofertas
e promoções. "Faço mercado toda semana. Se o produto
estiver em oferta, levo para casa", afirma.

Mesmo sendo uma consumidora multicanal, Lina
aprova o formato de lojas cash & carry, como o do
Tenda Atacado. Costuma ir principalmente à loja lo-
calizada em Interlagos, zona sul da capital paulista, e a
sua principal queixa em relação ao formato da loja diz
respeito ao trabalho dos funcionários das empilhadei-
ras e paletes, que, na sua opinião, atrapalham bastante
a locomoção dos clientes nos corredores. Quanto ao
layout, diz não se incomodar com a disposição dos pro-
dutos e corredores. "O formato não me interessa. O
que me interessa é o preço", afirma.

Mesmo dividindo suas compras entre pequeno va-
rejo, supermercado e atacado de autosserviço, Lina
tem a certeza de que, ao entrar em lojas como o Tenda
Atacado, encontrará uma variedade menor de marcas,
mas também preços atraentes. Entre os produtos que
mais consome, e que compra na loja, estão frios, res-
friados e congelados, principalmente as carnes. 'Aqui,
pelo preço da alcatra, levo filé mignon", afirma.

PEQUENO VAREJO
RELACIONAMENTO E CONVENIÊNCIA
Proprietária de duas lojas de escapamentos esportivos,
Marinês Pinto é a típica mulher que não gosta de per-
der tempo: passa a maior parte do seu dia no trabalho e
prefere dedicar o pouco tempo livre de que dispõe para
ficar com suas filhas.

Depois de muitos anos fazendo suas compras em
lojas de grande porte, escolheu um pequeno varejo
localizado em seu próprio bairro como seu principal
canal, e não o larga mais. Administradora de duas em-
presas e mãe de duas filhas, ela não é do tipo que bus-
ca promoções. O que Marinês prioriza mesmo é um
bom serviço. Aliás, é esse o motivo pelo qual decidiu
fazer do pequeno varejo Merquatro, na Vila Pires, em
Santo André/S P o canal em que realiza suas compras.
"Construí uma relação de amizade aqui, tenho um
atendimento personalizado, sou cliente há muitos anos
e, inclusive, também compro aqui as cestas básicas que
distribuo para os meus funcionários", conta.

Marinês vai ao mercado duas ou três vezes por se-
mana e deixa, no final do mês, cerca de 600 reais em
compras. Dificilmente recorre ao grande varejo porque
não tem tempo para se deslocar. Além disso, quando
vai à loja onde é consumidora, sabe que encontrará
tudo o que procura "Quando gosto de uma marca, é
aquela que eu quero, e aqui eu sei que vou encontrá-la.
Quando eu não consigo vir, eu ligo e eles me entre-
gam", explica. Marinês eventualmente utiliza outros
mercados de maior porte e confessa que encontra
bons preços. Mesmo assim, não se importa em pagar
mais caro por um bom atendimento.
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