


asada e mãe de quatro filhos, a 
dona de casa Monica de Castro 
Leal dá início logo cedo à sua ro
tina: com uma série de exercícios, 

às 6 da manhã, na academia. Duas horas de
pois, está de volta ao lar para cuidar de seus 
netos. Uma menina e um garoto, ambos com 
dois anos de idade. É só quando os pequenos 
sossegam que Monica pode começar a cuidar 
das atividades da casa. Nos intervalos entre a 
limpeza dos cômodos e o preparo do almoço, 
no entanto, ainda sobra tempo para dar uma 
checadinha em suas notificações e atualizar 
o status no Facebook. Aos 57 anos e conectada 
até três horas por dia, a mineira nascida em 
Doresópolis é o reflexo da nova versão de do
nas de casa: as digitais. 

Todos os dias, além do Facebook, Monica 
acessa também suas contas em outras redes 
sociais, como o Orkut. O interesse pelo uni
verso online surgiu quando a cabeleireira 
parou de trabalhar fora e passou a ficar mais 
tempo em casa. Foi então que decidiu com
prar um computador e, para auxiliar em sua 
nova empreitada, fez um curso básico de in
formática no Senac. "Como já conhecia por ta
bela, de ver meus filhos mexerem, não foi um 
susto", conta ela, que não chegou a terminar o 
Ensino Médio na escola. 

"Minha família gosta", garante a mineira, 
rindo. "Acham interessante eu ser uma in-
ternauta". Os seus acessos consistem princi

palmente em visitas a sites de beleza e moda, 
em atualizar seus álbuns de fotos, responder 
e-mails e trabalhar ainda com revendas de 
produtos cosméticos. "Utilizo muito mais a 
internet do que o telefone", complementa ela, 
que dispõe das mensagens instantâneas do 
MSN para entrar em contato com os parentes 
que ainda moram em Minas Gerais - atual
mente, a dona de casa vive em Campinas, no 
interior do Estado de São Paulo. 

A internet, principalmente entre familia
res distantes, é um dos elementos apontados 
pela gerente comercial da Predicta, Luciana 
Costa, como responsáveis pelo aumento do 
acesso e interesse desenvolvidos pelas donas 

com 50 dessas mulheres, todas da classe C 
e com idade entre 25 e 49 anos. O resultado 
mostrava que 83% delas conectam-se diaria
mente e que a maior parte dos acessos (94%) 
está ligado a redes sociais. 

"Todas elas estão no Orkut. Muitas disse
ram que a internet é melhor do que a televi
são", revela Luciana, que integrou a equipe de 
pesquisa. A Predicta aposta em um aumento 
ainda mais significativo dessas mulheres na 
internet: para a gerente comercial da agência, 
o número de donas de casa conectadas certa-
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mente cresceu desde que a pesquisa foi reali
zada. Muitas delas aprendem sozinhas mes
mo ou com os filhos", afirma Luciana. "Lá, 
elas podem encontrar pessoas com quem não 
entram em contato no dia a dia; podem trocar 
informação; matar a saudade; postam fotos; 
comentam; têm toda uma interação com as 
pessoas que estão nas redes sociais". 

A carioca Luci Nunes Martins de Salvo, 
por exemplo, aprova a ferramenta e provoca: 
"Não preciso mais ir para o portão fofocar, 
fofoco pela net!". Brincadeiras à parte, além 
de manter contato com outras amigas donas 
de casa, a carioca de 47 anos conta que tam
bém utiliza a rede para buscar notícias e uti
lizar serviços de internet banking. "Facilitou 
muito a minha vida. Às vezes, você não pode 
perder tanto tempo na rua, pois tem muito 
a fazer em casa... e não ter de ficar em fila 
de banco para pagar conta é um alívio", diz. 
Para aprender a mexer, revela, contou com o 
apoio das filhas. 

No caso de A.R.C., que pediu para não ter 
o seu nome revelado, quem a inseriu na web 
também foram as suas duas filhas, em 2003, 
quando criaram uma conta no Orkut e no 
MSN. Além de aproximá-la de uma irmã dis-

tante, a rede social acabou tendo um papel 
ainda mais importante para a dona de casa, 
hoje viúva há quase oito anos. "Logo após a 
morte do meu marido, me ajudou", lembra 
ela. "Eu pude discutir as circunstâncias da 
morte dele com outras pessoas que passaram 
pela mesma situação, ou situação parecida, 
através de comunidades do Orkut". Como re
flexo dessa experiência, atualmente ela consi
dera a internet uma ferramenta extremamen
te útil: "Acho que as donas de casa procuram 
se distrair e se informar ao mesmo tempo". 

De acordo com os resultados da pesquisa 
da Predicta, os portais de notícias detêm o 
segundo maior percentual de acessos (78%), 
abaixo apenas das redes sociais. As entre-

vistadas relataram ainda se sentirem mais 
"globalizadas" ao se conectar. Segundo a 
gerente comercial da agência, a internet as 
faz sentir mais "por dentro" e melhora a in
teração com os amigos e os filhos, ligados à 
tecnologia. "Claro que, quando você aumenta 
o tempo online, diminui o off-line", pondera 
Luciana. "Elas usam menos televisão, menos 
rádio, menos jornal". Entre os dados levanta
dos pela pesquisa está, por exemplo, que 66% 
delas passaram a ler menos livros ao come
çar a acessar à rede. "A maioria passa de duas 
a quatro horas na internet e troca, sim, em 
muitos casos, a vida off-line pela online", ar
gumenta ela. 

Atentas a este cenário, tradicionais marcas 
de produtos domésticos, que sempre conver
saram com as donas de casa através da TV, 
agora estão começando a procurar esse pú
blico também no universo online. No último 
semestre de 2010, por exemplo, a Ariel lançou 
na internet uma série de cinco episódios es
trelados pela atriz Fernanda Torres para pro
mover o desempenho do lava-roupas líquido 
Ariel 7 Soluções. 

A ação, intitulada "Descubra Ariel" (www. 
descubraariel.com.br), foi articulada conjun
tamente no YouTube, Twitter, Facebook e em 
um site, desenvolvido especialmente para a 
campanha. Os vídeos bem-humorados, escri
tos por Fernanda Young e Alexandre Macha
do, tiveram tamanha repercussão entre o pú
blico que ganharam um especial de Carnaval 
no começo deste ano. 

http://descubraariel.com.br


book, além de contar com a participação de 
mais de dez mil inscritos. "A ideia de ter uma 
personagem conversando com os consumi
dores foi muito acertada", comenta a geren
te de marketing da marca, Paula Lopes. "No 
Twitter, as pessoas tratam a Super Nice como 
uma amiga - ou 'colega', como ela sempre 
diz". A porta-voz da empresa associa a intensa 
interação dos usuários ao comportamento ca
rismático e bem-humorado da personagem: 
"Acabou acontecendo muito naturalmente". 

Bem, não tão naturalmente: o projeto con
tou com a "ajuda" de uma equipe de social 
media e apostou na interatividade. Além de 
um blog, hospedado no site da OMO, a Super 
Nice ganhou perfis no Twitter, no Facebook 
e até no Formspring, sempre tirando dúvidas 
das donas de casa internautas. "Investir nas 
redes sociais significa estar aberto para escu
tar opiniões e principalmente críticas. Alguns 
anos atrás, a nossa comunicação era princi
palmente unilateral (através de campanhas 
de massa, TV, rádio, revista). A forma de co
municar através do mundo digital pressupõe, 
necessariamente, o diálogo", justifica Paula. 

A repercussão da interatividade foi eviden
te: a taxa de retorno da marca subiu de 13% 
para 20% de novembro de 2010 para abril 
de 2011. "O crescimento da participação das 
classes C e D na web já é um fato", explica, 
sobre o sucesso da campanha. "E analisando 
pesquisas globais e nacionais percebemos um 
enorme número de mães na internet, fazendo 
pesquisas, compras e, sobretudo, interagindo 
no Orkut, MSN etc". 

De fato: em 2011, segundo o DCI, as clas
ses C, D e E passaram a responder pela maior 
parte da população online do Brasil, com 
52,8% dos acessos, contra 47,2% das classes A 
e B somadas. Com cada vez mais domésticas 
e donas de casa conectadas, a OMO decidiu 
rever totalmente a sua estratégia de mídia. 
"Em 2009, investimos mais de R$ 1 milhão no 
lançamento da chamada Ecosfera, que hoje 
engloba: o Blog Super Nice, o Blog de OMO, 
a comunidade no Orkut e ações no Facebook, 
Twitter, YouTube e mobile - como aplicativos 
e sites para celulares". 

Um exemplo disso é o aplicativo chamado 
"Guia de Atividades", da própria OMO, que 
oferece informações sobre lugares e ativida
des de cultura e lazer das principais cidades 
do Brasil, além de permitir aos internautas 



postar suas próprias dicas culturais. A va
riedade de recursos tecnológicos voltados às 
donas de casa também cresceu na internet. 
Atualmente, é possível encontrar na rede des
de softwares que transformam qualquer de
senho em padrões pontilhados para costura, 
como o "PC Stich", até aplicativos úteis para 
organizar as finanças da casa e as tarefas do
mésticas, como o "Money Manager Ex." e o 
"LefsCleanUp!". 

INTERNET VIRA TRABALHO 
"Hoje em dia, a dona de casa é muito high 
tech", assinala a cearense Tais Cândida Mar
tins Rocha, "desde supermáquinas de lavar a 
celulares que rastreiam os filhos!". Formada 
em Pedagogia desde 2009, a jovem dona de 
casa passa cerca de quatro horas conectada. 
Utiliza a rede para buscar receitas - como 
o bolo "verde" que aprendera a fazer no dia 
da entrevista - ou para enviar currículos, na 
procura de um emprego. 

Já a paulistana Nelci Satomi Ito, de 42 anos, 
fez o contrário: com o nascimento de seu fi
lho, hoje com três anos, ela fechou a própria 
empresa de assessoria de imprensa para se 
dedicar exclusivamente ao lar e transformou 
a internet em seu novo ganha-pão. Trata-se 
do Blog Amélias (www.blogamelias.com.br), 
voltado ao cotidiano das donas de casa e a di
cas de beleza, saúde, finanças, entre outras. 
"A ideia de criar o blog surgiu, inicialmente, 
para eu ter uma atividade que pudesse conci
liar o cuidar de meu bebe e não enlouquecer 
ficando só em casa. Afinal, antes de ele nas
cer, eu era workaholic", explica Satomi. 

Em suas postagens, o Amélias já contou 
com a contribuição de profissionais de re
nome como a dermatologista Ligia Kogos, o 
make-up artist Duda Molinos e a advogada 
Milena Gobatti. Com o crescimento expo
nencial da audiência, foi necessário mudar 
as plataformas e atualizar o formato da pá
gina com frequência. Atualmente, o blog re
cebe, em média, cerca de 220 mi l pageviews 
por mês. Através do apoio de patrocinado
res, Satomi (agora separada) se mantém ex
clusivamente com renda gerada pelo blog. 

O trabalho, porém, não é simples: além de 
todas as tarefas domésticas, diariamente ela 
gasta duas horas para escrever os posts, ou
tras duas horas para responder os comentá
rios e mais algum tempo no Twitter. "Tudo 

tem que ser planejado semanalmente", diz, 
"pois além dessas atividades, tem os eventos 
de lançamento para os quais sou convidada". 
A blogueira tenta, ainda, restringir o acesso 
à web ao horário em que o filho está na es
cola, para poder aproveitar melhor o tempo 
com o pequeno. 

Entre inúmeras postagens, o tema de 
maior sucesso no blog foi a organização de 
festas infantis econômicas, chegando a rece
ber mais de 500 comentários em um único 
post, na antiga plataforma do blog. "Eu sou 
mãe e sei como é gratificante comemorar o 
aniversário do filho, mas nem sempre o di
nheiro dá para fazer o que a gente deseja. 
Daí, ensino a aproveitarem o que têm em 
casa para fazer uma festa bonita", conta. E 
enumera os materiais recicláveis mencio
nados no blog, que vão desde latas de leite a 
potes de papinha. 

A audiência do blog não se limita a outras 
"amélias", como ela. "Tenho leitoras que são 
empresárias; empregadas domésticas, que 

têm sempre muita dúvida quanto a seus di
reitos; mães; avós; adolescentes", revela. "É 
simplesmente gratificante poder ajudar tanta 
gente". De acordo com a pesquisa realizada 
pelo Predicta, Satomi não é a única a se aven
turar pela blogosfera: 13% das donas de casa 
entrevistadas na época possuíam um blog - e 
outras 47% tinham, ao menos, vontade. 

"As donas de casa estão se aventurando na 
internet em busca de informações que facili
tem seu dia a dia em casa, no relacionamen
to, nos seus direitos...", analisa a blogueira do 
Amélias. "Percebo uma mulher que até en
tão vivia em função de casa, marido e filhos, 
agora mais participativa, meio que perdendo 
o medo". A conquista da liberdade através da 
internet esteve presente no discurso de qua
se todas as entrevistadas. Durante a pesqui
sa realizada pela Predicta, 60% das partici
pantes relataram gostar da internet por lhes 
dar a possibilidade de escolher o que quer 
ver e fazer sem que ninguém dê palpite. 

"A gente descobriu que, além da dona de 
casa estar incluída, ela está ativa na inter
net", relata a pesquisadora Luciana Costa. 
"Ou seja, não só teve um aumento na quan
tidade de pessoas incluídas digitalmente, 
como o tempo e a intensidade desse acesso 
são grandes, significativos. É um público 
em potencial", conclui. Para ela, é natural 
que as campanhas e ações de marketing 
voltadas a esse público também estejam 
disponíveis no ambiente online. A mesma 
pesquisa, por exemplo, concluiu que 54% 
dessas mulheres clicam nas propagandas 
anunciadas em sites. 

http://www.blogamelias.com.br


POTENCIAL COMERCIAL DAS DONAS 
DE CASA DIGITAIS 
O especialista em marketing digital Henrique 
Amorim Leal, sócio e vice-presidente de Pla
nejamento e Inovação da Sun/MRM World-
wide, acredita no potencial comercial das 
donas de casa na web e diz que o mercado on
line não conseguiu aproveitá-lo plenamente. 
"Se você olhar para elas como consumidoras 
e com potencial para ficarem horas conecta
das, elas podem se engajar muito mais do que 
uma pessoa que, de repente, entende mais de 
tecnologia, mas que trabalha e não tem tem
po", argumenta. 

Este é o caso da mineira Monica de Castro, 
que, hoje em dia, é quem gasta mais tempo 
online dentre os membros de sua família. 
"Em casa, todos trabalham fora, o dia todo", 
ela justifica. O que falta ao mercado, na opi
nião de Leal, é um quê de inovação na forma 
de abordar essas mulheres. Segundo ele, as 
marcas ainda focam muito em uma visão 
antiquada: "Eles se limitam só às facilida
des do lar, em botar serviços que ajudem a 
dona de casa, receitas culinárias... O que, na 
verdade, acho que é uma forma meio banal, 
meio nivelada por baixo, de abordar esse pú-

blico. No começo da internet, até que fazia 
sentido, mas hoje acho que a dona de casa já 
começou a pegar mais facilidade com o meio 
digital", critica. "Muitas delas, por exemplo, 
jogam games, principalmente os social ga
mes das redes sociais, e isso mostra o quanto 
elas podem se engajar". 

Uma nova perspectiva foi proposta recente
mente por uma marca já conhecida das donas 
de casa, a Bombril. Lançada em março deste 
ano, a campanha "Mulheres evoluídas" cau
sou frisson no meio publicitário ao trazer a 
humorista Dani Calabresa (MTV), a repórter 
do CQC Mônica Iozzi (Band) e a atriz Marisa 
Orth em papéis ultrafeministas para os co
merciais de televisão da marca. A representa
ção do conceito no meio digital ficou a cargo 
da agência de comunicação Repense, que de
senvolveu o portal A M E (Associação das Mu
lheres Evoluídas) para a linha de produtos da 
Bombril (www.mulheresevoluidas.com.br). 

"A primeira coisa que veio em nossa cabeça 
foi construir uma plataforma baseada em re
des sociais, onde pudéssemos apimentar ain
da mais o posicionamento de comunicação 
arrojado e ter a participação ativa do público-
alvo", explica o vice-presidente da Repense, 
Valmir Leite. O resultado final não passou 
nem perto das tradicionais dicas domésticas: 
recheado de humor, o site oferece desde jogos 
para colocar o marido na linha até download 
de um aplicativo de calendário, no melhor es
tilo "oficina mecânica", com modelos mascu-

linos e bem pouca roupa. 
A resposta das internautas veio como um 

verdadeiro posicionamento pró-valorização 
da mulher através da web, em diversos re
cados associados à campanha, principal
mente no Facebook, Twitter e no próprio 
portal. Lá, o trio de humoristas do anúncio 
televisivo é responsável por uma breve in
trodução em vídeo de todos os serviços do 
A M E , que possuem ainda recursos para 
interação com diversas redes sociais. Uma 
das seções, o SACh (Serviço de Atendimen
to às Consumidoras de Homem), uma es
pécie de "Reclame Aqui" liderado por três 
blogueiras, ganhou o seu próprio aplicativo 
para celular. "Acreditamos que a dona de 
casa hoje é realmente viva no ambiente di
gital", justifica o representante da agência. 

Para fugir da abordagem convencional, a 
equipe de criação apostou na diversidade. 
"A Associação das Mulheres Evoluídas pôde 
contar com concursos culturais no SACh, 
filmes promocionais dos produtos da AME 
Store (como o Control Man e o Educarpet For 
Man), dentre muitas outras que ainda estão 
por vir", revela o vice-presidente da Repense. 
O portal da campanha tem previsão para du
rar um ano e já conquistou mais de dez mil 
fãs no Facebook, em seu primeiro mês. 

Muito além de puro entretenimento e arti
culação em redes sociais, o especialista em 
marketing digital Henrique Amorim Leal 
acredita que a internet ainda pode oferecer 
mais para o público feminino. Para ele, o 
conteúdo online traz a possibilidade de uma 
verdadeira evolução para as donas de casa, 
em termos de educação e autonomia. "No 
passado, essas mulheres tinham que ficar 
em casa, isoladas, e outras atividades eram 
incompatíveis com suas obrigações domés
ticas. Imagine que bacana agora poder estar 
na cozinha, preparando alguma coisa e, ao 
mesmo tempo, olhar o filho e estar conec
tada, fazendo uma faculdade, aprendendo 
um idioma, participando de um programa 
ao vivo. É incrível!". 

http://www.mulheresevoluidas.com.br
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