
Marketing de confiança 
Lúcia Alves 
  
Seu alvo: um público de poder aquisitivo crescente.  
 
Ainda como reflexo do Dia Internacional da Mulher, é importante observar como o marketing de 
relacionamento vem respeitando e acompanhando a mudança de comportamento do público 
feminino. Confiando no potencial de compra da nova mulher, o marketing de relacionamento 
investe na compreensão desse target de poder aquisitivo crescente, aumentando sua performance 
em impacto e resultados.  
 
E referimo-nos a mulheres de todas as classes sociais e profissões. Mulheres que, segundo 
pesquisas realizadas em vários países do ocidente, estudam mais, lêem mais, vão mais a teatro, 
cinema, museus, exposições e têm gosto mais refinado que os homens. Muitas delas já ganham 
30% a mais que seus maridos, são bem-sucedidas em suas profissões e no cuidado dos filhos.  
 
As mulheres do século XXI são menos centralizadoras, cuidam de vários assuntos ao mesmo 
tempo e estabelecem prioridades na hora de negociar. Sua integração natural ao universo que 
oscila entre o racional e o intuitivo e também a importância que dão ao relacionamento entre as 
pessoas facilitam o trabalho em equipe. Elas assumem suas derrotas com menos culpa que os 
homens e prosseguem na busca de seus ideais de vida, que incluem sucesso e realização 
profissional, filhos saudáveis e família feliz, amor verdadeiro e duradouro, além de ganhar 
dinheiro e aproveitar a vida.Era uma vez aquela velha lenda de que as mulheres pensavam 
apenas em roupas, maquiagem, eletrodomésticos, purificadores de água, supermercados e 
escolas para seus filhos. As mulheres de hoje pensam em tudo isso e também em fundos de 
renda fixa, notebooks e servidores, celulares com bluetooth, energéticos, câmeras digitais, 
tocadores de MP3, TV por assinatura, automóveis blindados e cheios de porta-trecos, seguros e 
serviços exclusivos para o público feminino.  
 
De coadjuvante da história (anos 60, 70 e 80), a mulher transformou-se em protagonista (anos 
90) e agora caminha para a sua grande conquista no século XXI: ser co-protagonista. Homem e 
mulher que decidem e compram, lado a lado, convivendo harmoniosamente com suas escolhas, 
atitudes e atributos.  
 
O que é falar com a mulher de hoje? Consumidora atenta, informada e exigente, a mulher 
multitarefa espera que os produtos e serviços disponíveis, assim como suas peças de 
comunicação, respeitem as sutilezas de sua feminilidade e a ajudem a atingir seus ideais de vida, 
desempenhando melhor suas tarefas diárias como dona de casa, mãe e profissional de sucesso.  
 
Cada vez mais, em casa, no trabalho e nos pontos-de-venda, as mulheres são impactadas por 
campanhas que realmente "se comunicam" com elas, utilizando várias ferramentas de marketing 
de relacionamento, tais como marketing digital, merchandising, marketing direto e marketing de 
incentivo.  
 
Muitos sites já têm áreas e lojas virtuais específicas para o público feminino. A propaganda boca a 
boca ainda é a mais confiável do mercado, mas a relevância da internet para o marketing já 
colocou no segundo lugar da preferência feminina os sites das empresas de que as mulheres são 
clientes, seguidos dos e-mails dessas empresas e dos testemunhais on-line de outras 
consumidoras. Assim como o homem, a mulher também gosta de ter um canal de comunicação 
direta com quem faz os produtos e com quem os consome.  
 
A mulher mudou e está atenta às suas novas necessidades – e o marketing de relacionamento 
está acompanhando tudo isso, confiante na força de relações bem construídas com o público 
feminino.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 
 


