
O consumo delas já cresce
a um ritmo de 63% acima da
inflação e o poder aquisitivo
ultrapassa US$ 2 trilhões
FERNANDA GALVÃO

M anuela tem nove meses de idade. Não
come comida industrializada para be-
bês nem alimentos com açúcar e só
toma água de côco. Seu médico é ho-

meopata. A mãe, Rosângela Gonçalves Resende,
que trabalha com projetos educacionais, além de
preocupada com a saúda da menina, é um exem-
plo de consumidora consciente. Antes de Ma-
nuela nascer, Rosângela pesquisou sobre os fa-
bricantes de fraldas descartáveis para saber

qual deles tinha produtos bio-
degradáveis. Não encon-

trou o que queria e tentou
usar fraldas de pano.

Mas seu ritmo de vida
dificultou a escolha e

ela se rendeu aos
modelos descar-

táveis. "Estou
f r u s t r a d a ,
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gosto de praticida-
de, mas não quero
produtos que cau-
sem danos ao meio
ambiente", diz.
Rosângela, de 33
anos, representa o
perfil das mães
c o n s u m i d o r a s
conscientes, parte
de um segmento ainda pouco conhe-
cido pela indústria e prestadores de
serviço, tanto em produtos quanto
em estratégias de marketing e co-
municação. As mulheres ainda são
um mistério para as empresas, que
tateiam na busca de uma forma efi-
ciente de atendê-las.

Hoje elas são uma força de consu-
mo que não pode ser ignorada. Lan-
çado recentemente pela Editora Fu-
tura, o livro Por que as mulheres
compram é uma tentativa das auto-
ras Lisa Johnson e Andréa Learned
de trilhar o caminho rumo a elas. Se-
gundo a obra, as mulheres ameri-
canas ganham US$ l trilhão por
ano e o nível de renda delas au-
mentou 63% acima da inflação
nos últimos três anos. Seu poder
aquisitivo é calculado em mais
de US$ 2 trilhões. No Brasil, os da-
dos são escassos, mas pesquisas usa-
das pela agência de publicidade Ta-
lent dão pistas. As mulheres

brasileiras influenciam em
88% dos casos de aquisição
dos planos de saúde, em 80%
das decisões de compra de
um carro e em 75% das deci-
sões de compra de um imóvel.

Definir o perfil das mulhe-
res na hora das compras, no
entanto, ainda é uma tarefa di-
fícil. No livro americano, as au-
toras fizeram a segmentação
por estilos de vida e geração.
Nessa divisão, algumas pecu-
liaridades começam a surgir.
A advogada Neusa Barbosa,
50 anos, é um exemplo de mulher que
trabalha fora, com bom nível educa-
cional e alta renda familiar. Na hora
das compras, ela prefere lojas e mar-
cas que já conhece, mesmo que tenha
de pagar mais pela comodidade.
"Bom atendimento é fundamental
para mim", diz. "Também sou muito
atenta a detalhes como a beleza das
vitrines e embalagens", comenta.

Carolina Zanforlin, de 20 anos, defi-
ne-se como "muito consumista", mas
nunca fez compras pela internet. A es-
tudante universitária usa a rede ape-
nas para relacionamentos, como tro-
car e-mails e visitar comunidades vir-
tuais. Representante da geração mais
bombardeada pela propaganda, Caro-
lina não dá atenção aos anúncios tradi-
cionais, mas faz compras toda semana.
"Não consigo ir ao shopping e sair
sem uma sacolinha", diz. Ela tem al-
gumas marcas eleitas, porém gosta de

personalizar os produtos. "Quero
o que é diferente", explica. "A

mulher se descobriu como in-
divíduo", diz José Eusta-

chio, sócio diretor da Ta-
lent. "Essa sua nova

condição é, certamen-
te, o fator social de

maior impacto do
século XXI."




