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milhões de mulheres da classe C estão viajando pela primeira vez. É o mesmo fluxo
da Copa da África do Sul”, diz Renato Meirelles, sócio-diretor da consultoria Data
Popular. Desse total, 20% pretendem viajar
para o exterior. Com prazos mais generosos, os cruzeiros da MSC de três ou quatro
noites são apontados pela empresa como
um produto de boa receptividade, inclusive porque a autoestima dessa faixa da população está em alta. No futuro, a aposta é
que façam viagens mais longas.
Quando o assunto é carro, mais mulheres do que homens dessa faixa de renda têm
carro (60% ante 46%). Muitas estão adquirindo inclusive um 0 km, financiado e com
motor 1.6 ou maior, contrariando o estereótipo de que mulher só liga para acabamentos e maciez da direção.

Puxando o consumo
As “novas” mulheres da classe C ampliam o leque de itens desejados, investem
em si mesmas e viram “locomotiva” de setores como os de cosméticos e vestuário
Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

E

las estão melhorando sua condição social, mas não aspiram ser madames dos
Jardins nem clientes da Daslu. As mulheres
da nova classe média mudaram de dez
anos para cá e hoje, ainda que não deiÍndice de relevância
xem de lado a família, investem cada vez
Quem também segue esse público de
mais em si mesmas.
perto é o Bolsa de Mulher, por meio da SoE têm um peso crescente. Representam
phia Mind, sua unidade de inteligência de
mais da metade da população brasileira,
mercado. “Estamos nesse exato momento
97,3 milhões, de um total de 190 milhões,
desenhando um estudo específico de classegundo o IBGE, sendo que as da classe
se C, que terá entre seus objetivos investiC somam quase 40 milhões. Na populagar os principais clusters no segmento feção economicamente ativa, com curso suminino”, diz Carla Esteves, CEO do Grupo
perior, também são maioria: 53,6%, ante
Bolsa de Mulher.
46,4% de homens.
Carla acrescenta que hoje metade da
Em parceria com a Abril Mídia, o Data
audiência do site Bolsa pertence às clasPopular divulgou na semana passada esses A/B, e a outra metade, à C. A executiva
tudo amplo sobre esse público, com foco
acredita que suas aspirações sejam basicana faixa de renda per capita que varia de
mente as mesmas: viver melhor o dia a dia,
R$ 324 a R$ 1.387. Como o IBGE e o Pnad Nas redes de varejo, o desafio é ter uma comunicação próxima e incluir novidades “premium”
porque o tempo é escasso; saúde, beleza e
costumam separar a população somente
pelo rendimento, pouco mais de 36 mi- emprego se amplia com mais vigor.
a pena”, diz. Para Campanella, o desafio é bem-estar; crescer no trabalho e educação.
lhões de mulheres estariam na faixa que
As mudanças aceleradas exigem maior ter uma comunicação próxima, manter os “Já verificamos uma necessidade maior enrecebe entre meio e três salários míni- atenção. Para Eduardo Campanella, geren- produtos atrativos e trazer novidades. A Se- tre mulheres de classe C para serviços e tumos, ou seja, classe C.
te de marketing da marca Seda, da Unile- da, a propósito, finaliza uma linha de pro- toriais, informação sobre carreira e educação para os filhos, enquanto as mulheres
“Elas são a locomotiva de muita coisa boa ver, estima que de 60% a 70% das verbas em dutos “premium” para esse público.
que está ocorrendo na economia do Brasil”, pesquisa são destinadas à classe C, de 12 a
Outra característica dessa camada social A/B buscam compras e entretenimento.”
diz Flavio Rocha, presidente da Riachuelo, 15 estudos ao ano. Sua equipe de marketing é que nela há relativamente muito mais jorede que patrocinou a apresentação.
chega a fazer visitas às casas para conferir vens, sendo que elas têm, em média, três
Desse público, a Riachuelo entende — os produtos nos banheiros. “Essa mulher anos a mais de estudos do que as mães. Le- Assista às entrevistas de Renato
há seis décadas a rede de lojas lida com passou a ter uma compra mais inteligen- em, navegam, fazem faculdade, têm mais Meirelles e Demetrius Paparounis
no site meioemensagem.com.br ou
ele. Com sacadas como a contratação de te, analisa o que vale ou não a pena pagar orgulho da beleza negra. Tem maior interes- fotografe o código ao lado com o
estilistas conhecidos para criar modelos mais. E percebeu que em cosméticos, vale se em decorar a casa e em turismo. “Quatro celular (mais instruções à pág. 4).
especiais, ciente de que a maioria das
mulheres da classe C enxerga as roupas
como uma ferramenta de ascensão no
mundo do trabalho.
Mas a pesquisa captou mudanças relevantes. Há dez anos, elas gastavam com
a casa, em itens como geladeiras, fogões
O Yahoo quer entender mais as
e micro-ondas. Agora
querem cuidar
brasileiras. Para
isso, trouxe 17:00:36
do seu
ISIEmergingMarketsPDF
br-espmsite
fromde200.198.121.122
on 2011-09-20
EDT. DownloadPDF.
si. De 2002 a 2010, os gastos com roupas
escritório canadense o executivo de
aumentaram 158% e com cosméticos,
pesquisas Nick Drew para apresentar
228%. “Este último setor hoje está preao mercado local os resultados
dominantemente voltado para a classe
aferidos no Brasil de um estudo feito
média”, destaca Demetrius Paparounis,
com 500 internautas, a fim de decifrar
diretor do Núcleo de Revistas Femininas
seus hábitos de navegação online. O
Populares da Abril.
estudo — que teve também versões
A avaliação é ratificada por Ricardo Pano mercado hispano nos Estados
trocínio, diretor de marketing da Avon BraUnidos e México e foi batizado de
sil. “Hoje, ela experimenta outras catego“Connectonomics: Brazil Women’s
rias, e o cosmético, que acaba sendo uma
Edition” — dá aos anunciantes
indulgência, está tendo participação muiindicativos de como se comunicar
to grande”, diz o executivo. A Avon tem memelhor em cada um dos canais mais
lhorado seus produtos dedicados a esse púacessados por elas.
Nick Drew, do Yahoo: crescimento pessoal e qualificação ganham peso entre as mulheres
blico, agora com inovações. O batom da liO Yahoo Brasil diz que atinge 35
nha Color Trend, mais popular, passou a ter
pessoal, informação e qualificação.
perfilou necessidades e indicações
milhões de mulheres no País — ou
FPS 15, e mesmo com preço corrigido (hoje
“As necessidades que mais chamam
de anúncios. Para os sites de estilo de
85% das internautas. São destaque
custa R$ 5,99) tem sido sucesso de vendas.
a atenção na pesquisa no Brasil têm
vida e celebridades, a recomendação
seus vários canais, como o novo Yahoo
Patrocínio lembra que, apesar de ter mais
a ver com o crescimento pessoal e a
é um anúncio mais leve, divertido.
Mulher, o Yahoo Respostas e o recente
renda, essa consumidora dá mais valor à
Já os chamados portais verticais
canal de celebridades OMG (Oh My God). qualificação”, diz Drew. Ele destaca os
relação custo e benefício.
canais/serviços mais acessados pelas
são, na interpretação do Yahoo, os
“Meu trabalho aqui é apresentar
Antes, estar arrumada era principalmeninternautas, nesta ordem: e-mail; sites
mais relevantes e engajadores para
duas coisas que estamos procurando
te fazer as unhas, passar batom e máscara
de
interesse
pessoal,
redes
sociais,
colocação das marcas. “A publicidade
entender: o Brasil e as mulheres”,
para os cílios. Hoje, outros produtos comnotícias, sites de estilo/celebridades e,
baseada nas necessidades do internauta
brinca o executivo. Na conclusão do
põem o mix, como base, sombra e perfué que será mais efetiva”, diz Drew.
Yahoo, o que mais motiva as brasileiras por fim, os blogs.
mes mais sofisticados. Patrocínio destaca a
Para cada um dos itens, o Yahoo
Edianez Parente
na internet é a busca de crescimento
importância crescente do Nordeste, onde o
arthur nobre
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Yahoo decifra os canais preferidos
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 24, 19 set. 2011.
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