


oferecem alguns "mimos". No Rio Design, na Bana

daTijuca, zona oeste do Rio, por exemplo, os banhei-

ros femininos são equipados com o que o shopping

chama de "kit urgência". De graça, as mulheres têm

à disposição lenço umedecido, lixa de unha, acetona,

algodão, linha e agulha. São itens para salvar a vida

de uma mulher que não tem tempo de voltar para

casa para um conserto de emergência na roupa ou

para reparar as unhas.

Os cuidados estéticos não são feitos apenas com

material de emergência. Juliana de Castro, 34 anos,

virou frequentadora fiel do shopping Vila Olímpia,

na zona sul de São Paulo, por um motivo ligado à 

vaidade: é lá que a consultora de viagens passa por

uma sessão, quinzenalmente, aos cuidados de um

designer de sobrancelhas. "Muitas pessoas, homens,

na verdade, acham que é uma bobagem. Mas apenas



uma mulher sabe o quanto é importante um serviço
como este e num local que oferece a praticidade e o 
conforto de um shopping", afirma."Não tenho tem-
po de me cuidar muito durante a semana, porque
trabalho e cuido da minha casa. Então é nos finais de
semana que tenho um pouco de tempo para olhar
para mim e até relaxar cuidando do visual", diz.

De olho no desejo cada vez maior das mulheres de

cuidar do visual, e também em seu tempo cada vez
mais apertado, vários shoppings já oferecem serviço
de personal shopper. O Cidade Jardim, em São Pau-
lo, tem profissionais que acompanham clientes para
uma compra específica: um vestido, uma roupa para
um evento importante ou qualquer outro tipo de
ocasião. "O atendimento dura de duas a três horas,
com um objetivo fixo", afirma a stylist Katia Fridrich,
profissional que oferece o serviço no shopping, na
zona sul paulistana. É necessário agendamento pré-
vio e o atendimento é gratuito. A cliente responde a 
um questionário em casa para que a stylist a conheça
e, depois de um rápido bate-papo na hora marcada,
é momento de ir às compras. O único custo é o da
compra da roupa. "A demanda é cada vez maior e 
o resultado, no geral, é muito bacana. Eu conheço
todas as coleções, sei aonde ir sem perder tempo",
afirma Katia.

Porém, a vaidade e a estética não são os únicos
serviços que esta nova mulher procura em um sho-
pping. Muitas delas são mães e precisam, além de
administrar seu pouco tempo, cuidar dos filhos que
as acompanham nas compras. O Pantanal Shopping



em Cuiabá, reserva um ambiente preparado para a 
amamentação, decorado como se fosse um quarto
de bebê. O local conta também com um espaço com
brinquedos educativos para diversão das crianças
maiores que esperam as mães. A preocupação com
um ambiente deste tipo se explica em números. Mais
de 60% do público diário do shopping matogros-
sense é feminino, o que representa um total de 18
mil mulheres. "Quando oferecemos um serviço que
atende a toda a família, elas se tornam consumidoras
fiéis", afirma Alfredo Zanotta, gerente de marketing
do Pantanal.-"As mulheres têm uma opinião de peso
em casa", analisa.

A experiência de ir com bebês ao shopping ganha
cada vez mais força. E inclui até o cinema, algo que
parecia impossível pouco tempo atrás. A iniciativa
é do projeto CineMaterna, que realiza sessões em
14 cidades do país especialmente para mães - pais
também podem ir - de crianças de até 18 meses.
Tudo é preparado para o conforto dos pequenos:
o som é reduzido, o ar-condicionado é mais suave,
há trocador na sala e o ambiente é levemente i lu-
minado. Os filmes, que excluem aqueles com cenas

de terror ou violência explícita, são escolhidos pelo
público por meio de enquetes semanais, que po-
dem ser acompanhadas no site do projeto: www.
cinematerna.org.br.

N e m todos os serviços ligados ao público femini-
no, porém, são pensados para mulheres que têm uma
carreira profissional e que passam boa parte de seus
dias na rua. As donas de casa estão no foco dos shop-
pings, também. Oficinas de culinária, artesanato e de-
coração, que podem servir de hobby ou para agregar
mais uma renda à família, são cada vez mais comuns,
assim como palestras em espaços do próprio shop-
ping ou dentro de uma de suas lojas. Em São Paulo,
o Market Place lançou em abril de 2010, em parceria
com a Livraria Cultura, o projeto Workshopping, uma
série de palestras, sempre voltadas para as mulheres,
com profissionais de diversas áreas, especialmente
moda, gastronomia, bem-estar e cultura. Tudo sob o 



lema"Um jeito diferente de passar as tardes".

Algumas lojas também têm tomado iniciativas e 
oferecido diferenciais como a entrega em domicí-
lio, o que livra a cliente de ficar carregando sacolas
dentro do shopping. É o que faz a Salto 12, de sa-
patos femininos, presente em alguns shoppings em
Pernambuco. "É um atrativo e um conforto para a 
cliente. Ela pode passar aqui, escolher o modelo e 
experimentar. Se gostar, é só comprar e esperar que

a gente entrega", diz a empresária Celina Bastos. "É
uma iniciativa individual, mas com certeza ajuda a 
atrair clientes para os shoppings onde atuamos".

Mas os especialistas afirmam que ainda falta
muito para os shoppings tornarem-se um local mais
acolhedor para as mulheres. De acordo com eles,
nem sempre as necessidades são observadas com
a devida atenção. " E m geral, os shoppings no Brasil
são conservadores, não é uma indústria inovadora",
analisa Luiz Alberto Marinho. "Nós não andamos
na frente. Esperamos algo se consolidar e somen-
te a partir de então é que implantamos", afirma. O 
consultor destaca uma área sensível na oferta de
serviços: "A parte de entretenimento infantil precisa
melhorar bastante. E não melhora porque demanda
espaço e os shoppings ganham mais dinheiro alu-
gando estes espaços livres para serviços", alerta. A i n -
da há, portanto, muito a ser trabalhado.

Para Francisco Salvador Fiotti, da consultoria
Tycoon, os shoppings deveriam apostar no relacio-
namento com o público feminino, realizando, por
exemplo, pesquisas constantes sobre as necessi-
dades e os desejos destas consumidoras. U m a das
reclamações recorrentes das mulheres, por exemplo,
se relaciona aos estacionamentos, considerados ca-
ros e pouco práticos."Alguns shoppings já percebe-
ram isso e criaram um serviço de manobristas, mas
isso é considerado caro demais pelo público que não
quer um estacionamento VIP", diz Fiotti. "Mas uma
boa solução seria a melhor orientação e sinalização
dentro das garagens, ajudando os motoristas a não
perderem tanto tempo procurando vagas."

Text Box
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