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poder
FEMININO

Pesquisas com foco no 
ponto de venda indicam 
o aumento da influência 
feminina no mercado 
de consumo, com a 
mulher assumindo o 
papel de decidir como, 
quando, onde e o que 
se consome nos lares 
brasileiros 
por Daniela GuiralDelli

fotos wlaDimir De souza

as irmãs Edna e Marcela Su-
riani têm muito em comum 
além do parentesco. Traba-

lham na área de eventos e têm filhos, 
mas essa afinidade acaba no momen-
to em que vão ao supermercado. En-
quanto Marcela (42 anos) apresenta 
o perfil das consumidoras “decididas 
e práticas” (17%), e se dirige ao ponto 
de venda sabendo exatamente o que 
colocará no carrinho, Edna (48 anos) 
gosta de pesquisar, andar pela loja e 
observar as prateleiras em busca de 
novos produtos, atitudes que fazem 
com que se encaixe no perfil das con-
sumidoras “observadoras e analíticas” 
(18%). Além dessas duas categorias 
examinadas na pesquisa “Diferentes 
Tipos de Shoppers”, realizada pela 
KantarWordPanel (ex-LatinPanel), a 
shopper brasileira se divide nos perfis 
“apressadas” (23%), que costumam 
tomar decisões rápidas; “experimen-
tadoras” (23%), que estão sempre em 
busca de novos produtos e marcas; e 
“suscetíveis a preço e promoção”, 
que têm o foco maior em ofertas 
(19%). O estudo, realizado com base 
em pesquisas domiciliares, aponta 
que a consumidora brasileira de hoje 
é muito mais complexa do que há, 
pelo menos, uma ou duas décadas. 

Afinal, ela é consciente da relação 
custo/benefício na hora de escolher 
o produto, e busca praticidade e no-
vidades, mesmo sendo fiel às marcas. 
Ela é a principal responsável pela 
movimentação da cadeia de abasteci-
mento. “Há estudos apontando que 
85% dos responsáveis pelas compras 
das famílias são as mulheres. Mesmo 
quando não compram, influenciam 
no processo de compra em 71% dos 

casos”, afirma Patrícia Moraes, con-
sultora de Shopper da Nielsen. 

Com perfis tão diferentes de  
shoppers, cabe ao varejo buscar ma-
neiras de identificá-los, para que possa 
desenvolver ações e atender às neces-
sidades dessas consumidoras no ponto 
de venda. Além disso, é fundamental 
comunicar o valor agregado da marca 
ou da loja, resistir à guerra de preços, 
e repensar o produto para aproveitar 

Perfil da ShoPPer BraSileira 

Suscetíveis a Preço 
e Promoção

23%   

19%

Decididas e Práticas
17%

Apressadas

18%   
Observadoras e Analíticas

23%   
Experimentadoras

Fonte: Kantar WorldPanel
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Marcela Suriani 
Idade: 42 anos
Profissão: empresária de eventos
Tipo de consumidora: decidida e prática
Onde costuma comprar: Mambo e Pão de Açúcar

Tem por hábito ir às compras uma 
vez por semana e gasta 40 minutos 
no ponto de venda, quando não há 
filas no caixa. “Toda vez que eu faço 
compras no supermercado, tento ser 
rápida. Eu já tenho na cabeça os itens 
de que preciso. Dou uma olhada nas 
promoções, mas não faço as compras 
no supermercado com base nelas. Sou 
fiel a algumas marcas”, diz.

Marcela e Edna: perfis 
diferenciados na 
hora de comprar

oportunidades originadas com as mu-
danças de hábitos da consumidora, 
inovando para destacar sua marca 
acima de tudo. “A mudança do perfil 
de consumo deve ser acompanhada 
muito de perto pelas redes varejistas. 
Esse movimento das classes de menor 
poder aquisitivo, que representa um 
contingente enorme de novos consu-
midores, tem trazido diferentes tipos 
de pessoas às lojas. O varejo deve ava-
liar constantemente esse cliente por 
meio de pesquisas para poder atualizar 
sortimento, ambiente e atendimen-
to, entre outros fatores”, afirma José 
Roberto Tambasco, vice-presidente-
executivo do Grupo Pão de Açúcar.

pressa e inovação
A pesquisa da Kantar mostra que as 
“apressadas” e as “experimentadoras” 
se destacam entre os perfis, e repre-
sentam, somadas, 46% do total do 
universo da consumidora brasileira, ao 
contrário das que buscam preço e pro-
moção. Desse grupo, entre as que têm 
pouco tempo para suas compras, 78% 
tomam decisões rápidas; 86% gostam 
de comprar onde possam encontrar 
tudo de que necessitam de uma só vez; 
e 67% dizem que pagam um pouco a 
mais por essa facilidade. Para atender 
às necessidades desse perfil de shopper, 
cabe ao varejo facilitar a sua compra 
planejando a exposição, evitando as 
rupturas (falta de produtos na gôndo-
la) e investindo na ambientação e na 
qualidade do serviço prestado. Esse é o 
requisito procurado por Mariana Tasca 
(40 anos), designer gráfica, no momen-
to de ir às compras. Quando está no 
supermercado, não abre mão da lista de 
compras e não tem paciência para ficar 
na loja por muito tempo. “Acho muito 
chato fazer compras, e é desgastante 
em função das filas”, diz.

Facilitar a compra para consumido-
ras como Mariana, que não tem tempo 
nem paciência para frequentar o ponto 
de venda, está entre as estratégias da 
empresa de cash & carry Spani Ataca-
dista, de São Paulo. Para isso, a rede re-

edna Suriani
Idade: 48 anos
Profissão: coordenadora de eventos  
do Shopping D&D
Tipo de consumidora: observadora e analítica
Onde costuma comprar: Mambo e Sacolão

Faz compras duas vezes por semana e 
fica uma hora na loja. Realiza compras 
semanais, e quando vai ao ponto 
de venda gosta de ficar observando 
as gôndolas em busca de produtos 
novos, mesmo sendo fiel a algumas 
marcas. “Eu levo uma lista, mas acabo 
comprando sempre 30% a mais do 
que vou buscar. Sou exigente, olho 
no rótulo e na validade. Mesmo assim, 
gosto de novidades, de xeretar marcas 
novas. Como sou muito observadora, 
ao chegar no caixa já sei quanto vou 
pagar. Costumo errar, no máximo, em 
10 reais”, afirma.
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EXPOMIX

FÓRUM & EXPO DO SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR

13 a 15/04 de 2010UBERLÂNDIA/MG

CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO. 
GESTÃO ESTRATÉGICA

PARA A SUSTENTABILIDADE.

O EVENTO QUE SE
ENCAIXA COM SUA
IDEIA DE CRESCER.

Este ano, o Expomix traz a feira 
com os maiores fornecedores do 

setor, palestras, rodada de negócios, 
debates e workshops, com um 

enfoque especial no varejo.
O destaque será o Fórum de

Gestão Estratégica.

É a oportunidade de atualizar-se, 
desenvolver capacitações e

fechar grandes negócios.
Expomix 2010.

Encaixe na sua agenda.

ÚLTIMOS ESTANDES À VENDA.
www.ademig.com.br 

ademig@ademig.com.br
(31) 3247-6333 • 3285-1400
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dobra a atenção que dedica à exposição 
por meio de ações que ajudem a cliente 
na escolha e na localização do produ-
to de maneira fácil e rápida. “É impor-
tante criar estratégias para facilitar as 
compras, uma vez que a nossa cliente 
desenvolve múltiplos papéis. Estamos 
atentos ao que sai na mídia para fazer 
as ilhas e outros pontos extras, entrega-
mos em domicílio e temos sacolas plás-
ticas nos checkouts”, afirma Morgana 
Pontes, gerente de Marketing. 
O Faixa Azul, loja de vizinhança loca-
lizada na capital paulista, a qual cons-
tatou que 60% dos seus clientes são 
mulheres das classes C e D, também 
aposta na exposição, investindo em 
pontos extras, ambientações temáticas 
e ações de merchandising para facilitar 
a compra pela consumidora e o seu 
acesso a novos produtos. “Essa mulher 
merece atenção especial. Procuramos 
atender não apenas às suas necessi-
dades individuais, mas também às de 
toda a sua família, para a qual ela está 
realizando a compra” afirma Marcos 
Savegnago, diretor do Faixa Azul.

No grupo das “experimentadoras”, 
a pesquisa revelou que 80% delas gos-

tam de comprar e provar novos produ-
tos, 88% têm o hábito de comprar pro-
dutos que não haviam planejado levar 
e 75% observam e caminham pela loja 
antes de decidir o que comprar. Investir 
em ações de degustação é uma impor-
tante estratégia para cativar essa con-
sumidora, além da prática de exposição 
adequada e de ações de cross mer-
chandising para estimular a compra por 
impulso. Sandra Cristina dos Santos 
(32 anos), administradora de empresas, 
se identifica com esse perfil. Costuma 
ir às compras duas vezes por semana e 
sempre busca experimentar algo novo. 
Quando encontra alguma ação de de-
gustação, faz questão de participar. “Eu 
sempre experimento quando encontro 
esse tipo de abordagem na loja. E qua-
se sempre levo o produto provado para 
casa”, afirma.

A fim de identificar e atender a perfis 
de consumidoras tão diferentes, o Gru-
po Pão de Açúcar, a maior rede de va-
rejo do País, investe em pesquisas para 
entender o hábito dessa consumidora 
no ponto de venda. “Classificamos a 
cliente do Pão de Açúcar como cosmo-
polita. Ela quer agilidade e eficiência, e 

“as mulheres 
respondem 
por 85% das 
compras das 
famílias
PaTrícIa MOraEs
consultora de shopper 
da Nielsen

Text Box
Anúncio
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As suscetíveis a 

preço e promoção 

estão em terceiro 

lugar entre  

os perfis  

de consumo

mais do que bajulação, busca praticida-
de. Na bandeira Compre Bem, ela quer 
rapidez e um pouco de atenção, pois 
essa mulher trabalha como funcionária 
o tempo todo na vida e quando vai ao 
supermercado, se torna cliente. Quan-
do vai ao Extra, ela leva consigo um 
planejamento para comprar, e demanda 
serviços. Por isso, investimos em galeria 
de lojas de serviços, tais como lotérica 
e praças de alimentação, pois essa mu-
lher dispõe de mais tempo para fazer as 
compras. No Assai, por sua vez, temos 
menos ofertas de serviços, pois a con-
sumidora foi lá exclusivamente para 
comprar”, explica Tambasco.

As consumidoras “suscetíveis a pre-
ço e promoção” ocupam a terceira colo-
cação no estudo. É nessa categoria que 
se inclui Susana Barbosa (48 anos), pro-
dutora, que costuma ir ao supermerca-
do duas vezes por semana, número que 
pode aumentar no caso de a rede va-
rejista anunciar alguma promoção. Para 
atrair a atenção de clientes como Susa-

na, estratégias como oferecer produtos 
grátis, tabloides de promoção e ações 
de degustação costumam funcionar. 
“Olho o jornalzinho e dou uma geral na 
loja para localizar os produtos. Mesmo 
sem precisar dos itens em promoção, 
eu os levo para casa a fim de estocar. 
No caso de promoção das marcas em 
que eu confio, aí não penso duas vezes. 
Levo na hora”, ressalta. 

faixa De iDaDe
Para cada perfil de shopper, há influen-
ciadores que afetam diretamente o 
seu comportamento no ponto de ven-
da. A idade é o principal deles, segun-
do aponta o estudo “Perfil da Mulher 
que Movimenta a Cadeia de Abaste-
cimento”, realizado pela Nielsen (ano-
base 2008/2009). “Dependendo da 
idade da mulher, muda não somente 
a cesta de categorias compradas, mas 
também o canal de compra de sua 
preferência e o hábito de consumo da 
família”, explica Patrícia.

MarIaNa Tasca
Idade: 40 anos
Profissão: Designer gráfica
Tipo de consumidora: Apressada
Onde costuma comprar: Extra e Pão de Açúcar

Como tem pouco tempo  
e nenhuma paciência para  
ir às compras, leva uma
lista para não se esquecer  
de itens importantes. Mesmo  
quando não leva consigo  
a relação de produtos, já  
têm na cabeça as marcas  
que pretende comprar. No caso  
de compras maiores,  
o tempo máximo em que  
calcula ficar na loja é 1h15 minutos. 
“Houve uma época em  
que eu gostava de ir ao
supermercado. Hoje, acho muito 
desgastante”, afirma.



www.revistadistribuicao.com.br   mar 201034

capa

A cesta de categorias 

e o canal de compras 

mudam conforme a idade 

da consumidora
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classificamos a cliente 
do pão de açúcar 
como cosmopolita. 
ela quer agilidade e 
eficiência, e mais do 
que bajulação, busca 
praticidade. 
rObErTO TaMbascO
Vice-presidente-executivo 
do Grupo Pão de açúcar

“

ComPortamento Por faixa etária

Até os 25 anos 

26%  
 Dos 41 aos 50 anos 

Dos 26 aos 30 anos

22% 

8%

15%
7%   
Dos 51 aos 55 anos 

22%   
A partir dos 56 anos 

Dos 31 aos 40 anos

Fonte: Nielsen

A pesquisa indica que as mulheres 
com até 30 anos de idade representam 
15% do universo das consumidoras. 
As mulheres dessa faixa pertencentes 
às classes D e E, quando vão ao ponto 
de venda, buscam em primeiro lugar as 
promoções. As mulheres com idades 
entre 31 e 40 anos correspondem a 
22% do total das shoppers brasileiras, 

e se caracterizam por fazerem compras 
com a família, por se dirigirem menos ao 
ponto de venda e por terem um tíquete 
médio menor. As com idades entre 41 
e 50 anos representam 26% do total 
e são clientes conscientes, maduras e 
bem-sucedidas. Constituem o grande 
destaque da pesquisa. As com idades 
entre 51 e 55 anos se concentram no 
interior, são donas de casa e represen-
tam 7% do total, enquanto as que têm 
idades acima de 56 anos correspondem 
a 22% das shoppers brasileiras.

qualiDaDe e preço
Na divisão por região, no Sudeste se 
encontram todos os perfis apontados 
na pesquisa. As consumidoras entre 
41 e 50 anos estão presentes, em sua 
maioria, na Região Sul. Essas clientes 
estão sempre em busca de novidades, 
são conscientes e mentalizam a relação 
qualidade/preço. Quanto aos canais de 
compras, representam 29% das consu-
midoras da perfumaria; 31% do ataca-
do de autosserviço; 30% do comércio 
porta a porta; 30% da farmácia; 28% 
do varejo independente; e 30% do su-
permercado “Elas representam 27% da 
população, estão em 10 milhões de lares 
e são responsáveis por 30% de tudo o 
que foi gasto no País. Isso porque elas 
gastam 10% mais que as outras mulhe-
res, indo ao ponto de venda 9% a mais 
do que a média brasileira, com uma 
frequência de compra maior do que as 
demais”, explica Patrícia. 

O posicionamento da mulher como 
shopper faz com que alguns segmentos 
tipicamente femininos cresçam acima 
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da média, além de influenciar outros 
em que o impacto da decisão femini-
na era pequeno. Cada vez mais, o va-
rejo de material de construção busca 
atender essa consumidora, que decide 
sobre os produtos que farão parte da 
construção ou reforma da casa, prin-
cipalmente os itens de acabamento. “A 
mulher tem muita influência. É graças 
a ela que algumas categorias que es-
tavam estagnadas, como as de tintas, 
crescem a cada dia”, afirma Hiroshi 
Shimuta, diretor da Anamaco – Asso-
ciação Nacional dos Comerciantes de 
Material de Construção.

Atenta ao grande fluxo de mu-
lheres que frequenta as lojas da rede 
(cerca de 50% do total), a C&C 
Casa e Construção criou uma dire-
toria do Cliente Feminino, que tem 
como objetivo oferecer um serviço 
personalizado e focado nessa consu-
midora. “Passamos a olhar todos os 
processos da empresa, desde a ex-

posição e o atendimento até o dire-
cionamento da propaganda, para que 
fossem alinhados de acordo com as 
preferências da nossa cliente” afirma 
Mauro Florio, diretor de Marketing.

Uma ação empreendida nesse senti-
do consiste em montar o layout da loja 
conforme a casa da família, para que a 
mulher encontre os produtos que quer 
comprar. “Numa reforma, a mulher 
costuma pensar nos ambientes. Temos 
quatro lojas com esse perfil no Estado 
de São Paulo, e há pesquisas mostran-
do que as mulheres aprovaram o novo 
modelo”, ressalta Florio. n

Florio, da c&c: "consumidora 
decide até mesmo sobre 

materiais de construção"
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 206, p. 28-35, mar. 2010.
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