
Elas ditam as regras 

Estudo Nielsen mostra a evolução do comportamento de consumo das donas de casa entre 
2007 e 2008 e comprova: as mulheres têm a força. 

 

Pelo segundo ano consecutivo, a Nielsen realizou a análise “Diferenças no Perfil e no 
Comportamento de Compras das Mulheres Brasileiras”. Na edição 2008 do estudo, o foco foi 
dado às diferentes idades das donas de casa – entendidas como as pessoas que tomam as 
decisões de compra da casa –, para demonstrar o quanto elas impactam diretamente na 
estrutura dos lares e, consequentemente, em seus hábitos de consumo. Como explica Patrícia 
Moraes, analista de Marketing do produto Homescan – um serviço da Nielsen que monitora os 
hábitos de compra dos consumidores brasileiros –, logo no início desta entrevista exclusiva 
para a revista Mais Sucesso, a análise partiu de uma amostra fixa de 8.700 domicílios 
presentes em zonas urbanas do País, que representa cerca de 36,5 milhões de domicílios e 
93% do índice potencial de consumo dos brasileiros, incluindo a sua relação com as farmácias. 
Sem dúvida, uma excelente bússola não só para os fabricantes de itens de HPC, como também 
para os varejistas do canal. 

Mais Sucesso: Qual o universo da pesquisa que vocês realizaram? 

Patrícia Moraes: Trata-se um painel com domínio de 8.700 famílias de todo o Brasil, que 
recebem a visita dos colaboradores da Nielsen quinzenalmente. A amostra do Homescan está 
desenhada para representar as sete áreas Nielsen e apresenta a cobertura de 80% da 
população domiciliar brasileira e 93% do índice de potencial de consumo, reportando o 
universo de aproximadamente 36,5 milhões de domicílios. Ou seja, ela é bastante significativa. 

Mais: Qual o grau de detalhamento dessa pesquisa? 

Patrícia: Ela é bem completa. Conhecemos todas as características sócio-demográficas dessa 
amostra, desde o número de pessoas que habitam cada lar, seu sexo e suas idades, bens que 
possuem e preferências de compra. Nossos profissionais auditam com leitor óptico de código 
de barra todos os produtos comprados pelas famílias no período e conferem as informações 
nos tíquetes de compra também. Atualmente, são mais de 50 categorias auditadas, entre as 
quais personal care, alimentos, bebidas e limpeza. Essa foi a segunda vez que realizamos a 
análise no Homescan – a primeira foi em 2007. 

Mais: Qual foi o foco das análises? 

Patrícia: Desta vez, estudamos as diferenças no perfil e no comportamento de compra das 
mulheres brasileiras ao longo de 2008, dividindo-as em seis grupos, de acordo com a idade 
das donas de casa. 

 



Mais: Mulheres que não trabalham e cuidam do lar? 

Patrícia: Não. Não se trata da ocupação da pessoa: dona de casa, para nós, é a pessoa 
responsável pela direção da casa, ou seja, que decide o que comprar. 

Mais: Por que vocês resolveram definir a amostragem por idade? 

Patrícia: Porque sabemos que as diferentes idades das donas de casa exercem impacto direto 
na estrutura dos lares e, consequentemente, em seus hábitos de consumo. Assim, nossa 
intenção foi determinar o comportamento desses lares, a fim de ajudar os varejistas, 
especificamente, a traçar as melhores estratégias para cada faixa de idade. 

Mais: E quais as novidades que o estudo revelou? 

Patrícia: Fizemos várias constatações muito interessantes. Sem dúvida, uma das mais 
importantes foi a de que a concentração das compras está nas mãos das mulheres entre 31 e 
50 anos, porque, basicamente são elas que trabalham fora e têm filhos pré-adolescentes e, 
portanto, famílias mais numerosas morando sob um mesmo teto. 

Mais: Em que medida? 

Patrícia: Bem, essa faixa etária concentrou duas segmentações do estudo da Nielsen. A 
primeira, a das mulheres entre 31 e 40 anos, que representa 8,4 milhões de domicílios e 23% 
da população do estudo, foi responsável por 25% dos gastos realizados pelas famílias 
analisadas. Já a segunda, a das donas de casa com idade entre 41 e 50 anos, compôs 9,1 
milhões de domicílios e 25% da população acompanhada pela pesquisa foi responsável por 
27% dos gastos realizados pelas famílias. 

Mais: Como é a estrutura dos lares dessas mulheres? 

Patrícia: Os lares das donas de casa de 31 a 40 anos analisados são, predominantemente, 
habitados por quatro ou cinco pessoas pertencentes à classe alta. Setenta e dois por cento 
dessas mulheres são casadas, têm filhos até 17 anos de idade e são assalariadas ou 
autônomas. Este perfil bate bastante com o das donas de casa com idade entre 41 e 50 anos, 
que também pertencem à classe alta e são assalariadas e autônomas. As diferenças ficam, 
basicamente, no fato de 37% delas são casadas e têm filhos entre 12 e 29 anos e, ainda, de 
24% delas não são casadas e há um único provedor de renda na família. 

Mais: Como foi o comportamento de compra desses lares em 2008? 

Patrícia: Colhemos dados muito interessantes sobre isso. As donas de casa na faixa etária dos 
31 aos 40, por exemplo, vão ao ponto-de-venda mais vezes, compram em maior intensidade e 
desembolsam ao longo do ano 7% a mais do que a média nacional. Noventa e nove por cento 
delas fizeram compras em promoção ao longo do ano e essas compras representam 7% de 
tudo que foi gasto por elas. Elas também são consumidoras do canal atacado, do tipo auto-
serviço. Diferentemente do que acontece nos lares cuja dona de casa é uma mulher mais 
jovem, devido à presença de filhos mais velhos nesses domicílios já não é tão perceptível a 
presença de categorias com apelo infantil, as quais cedem espaço para catchup, maionese, 
suco em pó, shampoo, escova dental, pós-shampoos e absorventes. Comparado ao ano 
anterior, o estudo de 2008 revelou que essas donas de casa foram mais vezes ao ponto-de-
venda, porém compraram em menor intensidade e gastaram 4% a mais ao longo do ano, 
tendência essa impulsionada pelo aumento generalizado nos preços dos produtos. 

 



Mais: E como a Nielsen define o estilo de vida dessas mulheres? 

Patrícia: O estudo especial de estilos de vida realizado no Homescan é uma segmentação 
adicional, que proporciona o conhecimento detalhado dos consumidores, além do seu perfil 
demográfico, mas segundo seus valores, hábitos, atitudes e exposição aos meios de 
comunicação. Dentro dessa classificação, os lares com donas de casa de 31 a 40 anos estão 
concentrados no cluster “Consciente”. Isso se traduz em algumas características atitudinais 
diferenciadas: predominantemente, elas ficam em casa com a família, fazem poucas atividades 
com amigos, viajam para o mesmo lugar e gastam pouco com férias, preocupam-se em ter 
uma vida estável, com o bem-estar da família e com a educação dos filhos, que, geralmente, 
estudam em escolas públicas. Além disso, valorizam bastante a dignidade, a honestidade e a 
igualdade. 

Mais: O que o estudo da Nielsen aponta no que diz respeito à exposição das donas de casa de 
31 a 40 anos aos meios de comunicação? 

Patrícia: Bem, sabemos, por exemplo, que elas leem revistas e depois as guardam, prestam 
atenção às propagandas de revistas e jornais e acreditam que esse tipo de publicidade é 
importante para se conhecer as marcas. Geralmente, elas também têm predileção por música 
sertaneja ou romântica, assistem a novelas e noticiários, gostam de filmes que distraem e, 
ainda, de comédias e romances. 

Mais: E em termos de hábitos de compra? 

Patrícia: Normalmente as mulheres de 31 a 40 anos compram mais a cada 15 dias, nos fins de 
semana e com a família. Elas conferem os tablóides apenas das lojas que vão para verificar se 
existe alguma oferta excepcional. Gostam de comprar tudo de uma vez. Algumas aproveitam 
as semanas de promoção e vão a diversas lojas em busca desse tipo de ação. 

Mais: Elas dão importância à variedade de marcas? 

Patrícia: Sim, elas se importam com variedade delas e, também, com a variedade de produtos. 
Mas, vale destacar que elas escolhem marcas pela relação qualidade/preço. Outro dado 
interessante que surgiu na pesquisa é que as mulheres dessa faixa etária acreditam que irão 
comprar mais pela Internet no futuro.  

Mais: O comportamento de consumo das mulheres de 41 a 50 anos difere muito daquele das 
mulheres de 31 a 40? 

Patrícia: Sem dúvida,  difere em alguns pontos. Porém, de maneira geral o padrão de compra 
desse grupo de donas de casa com mais idade também se destaca na população brasileira, 
quando comparado à média nacional. Isso porque elas costumam visitar mais vezes as lojas, 
compram em maior quantidade e gastam 8% a mais do que a média nacional. Digno de 
destaque, também, é o fato de que elas fazem mais compras em canais alternativos, como o 
atacado (12% mais lares do que a média nacional) e em perfumarias e lojas de 
departamentos. Devido ao fato de que os domicílios em que elas moram serem compostos 
prioritariamente por adultos, os produtos que mais se destacam na cesta são desodorantes, 
escovas dentais e tinturas para cabelos. No comparativo com o ano anterior, o estudo 
realizado em 2008 mostrou que esses lares seguiram a tendência do País, ou seja, compraram 
menos e gastaram mais. É perceptível que o aumento de preços afetou até o gasto com 
produtos em promoção – a média de preço pago por essas donas de casa nos produtos em 
promoção foi 12% superior ao ano anterior. 

 



Mais: No início desta entrevista, você mencionou que o presente estudo da Nielsen contemplou 
seis grupos de mulheres, divididos por faixas etárias. Fora as donas de casa entre 31 e 40 
anos e de 41 a 50 anos, que outras faixas vocês analisaram e que constatações se destacaram 
nelas? 

Patrícia: Acompanhamos duas faixas de mulheres mais jovens, de até 25 anos e de 26 a 30 
anos, e duas de donas de casa com mais idade, de 51 a 55 anos e acima de 56 anos. O grupo 
das mulheres de até 25 anos é predominantemente formado por lares de até três pessoas, 
pertencentes às classes média e baixa, que estão começando a construir família e, portanto, 
têm um padrão de consumo inferior à média nacional. A novidade da pesquisa Nielsen-
Homescan realizada tendo o ano passado como referência, entretanto, foi que, comparado ao 
ano anterior, 2008 apontou padrões de consumo superiores. Mesmo com o aumento 
generalizado de preços devido à inflação, essas donas de casa foram mais vezes ao ponto-de-
venda, apontando um gasto médio anual 6% maior que em 2007. O mesmo não aconteceu 
com as mulheres do grupo de 26 a 30 anos: comparado ao ano anterior, 2008 apontou 
padrões de consumo inferiores. Essas donas de casa – que já começam a trabalhar fora para 
ajudar na renda da família – foram o mesmo número de vezes ao ponto-de-venda, compraram 
menos a cada compra e tiveram um desembolso ao longo do ano 5% maior, também 
impulsionado pelo aumento do preço médio pago nos produtos. 

Mais: O que aconteceu com as consumidoras dos grupos mais seniores? 

Patrícia: Na comparação com 2007, o grupo das donas de casa de 51 a 55 anos – composto, 
majoritariamente, por lares em que residem até três pessoas das classes econômicas média e 
alta, nos quais já começam a aparecer as aposentadas e pensionistas – sentiu o impacto da 
elevação dos preços dos produtos adquiridos, porém comprou em menor quantidade, Isso fez 
com que o gasto anual permanecesse estável em 2008. Assim como acontece com o grupo 
imediatamente abaixo delas, o das donas de casa de 41 a 50 anos, sobre o qual já falamos, 
mulheres pertencentes a esse grupo também têm padrões de compras elevados. Embora seus 
lares sejam compostos por poucas pessoas, elas frequentam mais o ponto de venda, compram 
mais e gastam mais que a média do País. 

Mais: E o grupo de mulheres acima de 56 anos? 

Patrícia: Lares com donas de casa nessa idade já voltam a ter comportamento de compra 
inferior à média nacional, justamente devido ao lar ser pequeno e sem filhos. Em média, 
efetuam compras a cada quatro dias, mas em quantidade menor aos demais perfis e gastam 
menos. Comparado ao ano anterior, essas donas de casa compraram na mesma intensidade, 
mas foram mais vezes ao ponto-de-venda, impulsionando assim (além da alta de preços dos 
produtos), um gasto 5% maior ao longo de 2008. 

Mais: Quais foram, especificamente, as categorias de produtos analisadas na pesquisa da 
Nielsen dentro do segmento de personal care? 

Patrícia: Foi uma cesta bem ampla, composta por sabonetes (em barra e líquido), 
desodorantes, absorventes (externo, interno e diário), cremes e escovas dentais, shampoos, 
pós-shampoos (condicionador, creme para pentear e de tratamento, além de outros tipos de 
produtos), tinturas para cabelos, protetores solares e cremes para a pele (rosto e corpo). 

 

 

 



 

Mais: E como foi a evolução dessas categorias? 

Patrícia: A cesta de personal care como um todo manteve o grupo comprador no comparativo 
2007 versus 2008. O destaque ficou para o aumento de lares em duas categorias de maior 
valor agregado, a dos sabonetes líquidos (+13% – mais 1,1 milhão de lares compradores) e a 
dos absorventes diários (+6% – mais 400 mil lares compradores). A maioria das categorias 
apresentou aumento considerável no preço, impactando assim no maior gasto dos 
consumidores com a cesta em cada ocasião de compra e, consequentemente, ao longo do ano 
analisado – a maior variação de preço médio pago foi a dos sabonetes em barra (+16%), 
seguida pelos condicionadores (+14%) e pelos desodorantes (+11%). Entretanto, foi 
perceptível, também, a tendência inversa (queda no preço médio) nos cremes para o corpo (-
18%) e nos sabonetes líquidos (-11%). 

Mais: Quais foram os destaques em termos de concentração das categorias de personal care 
segundo a idade das donas de casa? 

Patrícia: Bem, para as mulheres de até 25 anos foram os cremes para pentear e os 
absorventes externos. Para as de 26 a 30 anos, novamente os cremes para pentear, os de 
tratamento, outros tipos de pós-shampoos e os absorventes interno e externo. No grupo das 
donas de casa de 31 a 40 anos, foram os cremes de tratamento, outros tipos de pós-
shampoos e, mais uma vez, os absorventes internos e externos. Na pesquisa da Nielsen por 
faixa etária, as tinturas e os absorventes diários (protetores de calcinha) começaram a 
aparecer somente no grupo de 41 a 50 anos, ao lado de outros tipos de pós-shampoos e dos 
cremes para o rosto. Já as donas de casa de 51 a 55 anos apresentaram maior concentração 
de consumo de sabonetes líquidos, protetores solares (que aparecerem somente neste grupo), 
tinturas para cabelos, absorventes diários e cremes para o rosto. Finalmente, o grupo 
analisado de mulheres com mais de 56 anos não apresentou nenhuma concentração 
expressiva de categoria de personal care, demonstrando um consumo bem alinhado com a 
média nacional. Ou seja, a concentração dessas categorias nas faixas etárias já nos leva à 
conclusão de que as donas de casa de 31 a 55 anos, efetivamente, apresentam gastos 
superiores à média com a cesta de personal care. É possível ilustrar melhor ainda esse fato 
quando vemos as donas de casa de 31 a 40 anos gastando com shampoo 18% a mais que a 
média. Assim como as donas de casa de 51 a 55 anos, gastando com creme para o rosto 28% 
(puxado pelo antidade) e com creme para o corpo – 21% a mais que a média nacional. 

Mais: Qual foi o comportamento de compra demonstrado para os itens de personal care por 
canais de venda? 

Patrícia: Considerando a cesta de personal care como um todo, os canais que apresentam 
maiores índices de gasto médio foram as lojas de departamentos, as perfumarias, os 
atacadistas, o porta a porta e as farmácias. No caso dos atacadistas, o maior gasto é evidente, 
devido à maior quantidade comprada pelos consumidores, muitas vezes até por conta de 
embalagens maiores ou packs promocionais. Já nos demais canais citados (lojas de 
departamentos, perfumarias, porta a porta e farmácias) ocorre devido ao mix praticado (maior 
variedade de marcas, presença de marcas premium e/ou importadas, entre outros), que é 
diferente do supermercado, por exemplo. 

 

 

 



Mais: E em termos de percentuais de gastos? 

Patrícia: Os supermercados apareceram em primeiro lugar, com 59,6%, seguidos pelo porta a 
porta (14,1%), pelas farmácias (9,4%), pelas perfumarias (6,8%), pelos bares e mercearias 
(4,7%), pelos atacadistas (1,7%) e pelos outros canais (3,6%). No comparativo analisado, o 
canal que apresentou maior crescimento de importância no gasto com essa cesta de personal 
care foi o porta a porta, que detinha 10,0% de importância em 2007 e saltou para 14,1% em 
2008. 

Mais: Qual a importância em gasto das idades das donas de casa para o canal farma, 
considerando a cesta de personal care analisada? 

Patrícia: O destaque do estudo ficou por conta das donas de casa de 41 a 50 anos, que foram 
responsáveis por 27% dos gastos no canal farma – cifra idêntica à média do total de canais. A 
faixa das donas de casa mais novas (até 25 anos), apontou desconcentração dos gastos nesse 
canal, importando apenas 8%; esse grupo também foi o que mais perdeu lares compradores 
desse canal de 2007 para 2008 (cerca de 200 mil lares a menos). 

Mais: E por categoria de produto? 

Patrícia: Em termos de importância em gasto das categorias para o canal farma, considerando 
a cesta de personal care analisada, podemos destacar os protetores solares, com 8%, contra 
uma média de 2% do total de canais, e as tinturas, com média de 19% de venda nas 
farmácias, contra uma média de 7% no total de canais. 

Mais: Somando tudo isso, o que deu para constatar no estudo da Nielsen em relação ao 
aumento de penetração do canal farma na venda de personal care? 

Patrícia: Bem, o resultado foi positivo para as farmácias: registramos um aumento de mais de 
400 mil lares compradores desses itens no canal. Em termos percentuais, isso representou um 
salto de penetração de 57,2% para 58,3%, sendo que essa evolução foi impulsionada, 
prioritariamente, pela entrada de consumidoras de 26 a 30 anos – entre as quais a penetração 
passou de 51,1%, em 2007, para 58,5%, em 2008 –, e com no grupo de 56 anos ou mais, que 
passou de 56,2%, em 2007, para 60,0%, em 2008. 
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