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Independência financeira coloca a população feminina como protagonista  
 
Quando se fala em mercado, o padrão da nova mulher não é mais a executiva. Hoje quem 
movimenta a economia é aquela que vai ao supermercado três vezes por semana, porque tem 
o cuidado de pesquisar preços. 
 
Segundo o Instituto Data Popular, essa é a consumidora para quem se deve total atenção 
como personagem que está modificando as estruturas mercadológicas e influencia a produção 
e a oferta de mercadorias ou serviços. 
 
Para Renato Meirelles, diretor do instituto, a presença dessa consumidora continuará forte no 
mercado durante os próximos 30 anos. Sua avaliação é de que "elas são muito jovens e por 
três décadas à frente estarão enquadradas na população economicamente ativa. 
 
Além do poder de compra crescente, Meirelles recomenda atenção para outra força dessa nova 
mulher. "É a capacidade de propagar idéias e influenciar o comportamento. O conhecimento e 
as informações passadas boca a boca têm eficácia nos domínios da classe C. Portanto, as 
empresas devem criar mecanismos para interagir nesse campo da comunicação popular".  
 
Essas mulheres, diz a pesquisa do Data Popular, "vão às compras, cuidam da casa e do marido 
e querem, mesmo, é continuar equilibrando a vida entre o trabalho e a família. 
 
Nesse contexto é que as consumidoras da classe C respondem por 37% da massa de renda 
total da classe média e vão movimentar até o final de 2010 algo em torno de R$160 milhões. 

 
 
Três Perguntas  
Renato Meirelles 
 
Não há como deter o avanço da nova classe média, porque o país precisa crescer e, 
principalmente, a classe C tem as condições para assegurar um mercado aquecido. Neste 
grupo de pessoas, as mulheres têm papel predominante. 
 
Uma alteração na política econômica pode romper a evolução dessa nova classe 
média? 
 
Acho pouco provável que alguém queira interromper a ascensão de uma classe que representa 
quase 95 milhões de pessoas, movimenta anualmente R$ 428 bilhões e tem 48,6 milhões de 
mulheres consumidoras. 
 
Mas nem tudo é decisão política. Há a capacidade de endividamento do país... 
 
O aumento do crédito no Brasil vai continuar. É de apenas 46% do PIB o índice de 
endividamento, enquanto na índia chega a 70%. 
 
Como prever o panorama da economia com a presença decisiva da mulher nos 
próximos anos? 
 
Dá para imaginar um país com 8 milhões de pessoas, entre as quais 5,5 milhões são mulheres, 
2 milhões estão na faculdade ou já concluíram o curso superior. A maioria não dispensa um 
cartão de crédito e muitas são chefes de família. Elas decidem...  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 36. 


