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FOTOS DIVULGAÇÃO 

me lembrarei para sempre de uma cliente que me fez 
apresentar exatamente todos os modelos de tênis da 
loja, em todas as variações de cores. Dos dez que 
gostou, experimentou seu número, um número abaixo 
e um número acima. Foi embora, uma hora depois, sem 
levar tênis algum. (Esse era o padrão de 
comportamento das mulheres, embora nenhuma outra 
tenha ido tão longe, para minha sorte.) E por que é tão 
difícil vender para a mulher? Basicamente, porque em 
geral cabe a ela gerenciar o orçamento doméstico. E ela 
já tem uma lista de prioridades. Assim, evita a todo 
custo a compra de algo que não esteja na sua listinha de 
urgente e/ou importante. Um tênis novo não estava 
entre as prioridades da mulher que mencionei acima. 
Ao longo de uma hora, ela lutou contra o desejo de 
comprar - e venceu, porque nenhum dos modelos daria 
a ela mais prazer (de comprar) do que a culpa (de ter 
comprado algo que não devia). 
É preciso que a marca encontre uma razão irresistível 
para que a mulher abdique do que já queria ou deveria 
comprar. É impossível? Não, já vi (e ajudei a fazer) isso 
acontecer algumas vezes. Mas garanto que não é nada, 
nada fácil. E que definitivamente não se consegue isso 
apostando em estereótipos batidos, como o da 
multimulher.  

As mulheres movimentam cerca de R$ 740 bilhões por 
ano. São as principais decisoras de compra na maioria 
das categorias. E já respondem por algo como 30% do 
mercado de cerveja, antes eminentemente masculino. 
Apesar disso, é incrível como pouco mudaram as 
estratégias publicitárias para o público feminino. 
Parece que não se consegue ir além do já desgastado 
estereótipo da multimulher - a que trabalha, cuida da 
casa, de si, do marido e dos filhos. 
O resultado é que as campanhas se parecem cada vez 
mais e as marcas se diferenciam cada vez menos - um 
desperdício de conexão ao qual não podemos mais nos 
dar ao luxo, não acha? 
Pensando nisso, escrevi o livro "Olhar Feminino -A 
publicidade que as mulheres querem ver". Nele, conto 
os bastidores de campanhas que criei para marcas 
como Natura, Roche, Continental, Bosch 
Eletrodomésticos, Contigo, Disney, entre outras. A 
intenção do livro é compartilhar experiências num 
tom mais de conversa do que de postulado, o que seria 
chato e até presunçoso. 
O principal ponto em comum entre os cases é o que 
chamo de "consciência da dificuldade". Porque é 
muito mais difícil vender para a mulher, como sabe 
qualquer balconista de loja. Eu, que na juventude fui 
balconista em uma loja de artigos esportivos, 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 33, set./ out. 2013. 




