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Prepare suas estratégias de marketing para atender  
à nova consumidora: A mulher 

 
Antonio Carlos Giuliani 

 
 

Os procedimentos e instruções de marketing nunca foram mais sofisticados e 
complexos do que hoje. Existe um vácuo (gap) entre as realidades de alterações sociais 
e a imagem da sociedade ou comunidade refletida na maneira dos planos de marketing e 
campanhas de publicidade. Muitos especialistas que se orgulham de seu pragmatismo e 
realismo não têm acoplado suas atividades de marketing do dia-a-dia ao fato das 
modificações sociais. 

Na realidade, a maioria das empresas numa sociedade cada vez mais aberta, 
desregulamentada e supercompetitiva, descobre tardiamente como o marketing é fator 
decisivo de sobrevivência e sucesso. Todo plano de marketing deve começar por uma 
definição de grupos alvos, isto é, o tipo ou os tipos de consumidores que representam as 
melhores perspectivas (clientes em potencial) para a marca ou produto ou serviço. 

Quanto mais especificamente os alvos forem segmentados, provavelmente 
nossos objetivos serão atingidos com maior precisão. 

O objetivo é atingido com precisão quando o alvo é devidamente segmentado. 
Ao elaborarmos um plano de marketing com estratégias competitivas, além das 

análises internas efetuadas nas empresas, em que averiguamos suas potencialidades e 
fragilidades, não podemos nos esquecer dos fatores que ocorrem no macro meio 
ambiente empresarial. Hoje observa-se que muitos mercadólogos estão se esquecendo 
de um aspecto simplista que deve ser analisado e considerado - o aspecto demográfico, 
que consiste em dados como: estado civil, presença de crianças, idade, sexo e profissão. 
Dentro desse quadro não podemos esquecer de um segmento importantíssimo que, 
durante esta década, brilhará no trabalho, na política e nos negócios, que não é 
comunicamente refletida nos planos de marketing: as mulheres. 

A sociedade vive a escalada das mulheres no mundo do trabalho; elas assumiram 
um importante papel na liderança e ocuparão tantos cargos de chefia quanto seus 
colegas do sexo masculino. Assistirá, também, os chefes autoritários e irredutíveis 
serem substituídos por uma figura mais humana, que delega poderes e valoriza os 
subordinados. Essas profecias, que mais parecem ficção, fazem parte dos ‘megatrends’ - 
grandes tendências formuladas no best seller Megatrends 2000 - Megatendênciais para o 
ano 2000, de autoria do cientista político e executivo John Naisbitt e sua esposa 
jornalista e filósofa Patricia Aburdene, lançado no Brasil pela Amana - Key Editora. 

 
A MULHER CONSUMIDORA 
Uma dezena de tendências mudará completamente o comportamento do 

crescente número de mulheres como consumidoras, e as empresas devem preparar-se 
com seus planos mercadológicos para atender a nova consumidora. Estas 
megatendências representarão promissores nichos de mercado que as empresas 
precisam explorar. 

De qualquer maneira, dados objetivos e concretos sinalizam que, nos últimos 40 
anos, em maior ou menor proporção, milhares de mulheres no mundo inteiro migraram 
dos lares para os escritórios, empresas e indústrias, passando a disputar palmo a palmo 
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com os homens as oportunidades de negócios e trabalhos, não obstante todas as 
resistências e preconceitos. 

Hoje, nos EUA, os empregos e posições até a gerência média estão 
rigorosamente divididos entre homens e mulheres; a partir de um determinado nível 
hierárquico, ainda prevalece o masculino, mas por pouco tempo. 

No Brasil, em 1950, as mulheres respondiam por 35%, encaminhando-se 
rapidamente para 42% até o final do século. Com o crescente número de mulheres 
atuando em altos cargos dentro das posições de comando das empresas, supõe-se que 
terão um salário mensal de cerca de US$ 2 mil, passando a comprar muitos dos 
produtos que atualmente são adquiridos principalmente por homens. Aliás, uma 
pesquisa realizada na grande São Paulo, pelo Instituto de Pesquisa Ábaco - 1997, junto 
a 1080 pessoas, revela que a intenção de consumo dessas mulheres já está recaindo 
sobre produtos que, até então, tradicionalmente eram adquiridos pelo público 
masculino. 

De um total de 411 mil carros de passeio produzidos pelo VW, 144 mil foram 
comprados diretamente por mulheres entre janeiro e setembro de 1997, segundo a 
Gazeta Mercantil de 16/10/1997. 

As mulheres abrirão concorrência contra elas mesmas no século XXI 
Na pesquisa, constata-se que: 
 37% das mulheres disseram estar planejando gastar seu dinheiro na aquisição 

de carro, contra 24,4% dos homens; 
 31,5% afirmaram estar querendo comprar aparelhos eletrônicos, contra 30% 

dos homens; 
 51,9% dessas mulheres já planejam aplicar seu dinheiro no mercado 

financeiro, 
• 24,1% em viagens, 
• 20,4% em imóveis e  
• 37% em vestuário. 
Os dados do censo 2000 mostraram também que, do total de famílias, 26,7% são 

chefiadas por mulheres. 
Estes dados mostram que as mulheres já mudaram e as empresas ainda não 

perceberam que adequar seus produtos/serviços a esse novo segmento é primordial, se 
não quiserem deixar que os concorrentes o façam. 

O mercadólogo que quiser conquistar o nicho de mercado composto por essas 
mulheres terá de ‘adequar’ suas ações de marketing de modo que elas se casem 
perfeitamente com as idéias divulgadas por elas. 

A tradicional família que prevaleceu até os anos 50 não existe mais. A nova 
família do século XXI está a caminho, mas muitos de seus efeitos já são sentidos e 
determinam mudanças radicais no marketing de muitas empresas, principalmente 
aquelas que precisam atingir e sensibilizar as mulheres. 

As mulheres tomaram consciência de que não serão mais os homens seus 
grandes opositores no decorrer desta década. Por ironia do destino, elas próprias se 
descobrirão como seus verdadeiros inimigos. 

Rumo ao sucesso, insegurança e conformismo são disposições que deverão ser 
banidas. 

É o momento justo e certo para as mulheres reverem suas metas profissionais e 
projetá-las para cima. 
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Nos primeiros anos do século XXI, nós e nossos filhos olharemos para trás, para 
a segunda metade do século XX e acharemos muito estranha a época em que as 
mulheres eram excluídas dos grandes escalões de liderança empresarial e política da 
mesma forma como hoje nos lembramos de quando elas não podiam votar. 

As mulheres estão mudando, e adequar estratégias para conquistar essa 
consumidora emergente é peça fundamental. Explorar esse filão é preciso, se você não o 
fizer, o seu concorrente o fará. 
 


