
POR Suzi CAVALARI 

Instituto Data Popular alerta: "qualquer marca só será líder de mercado se con

quistar a mulher emergente". E isso não é uma tarefa fácil, pois, de acordo com 

pesquisa recente, elas, além de exigentes, são as novas poderosas da classe C: 

já são mais escolarizadas que os homens em igual condição 

econômica; chefiam mais famílias do que as mulheres de ou

tras classes; contribuem mais para a renda familiar do que as 

mulheres do topo da pirâmide; administram o orçamento 

doméstico e decidem a maior parte dos gastos da família. 

De acordo com Renato Meirelles, sócio-diretor do 

Data Popular, que é especializado em pesquisas e es

tudos sobre consumi

dores das classes C, 

D e E. a mulher da 

ff classe emergente se 

sofisticou em todos os 

sentidos. "Ela não acei

ta mais trabalhar como 

empregada doméstica, por 

exemplo. Não por existir al

gum demérito nisso, mas por falta 

de possibilidade de crescimento. Elas estudaram e sabem que 

podem mais." A pesquisa revela que 70% das jovens não alme-
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jam apenas um emprego, querem uma carreira. Isso porque 

seu nível de escolaridade acompanhou sua evolução - de to

das as universitárias do país: 66,4% são pertencentes à classe 

C, 1 7,8% são da classe B, e apenas 5,6% da A. Ou seja, elas 

perceberam que educação é a grande mola propulsora de 

ascensão social. "A mulher emergente passa a investir nisso, 

cada ano a mais de estudo impacta em incremento de 15% 

no seu salário", conta o executivo. A pesquisa mostra ainda 

que elas entram mais cedo na faculdade, a idade média atual 

está em 26 anos. 

Com a nova postura, essa mulher que emerge socialmente 

dá mais valor à marca, revela o estudo. A possível resposta 

para isso é que ela passou a contribuir com mais dinheiro 

para o lar. Afinal, são responsáveis por 4 1 % da renda fami

liar. Além de ganhar mais, administram o salário do marido. 

De cada dez homens ouvidos pelo instituto, seis afirmaram 

que entregam o salário para as esposas. Com o poder em 

mãos, não é de se admirar que 80% das decisões de compras 

da família partem delas. "Se alguém ven

de lâmina de barbear, por favor, faça isso 

para as mulheres", diz Meirelles. 

O universo da beleza vem se benefician

do do poder de fogo das emergentes. Se

gundo a pesquisa, 70% delas concordam 

que boa aparência ajuda a ter mais suces

so em todas as áreas. Não é à toa que o 

setor, que movimentava R$ 6 bilhões em 

2002 na classe C, viu esse montante sal

tar para R$ 19,7 bilhões no ano passado. 

Só para comparar o crescimento acele

rado no consumo destes produtos pelas 

mulheres da nova classe média, o fatura

mento do setor na classe A foi de R$ 12,2 

bilhões, em 2002, e de R$ 15,8 bilhões em 2010. 

Meirelles destaca que a mulher da classe C é mais fiel às 

marcas. "Ela procura um aval de qualidade. É preciso ofere

cer uma boa experiência. Depois que ela utilizou a primeira 

vez e gostou, passa a ter uma relação duradoura com a mar

ca." Ainda de acordo com o executivo, outra preocupação é 

a saúde da família: 72,3% das emergentes acham importante 

investir nisso. E, para isso, elas aderiram aos genéricos como 

aliados para a economia, sem abrir mão da marca. "Empre

sários estejam presentes nas farmacinhas, isto é fundamental 

para conquistar essas consumidoras", reforça Meirelles. 

Além disso, as emergentes também são mais informadas. O 

levantamento revela que elas leem mais do que os homens 

da mesma classe (45% contra 3 1 % respectivamente). Sen

do assim, Meirelles aponta os publieditoriais (posts feitos 

para anunciar ou vender algum produto, normalmente eles 

são contratados por agências que escolhem determinados 

blogs para veicular este anúncio), um dos formatos mais efi

caz para conversar com essas mulheres. "Eles apresentam o 

conteúdo de forma integrada e agregam valor à realidade 

delas", pontua. 

Munidas de informação, "as poderosas" já possuem mais 

educação quando o assunto é finanças. De acordo com as 

entrevistadas, 7 1 % planejam antes da compra. Preferem pa

gar gastos com roupas e produtos de menor valor, à vista. 

Veem o crédito como forma de segurança. "Elas não são 

mais taradas por cartão de crédito", brinca Meirelles. 

O estudo feito pelo Instituto Data Popular, em parceria 

com a Abril Mídia, foi realizado entre os meses de março 

e junho/2011 . Durante o período, foi re

alizada uma pesquisa nacional com 5 mil 

pessoas, além de outras 30,6 mil pessoas 

online em 26 estados, e 556 horas de ob

servações etnográficas em 12 residências 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Ceará, para mapear as tendências de 

consumo e relacionamento das mulheres 

da nova classe média. 

Nos últimos anos, o crescimento da classe 

média no período de 2002 a 2011 foi de 

38% em população e de 62% em renda. 

No mesmo intervalo, a renda feminina 

apresentou crescimento de 78%, contra 

48% da renda masculina. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 727, p. 64-65, out. 2011.




