


aria Ângela Zanardi , 58, mora

com o marido e dois filhos e 

desde que se casou, há 33 anos,

é quem administra todas as

contas da família. "Vou ao mer-

cado, olho as marcas, pesquiso

preço e compro tudo sozinha" , diz.

A dona de casa faz parte de um total popu-

lacional de 98 milhões de mulheres brasileiras

responsáveis por mais da metade do consumo

no país: 66%, de acordo com uma pesquisa

recém-lançada pela Sophia M i n d , um instituto

especializado no universo do pensamento femi-

nino. Isso significa que o gasto de R$ 1,3 trilhão

anuais em bens e serviços é influenciado ou

controlado por elas. Isso coloca o Brasil na dé-

cima posição no ranking das mulheres que mais

consomem em todo o mundo.

A pesquisa escutou 1.917 mulheres, entre 18 e 

60 anos, durante quase um ano, dando origem ao

livro Poderosas Consumidoras: o que quer e pensa a 

nova mulher brasileira, de Bruno Maletta e Andiara

Petterle, que revelou detalhes minuciosos sobre o 

que e como as mulheres consomem, adiantando

que elas gastam não só o dinheiro que ganham,

como também controlam, em muitos casos,

os recursos dos homens. "Todo o orçamento

da casa sou eu quem coordena. Em comum

acordo, claro", diz Maria Angela. O mari-

do às vezes vai ao mercado com ela, mas

nunca sozinho. "Ele vai comigo, de vez

em quando, mas quem escolhe tudo

sou eu" diz a ex-contadora que faz

parte também de outra estatística

revelada pelo livro: assim como

ela, 68% das mães deixam de trabalhar fora de casa

depois de terem seus filhos.

Para André Torretta, consultor e especialista em

classe C, esse aumento do consumo feminino é 

mais uma mudança trazida pela ascensão da classe

média brasileira. "Hoje, 41% da renda da classe C 

vêm da mulher, e é ela quem compra tudo o que

entra em casa, pois está num contexto em que

o homem dá o dinheiro e ela é quem decide,



administra e compra. A mulher hoje é o alicerce da
família brasileira", conclui.

Bruno Maletta, sócio do Instituto Sophia M i n d
e coautor do livro, explica que tal contexto ainda é 
efêmero. "Essa situação é transitória, pois a entra-
da da mulher no mercado de trabalho ainda não
terminou. Hoje, a mulher ganha menos do que o 
homem (isso acontece com 71% dos casais), mas
a renda feminina tem crescido mais do que a mas-
culina, e quando o salário da mulher se igualar ao

do homem, esse percentual certamente vai subir",
explica Maletta, referindo-se às quase 10 milhões
de mulheres que estão inseridas no mercado de
trabalho no Brasil, de acordo com o IBGE.

•

INSATISFAÇÃO
Porém, mesmo com todo o poder de compra e 
decisão atribuído às mulheres, nem todas as em-
presas perceberam esse "potencial feminino". O 
resultado é um índice alto de insatisfação dessas
poderosas consumidoras. De acordo com a pesqui-
sa, 89,25% delas estão insatisfeitas com produtos
ou serviços. Os campeões da insatisfação são os
planos de saúde (38% de insatisfação, sendo que
44% das mulheres apontam a saúde como uma das
principais preocupações), serviços fitness (29%, e 
34% delas dizem praticar alguma atividade física),
seguido pelos serviços financeiros, com 28% (não
à toa, 73% das mulheres afirmaram investir algum
dinheiro na poupança, uma das carteiras com me-
nor rendimento anual hoje).

De olho em uma fatia desse bolo cor-de-rosa do
consumo, as empresas estão começando a se me-
xer. A rede de lojas Marisa, por exemplo, começou
a investir no público feminino em 1999, quando
deixou de ser "Marisa Família" e tornou-se s im-
plesmente "Marisa", apostando suas fichas espe-
cialmente nas mulheres. O nome mudou, o mix



de produtos também, mas não totalmente. "Para

otimizar a visita à loja, a mulher acaba compran-

do roupas não só para elas mas também para o 

marido e filhos. Por isso, das 280 lojas Marisa, 205

são completas, com a linha feminina, masculina e 

infantil", explica Andrea Beatrix, gerente de ma-

rketing da rede. "As mulheres têm pouco tempo,

e pouca gente parou para pensar nesse importante

fator", completa Maletta.

Andrea explica que a exigência que passou a to-

mar conta das mulheres é o resultado dessa falta

de tempo: "A mulher está ganhando mais dinheiro,

mas ficando mais exigente também", explica. " E n -

tão, focamos nossa atenção no atendimento, que

deve estar lá na hora em que ela precisa, e numa

linguagem próxima e amiga, mas com conheci-

mentos técnicos também", ensina.



Por isso, além dos magazines completos, com uma
área entre 650 m2 e 900 m 2 , a rede passou a investir
em lojas só de lingerie: "Fomos percebendo que não
adiantava apenas trabalhar com o espaço físico, fazer
lojas grandes. Temos que estar próximos da mulher
também. Daí nasceu a ideia de ampliar a rede para a 
parte só feminina, criando a Marisa Lingerie", conta
Andrea. Desde o ano passado, quando a primeira loja
do tipo foi inaugurada, outras 15 já foram abertas. A 
Marisa fatura aproximadamente R$ 2 bilhões por ano,
sendo que 80% do público são por mulheres.

À exemplo das lojas Marisa, alguns shoppings es-
tão de olho nesse novo perfil consumista e exigente
das mulheres. Além de ganhar mimos e participar
de promoções como as do Shopping Vila Olímpia,
que chega a sortear um carro no mês das mulheres,
ou do Shopping Anália Franco, na qual 68% dos
frequentadores são mulheres, periodicamente elas
são agraciadas com desfiles de moda, feiras de de-
coração, sorteios e cortesia no estacionamento em
datas especiais.

No Shopping Tamboré, os banheiros são equi-
pados com espelhos maiores e bancadas especiais
para maquiagem. O espaço possui, ainda, suportes
para bolsas e decoração com iluminação especial,

quadros e flores naturais. No Shopping Granja
Vianna, além de existir um amplo fraldário, espaço
de amamentação e copa para preparar papinhas e 
mamadeiras, há uma babá que auxilia as mães nos
cuidados com os bebês.

Nos banheiros do Shopping VillaLobos o espaço
é amplo, com iluminação diferenciada e espelhos
com lentes de aumento, próprios para maquiagem.
As clientes contam ainda com serviço exclusivo de
governança, pronto para auxiliá-las em pequenos
imprevistos, com linha e agulha e produtos de h i -
giene.



RECEITA
Mas não apenas os mimos e as promoções são ca-
pazes de fisgar as mulheres. "Não há uma receita
de bolo para conquistar esse público, mas algumas
dicas podem ser valiosas", explica Maletta. "É i m -
portante ser relevante, ou seja, falar certo na hora
certa, porque hoje a mulher tem pouco tempo. E 
ser constante: não adianta mandar uma newsletter
agora, e nunca mais. É preciso manter a constân-
cia. Na verdade, é preciso "escutar" esse público - o 
que também significa entender as suas necessida-
des e atribuir, a cada marca, um conteúdo relevante
para a mulher. Por fim, é preciso comprometer-se:
se prometer, cumpra. As mulheres costumam dar um
feedback sobre os produtos que testam, por isso, é 
importante não prometer algo que seu produto não
vá oferecer", completa o pesquisador.

De acordo com a pesquisa, mais de 50% das mu-
lheres disseram ser capazes de desistir de uma com-
pra quando têm acesso a opiniões negativas a respei-
to de um produto ou serviço via internet, sendo que
97% delas não se incomodam por receberem publici-
dade on-line, desde que sejam de seu interesse, cria-
tivas ou promocionais. "Elas usam a rede para falar
bem ou mal de um produto. Elas testam algo novo

e fazem um post no blog, escrevem no Facebook ou
noTwitter, e as amigas interagem. Por isso, se você se
compromete com as mulheres, elas podem virar seu
comunicador maior", conclui Maletta.

Renata Bitencourt, 22, faz parte das mulheres que
gostam de comprar. "Se eu quero alguma coisa e não
consigo comprar, não durmo. Sou capaz de passar
um dia todo num shopping com as amigas", conta.
Assim como Renata, 88% das mulherespossuem
cartão de crédito. Porém, 59% das mulheres estão
endividadas e, delas, 38% estão pagando a dívida,
enquanto 21% não sabem quando vão pagar. "Ao
completar 18 anos, peguei meu cartão de crédito e fiz
a festa. Tive que pagar o mínimo da fatura e pedir aju-
da para minha mãe para sair da bola de neve", conta
a auxiliar administrativa, que hoje tem um cartão de
crédito e três cartões de lojas diferentes.

Tonetta afirma que esse crescimento do con-
sumo feminino está muito ligado não só ao
aumento da renda, mas a um novo contexto
social: "Antes, na década de 1960, a mulher
tinha em média seis filhos. Hoje, a média
é de dois filhos por mulher. Isso signifi-
ca que ela está saindo mais, trabalhando
mais e tendo outras funções além de ser
mãe. O mercado está mais receptivo".

"Os Estados Unidos estão no topo do consumo
feminino. Lá, as mulheres são responsáveis por 73%
de tudo que se consome. Aqui, segundo os especia-
listas, não fosse por um fator econômico, a mulher
talvez já tivesse ultrapassado esses 73%. Estamos ru-
mando para essa posição com muita rapidez, inclusi-
ve", prevê Maletta.

Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 28, n. 161, p. 18-24, mar. 2011.




