
 
 

Mulheres tornam-se adultas mais cedo 

Selma Felerico 

 

Para as meninas comunicação é entretenimento! 

 

Desde sempre acreditamos que as mulheres tornam-se adultas mais cedo que os meninos. Os 

estudos comportamentais – sociológicos e antropológicos – confirmam que as meninas estão 

crescendo mais rápido. Com 10 anos elas já têm curvas corporais, atitudes e hábitos de 

consumo adultos que movimentam no mundo um mercado de US$ 15 bilhões (R$ 33 bilhões) 

anuais. Por volta dos dez anos, essas garotas começam a mudar o jeito de vestir, falar e agir. 

Querem usar roupas mais insinuantes. “Atualmente, os seios crescem mais cedo e a 

menstruação chega, em média, aos 12 anos. Significa que ela pode ocorrer entre dez e 14 

anos”, explica o médico especialista em adolescentes Maurício Souza Lima, do Hospital das 

Clínicas de São Paulo. As vendas de cremes e loções para crianças e adolescentes tiveram um 

crescimento de 204,6% em seis anos. As jovens consumidoras já estão tão acostumadas a 

usar batom quanto as suas mães, segundo pesquisa do núcleo abril jovem, mais de 70% das 

meninas afirmaram usar batom com frequência, para ir a escola, ao shopping, entre outros 

passeios. 

 

Mas não é somente no corpo e na beleza que o consumo infantil feminino é intenso, também 

na comunicação, por meio de celulares e manifestações nas redes sociais a presença feminina 

é significativa. Uma pesquisa realizada no Reino Unido com crianças entre 7 e 15 anos pela 

Mintel – empresa que realiza pesquisas de mercado na Europa, América e Ásia –  revelou que 

as meninas são mais propensas a ter e usar smartphones do que os meninos nesta mesma 

faixa etária. O estudo revelou que apesar de 86% das crianças pesquisadas já haverem usado 

um smartphone, nem todas possuíam um. Enquanto 45% das meninas usavam seus aparelhos 

diariamente, este índice era de 35% entre os meninos. Segundo o estudo enquanto as 

meninas valorizam mais a comunicação por meio de textos e aplicativos sociais, os meninos 

dão mais prioridade ao entretenimento, através do uso de computadores  videogames – 

Nintendo Wii, Playstation e Xbox. O estudo concluiu que o ticket médio gasto com a compra de 

aparelhos para estes meninos é bem maior que o gasto para as meninas, que são mais 

propensas a ter MP3 Players e Laptops. Mesmo assim elas ainda são campeãs na troca de 

informações e conversas virtuais. Um bom motivo para as mamães esconderem seus celulares 

e outros aparelhos eletrônicos do alcance de suas meninas. 

 

Fonte: Indika Bem [Portal]. Disponível em: 

<http://www.indikabem.com.br/para-mulheres/2013/04/552/ >. Acesso em: 11 

abr. 2013.  
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