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s consumidoras que mais fre
quentam o ponto de venda têm 
entre 41 e 50 anos - elas consti

tuem 27% da população feminina do 
País - e respondem por 30% do gasto 
com o abastecimento familiar, relati
vo a 51 categorias de consumo básico. 
Na comparação entre os dez primeiros 
meses de 2009 com o mesmo período 
do ano anterior, essas consumidoras 
gastaram 10% mais do que a média 
das consumidoras das demais faixas 
de idade. Além disso, elas estão mais 
presentes nas lojas, isso em frequência 
de compras. São elas, enfim, que de
têm o poder de consumo. 

Um estudo realizado pela Nielsen, 
intitulado "Perfil da Mulher que Mo
vimenta a Cadeia de Abastecimento 
(Comparativo 2008 e 2009)", revela, 
além disso, que as mulheres com ida
des entre 31 e 40 anos respondem por 
21% da população e por 22% do con
sumo, enquanto as que têm mais de 56 
anos representam 21% da população 
e respondem por 20% do gasto. Com 



isso, fica claro que as consumidoras 
com mais de 30 anos correspondem a 
76% da população e respondem por 
79% dos gastos com consumo. 

Apesar de minoritário, o grupo de 
consumidoras com idades entre 26 e 
30 anos, que constituem 16% da po
pulação e respondem por 15% dos 
gastos, são as que fazem o maior de
sembolso por compra, ou seja, são as 



que têm o maior tíquete médio. No 
entanto, não têm o maior gasto, pois 
sua frequência de compra é baixa, 
10% menos do que a média. O estu
do da Nielsen também revelou que 
as vendas no pequeno varejo foram 
impulsionadas pelas consumidoras 
com idades entre 26 e 30 anos. Por 
outro lado, as lojas de vizinhança são 
o canal preferido pelas consumidoras 
com mais idade. 

A lista de compras de cada faixa 
de idade é bem peculiar a essa faixa. 
No carrinho das mulheres com até 40 
anos, prevalecem as categorias direta
mente ligadas à presença dos filhos, 
sejam eles crianças, pré-adolescentes 
ou adolescentes. Quanto à cesta de 
compras das mulheres mais maduras, 
com idades entre 41 e 55 anos, as cate
gorias não básicas prevalecem. 

Para realizar o estudo, a Nielsen 
utilizou a ferramenta Homescan, de 
monitoramento dos hábitos de com
pra. Para a amostra, foram pesquisa
dos 8.700 domicílios localizados nas 
principais zonas urbanas do País. 
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