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mulheres

reportagem especial

A “estranha mania de ter fé na vida” não 
é uma peculiaridade apenas de Maria, 

Maria. A canção de Milton Nascimento 
hoje estende a sua homenagem também 
à força empenhada pelas mulheres de to-
do o mundo. “Uma nova energia global 
emana da mulher”, confirma Tina Brown, 
editora-chefe da revista Newsweek e do 
portal The Daily Beast, que em dezem-
bro do ano passado esteve no Brasil para 
apresentar, em parceria com o publicitá-
rio Nizan Guanaes, a primeira edição in-
ternacional do Women in the World, mo-
vimento criado em 2008 por Tina para di-
vulgar a história de coragem de ativistas 
que lideram ações sociais por todo o pla-
neta (leia mais sobre eventos destinados 
ao público feminino à pág. 52).

“A mulher brasileira é muito forte e 
confiante”, acredita a jornalista inglesa. 
Mas não foram apenas os movimentos 
feministas que instigaram essa força. 
“O comportamento biológico da mu-
lher está ligado a instintos primitivos 
de sobrevivência e reprodução, crité-
rios até hoje envolvidos na decisão de 
compra”, explica o professor Pedro de 
Camargo, especialista em biologia do 
comportamento do consumidor. Segun-
do ele, os produtos e serviços mudaram, 
mas o cérebro continua reagindo como 
há cem mil anos para manter o equilí-
brio entre os acontecimentos externos 
e as mudanças orgânicas, o que pode 
ser observado nos cinco perfis de con-
sumidoras mapeadas pelo Data Popu-
lar, a pedido do portal Tempo de Mu-
lher (veja na página ao lado).

“O Brasil tem uma nova protagonis-
ta, mas que não pensa de uma forma 
só”, comenta Renato Meirelles, sócio-
-diretor do instituto, a respeito da pes-
quisa Brasileiras. Do total de 1,3 mi-
lhão de entrevistadas em 44 cidades, 
25% pertencem ao grupo das “conser-
vadoras”. Na faixa dos 50 anos de ida-
de, essas mulheres são donas de casa, 
aposentadas, casadas ou viúvas. Elas 
têm baixa escolaridade, se consideram 
chefes de família e são contra relacio-
namentos que fogem do padrão tradi-
cional. O mesmo percentual se repete 
entre as mulheres consideradas “tradi-
cionais”. De meia-idade, elas são a clien-
te média da maioria das marcas comer-
cializadas atualmente e ainda estão no 
mercado de trabalho. São mais otimis-
tas, valorizam a independência finan-
ceira e o empreendedorismo.

Já as “promissoras” representam 19% 
da amostra. Autoconfiança, indepen-
dência, qualificação e conectividade 
caracterizam essas consumidoras que 
preferem pagar pelas marcas já conhe-
cidas em vez de se aventurar em novi-
dades. “Existe um mecanismo automá-
tico de economizar energia cerebral e 
isso significa repetir ações comprova-
damente seguras. Não somos apaixo-
nados por marcas, mas sim habituados 
e fiéis ao resultado que elas proporcio-
nam”, pontua Camargo.

Em situação bem diversa estão as cha-
madas “desprovidas”. Com 16% de partici-
pação, esta fatia retrata as mulheres que 
tiveram de parar de trabalhar para criar 
seus filhos. Com idade média de 24 anos, 
hoje elas esboçam os traçados mais con-
sumistas verificados no levantamento. 
“As desprovidas de hoje serão as lutado-

Consumo

No limite da razão
Hábitos de compra da mulher estão cada vez mais divididos  
entre papéis que não permitem escolhas excludentes

Por Janaina Langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

ras de amanhã”, diz Meirelles, referindo-
-se ao quinto e último recorte do estudo. 

Separadas ou viúvas, as “lutadoras”, que 
perfazem 15% do universo analisado, têm 
entre 25 a 49 anos, são menos conectadas 
e ainda não aprenderam a controlar seus 
gastos. Preferem marcas com preços mais 
baratos; as novidades só são consideradas 
se estiverem em oferta. “Os hábitos e a con-
servação de energia orgânica são difíceis de 
ser quebrados. Se pretender fazer com que 
a consumidora mude de marca, não seja 
sutil, intercepte e interrompa o seu padrão 
habitual de compra. Mas cuidado para não 
espantá-la”, sugere Camargo.

Cliente fiel
A expectativa é de que, na próxima ge-

ração, os percentuais se realinhem de 
forma que as promissoras estejam na li-
derança (35%), seguidas pelas lutadoras 
(30%), tradicionais (28%), desprovidas 
(6%) e conservadoras (1%). Nesta nova 
composição, não haverá mais espaço pa-
ra decisões excludentes. A consumidora 
será fiel à marca que entender a comple-
xidade da sua rotina para conciliar a vida 
profissional com a pessoal. 

“A mulher brasileira se adapta facil-
mente ao ambiente que está ao seu re-

dor”, frisa Tina Brown, lembrando o ins-
tinto de sobrevivência comentado pelo 
professor Camargo. Educação, compar-
tilhamento, flexibilização e cumplicida-
de são as dicas para as empresas que qui-
serem testemunhar um futuro de eman-
cipação que está apenas começando. É 
só notar o que vem acontecendo com as 
domésticas. Somente em 2009, estima-se 
que cerca de 130 mil pessoas deixaram a 
atividade nas seis principais regiões me-
tropolitanas do Brasil. 

Em compensação, o salário de quem 
ainda ganha a vida como diarista ou men-
salista acumula uma valorização de 56% 
desde 2004, ante os 29% verificados na ren-
da média dos brasileiros. Estima-se que 
hoje existam cerca de 1,5 milhão de em-
pregadas domésticas no País, com renda 
mensal de R$ 721 (média de janeiro a no-
vembro de 2012), alta de 6,7% ante o mes-
mo intervalo do ano anterior, segundo da-
dos do IBGE. “As mulheres estão em bus-
ca de inclusão”, ratifica Ana Paula Padrão.

Cor-de-rosa em choque
Apesar do avanço, a busca por novas 

oportunidades aprisionou a mulher em 
um emaranhado de frustrações. O público 
feminino representa hoje 52% da popula-

ção brasileira e 58,9% da força de traba-
lho do País. Sua massa de renda fechou 
2012 em torno de R$ 741 bilhões, alta de 
62% nos últimos dez anos, ante um cres-
cimento de 39% somado pelos homens 
no mesmo período. Elas já estudam 2,5 
anos a mais e, mesmo assim, ainda lutam 
por reconhecimento. “A discriminação vi-
ve colocando em dúvida a capacidade da 
mulher. Quando ela consegue uma po-
sição de destaque, causa surpresa e logo 
vai ocupando o seu espaço. Mas conci-
liar a polícia com a vida familiar é a par-
te mais difícil”, relata a major Eliane Sca-
chetti, que comanda atualmente um ba-
talhão com 800 homens no Vale doPara-
íba, no interior paulista. 

Não é difícil ilustrar o maior dilema vi-
vido pela mulher contemporânea. O que 
pensar de uma das executivas mais po-
derosas do Vale do Silício, Marissa Mayer, 
ex-Google e hoje CEO do Yahoo, que as-
sumiu o compromisso de regressar ao 
trabalho somente duas semanas após o 
parto? Ou da ex-diretora de planejamento 
político no Departamento de Estado dos 
Estados Unidos, a professora Anne-Ma-
rie Slaughter, que abdicou de sua carreira 
para cuidar dos dois filhos adolescentes?

As decisões são controversas e extre-
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Cinco tipos de mulher

25%
Conservadoras

Mulheres acima dos 50 anos
Aposentadas (44%) ou donas de casa (28%)
Casadas (54%) ou viúvas (32%)
Baixa escolaridade e católicas (59%)
Mais conservadoras em suas opiniões

25%
Tradicionais

Mulheres de meia idade, casadas (69%)
Trabalham e têm o 
trabalho como prioridade
Estudaram até o ensino médio (60%)
São conectadas e tradicionais
Mais seguras fi nanceiramente e mais 
receptivas a novas marcas

16%
Desprovidas

Mais jovens (metade tem até 24 anos)
Concentradas nas classes 
menos favorecidas
Não trabalham (73%)
São conectadas e receptivas às novas marcas
Apesar de jovens, metade já tem fi lhos

19%
Promissoras

Até 34 anos, com alta escolaridade (uma 
em cada três tem ensino superior)
Trabalham, são conectadas
Preocupadas com o corpo 
(38% fazem academia)
Não costumam experimentar marcas novas
São mais controladas fi nanceiramente

15%
Lutadoras 

Mulheres de 25 a 49 anos
Separadas ou viúvas (51%)
Negras, de classes mais baixas
Chefes de família e 
economicamente ativas (77%)
São menos conectadas e gastam 
além do planejado

1919

25
Tradicionais

19

mas, mas não há como negar que a tripla 
jornada, o modelo de gestão “sempre dis-
ponível” e a ditadura do cartão de ponto 
são hoje os principais entraves para aco-
modar o progresso feminino. “As empre-
sas é que precisam mudar a sua cultura, 
a ideia de que presenças e jornadas lon-
gas de trabalho, e não eficiência, se tra-
duzem em competência”, escreveu Anne-
-Marie, no artigo “Why women still can’t 
have it all” (Por que as mulheres ainda 
não podem ter tudo), publicado pela re-
vista Atlantic. “O comportamento é uma 
reação orgânica às variações ambientais. 
O problema é que, como o nosso cérebro 
não se modificou tão rápido como a cul-
tura, a sociedade e a tecnologia, ainda 
somos movidos pelos mesmos estímulos 
de cem mil anos atrás”, contrapõe Pedro 
de Camargo, autor do livro Neuromarke-
ting: A Nova Pesquisa de Comportamento 
do Consumidor.

Multitalentos
Da neuroendocrinologia comporta-

mental para o mundo corporativo, o ce-
nário pressupõe a instauração de inicia-
tivas mais adequadas à mulher, que não 
quer abrir mão do trabalho nem dos fi-
lhos. “A profissão é importante, mas ela 

não é mais vista como o único instru-
mento de ascensão. As empresas preci-
sarão se adequar a esta nova realidade 
para reter os talentos do seu staff femi-
nino”, adverte Renato Meirelles, do Da-
ta Popular. “A competência da mulher 
vem da sua capacidade de ser mãe, o 
que nos faz entender melhor os colegas 
de jornada”, associa a contra-almirante 
Dalva Maria Carvalho Mendes, primei-
ra mulher a chegar ao topo do coman-
do da Policlínica Naval Nossa Senho-
ra da Glória, o Hospital da Marinha, no 
Rio de Janeiro. 

Para 71% das mulheres investigadas 
durante os últimos três anos pelo portal 
Tempo de Mulher, o trabalho realmente 
não está mais em primeiro lugar. “É so-
mente um meio para alcançar seus ob-
jetivos, como pagar uma boa escola pa-
ra os filhos”, afirma a jornalista Ana Pau-
la Padrão, sócia e fundadora do portal, 
que promove os eventos Mulheres Que 
Inspiram e Mulheres Reais Que Trans-
formam (leia mais à pág. 54), com dis-
cussões em prol do “empoderamento da 
mulher”. Como canta Milton Nascimento, 
“de uma gente que ri, quando deve cho-
rar” ainda sairão muitas Marias lutando 
pelos seus sonhos. Major Eliane Scachetti (esq.) e contra-almirante Dalva Mendes: mulheres no comando
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Fonte: Data Popular
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p. 58-59, 4 mar. 2013.




