
res de altíssimo poder aquisitivo; nesse 
mesmo target, 56% declaram ter o costu
me de compartilhar notícias e links consi
derados interessantes: essas são algumas 
das informações de um estudo realizado 
no final do ano passado com integrantes 
da rede La Clé, estruturada pelo institu
to Qualibest para a realização de estudos 
com o público capaz de consumir o luxo, 
e composta por mulheres situadas no to
po da pirâmide socioeconômica.

Realizado via questionários online, o 
estudo investigou os hábitos digitais de 
320 integrantes desse contingente femi
nino, com idades entre 18 e 70 anos, re
sidentes na cidade de São Paulo. "Posso 
garantir que essas mulheres são muito 
conectadas” destaca Daniela Chammas 
Daud Malouf, sócio-diretora do Qualibest.

O Facebook, ela destaca, está forte
mente integrado à vida virtual desse pú
blico: cerca de 90% dessas mulheres pos
suem perfil nessa rede, onde costumam 
realizar, quando conectadas, uma mé
dia de cinco atividades diferentes. “Pa
ra muitas o Facebook é a página inicial, 
e muitas delas não acessam outros sites, 
realizando a partir dali todas as suas ati
vidades na web" diz Daniela.

Mas há outros canais digitais bastan
te utilizados por essas mulheres ricas: 
com 60% das menções, o Google é o si
te mencionado de maneira espontânea 
como o mais acessado por esse público. 
E 57% das entrevistas também acessam 
sites de bancos.

Sites de notícia de revistas e jornais — 
como Estadão, Folha de S.Paulo, Veja, IstoÉ, 
Exame e Valor, entre outros —, são acessa
das por 63%. E, especificamente entre as 
leitoras do jornal Folha de S.Paulo, 27% já 
costumam ler seu jornal de forma online 
— pelo computador —, e 17% via tablets.

Evidentemente, observa Murilo Bussab, 
diretor-executivo de circulação e marke

ting da Folha, o consumo maior da verten
te online desse jornal ainda está associa
do ao público de maior poder aquisitivo, 
capaz de comprar equipamentos com os 
quais essa experiência é mais agradável. 
Mas ele também prevê a continuidade da 
expansão do consumo digital da publi
cação: "75% de nossos leitores já conso
mem notícias também via internet. Se pe
garmos apenas os jovens de 23 a 29 anos, 
esse índice já chega a 95%; entre 30 e 49 
anos, é de 91%. Ou seja: crescerá o con
sumo digital” observa Bussab.

Além da maior familiaridade dos tar- 
gets mais jovens com a leitura online, 
deve-se considerar ainda, ele pondera,

a expansão do acesso a tablets e smart
phones de melhor qualidade como ou
tro fator capaz de impulsionar esse gê
nero de consumo de informação jorna
lística (e, mais especificamente, em sua 
vertente móvel). Atualmente, 5% do con
junto de leitores da Folha já tem tablet; 
no ano passado, 70% deles já tinham no
tebook ou netbook.

E no ambiente digital parece haver no 
meio jornal — tradicionalmente consi
derado mais masculino — maior parti
cipação do público feminino. "Aproxi
madamente 45% do público do site da 
Folha — que mensalmente recebe algo 
entre 220 milhões e 240 milhões de pa-

geviews — é composto por mulheres” 
destaca o diretor de marketing e circu
lação do jornal.

O estudo realizado na rede La Clé re
vela ainda que, ao menos em seu con
tingente mais jovem, as mulheres de al
to poder aquisitivo mostram-se bastante 
à vontade no uso da internet para mo
vimentações financeiras. No grupo com 
idade entre 18 e 39 anos, o uso da web 
para transações bancárias atinge 83%. 
“Para as mulheres de altíssimo poder 
aquisitivo, a internet já é um campo apto 
a muitas coisas, onde elas realizam com 
facilidade pesquisas, reservas de passa
gens e hotéis, compra de roupas” obser
va Daniela, do Qualibest.

E-commerce
Quando decidiram criar uma opera

ção de e-commerce de moda focada na 
mulher de maior poder aquisitivo, as só
cias do OQVestir sabiam que não conse
guiriam atingir eficazmente esse públi
co apenas com marcas mais badaladas, 
ou com o preço como principal atrativo. 
Elas entendiam ser a qualidade do ser
viço diferencial relevante para esse pú
blico. Assim, passaram a disponibilizar 
itens como garantia da entrega no mes
mo dia — para compras realizadas em 
São Paulo —, e troca com busca e entre
ga dos produtos realizadas na casa da 
cliente (para compras que superem de
terminado valor).

A estratégia funcionou. No ano passa
do, conta Mariana Mendes Medeiros, só- 
cio-fundadora e co-CEO do site, OQVes
tir registrou, relativamente a 2011, cres
cimento de negócios superior a 300%, e 
deve atingir índice similar este ano. Tem 
atualmente mais de cem funcionários, e 
já em seu segundo ano de vida desper
tou a atenção de investidores internacio
nais: entre seus sócios, aparecem hoje os 
fundos de investimento Tiger Global — 
com recursos também em operações do 
porte de Facebook, Netshoes e Linkedin 
—, e o argentino Kazsec. “As primeiras 
opções de compra online abertas para a 
mulher tinham foco muito grande no pre
ço, e a mulher de maior renda não quer 
apenas isso, quer também mimos como 
esses que oferecemos” destaca Mariana.

OQVestir busca diferenciar-se ainda 
por uma curadoria expressa também 
na qualidade, inclusive visual, do con
teúdo que exibe (seu slogan é "Compre 
moda com conteúdo”). "Diferentemente 
do homem, a mulher não compra moda 
por necessidade, e sim por desejo, daí a 
importância do conteúdo” justifica Ju
liana Franco, editora de moda do site. 
“Oferecemos a praticidade da compra 
online para a mulher dos grandes cen
tros, mas atendemos também às mulhe
res dos centros menores: todas elas ho
je leem as mesmas revistas, querem as 
mesmas marcas” complementa Juliana.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 39, 25 fev. 2013.




