
Elas	  consomem	  mais

Diante da multiplicidade de funções exercidas pelas mulheres, o maior desejo gira em torno da praticidade. Nesse quesito,
uma loja que seja funcional sai na frente

mulher sempre foi vista como uma compradora emocional. No entanto, com a necessidade de atuação profissional, tem
havido uma mudança gradativa nesse perfil, ou seja, ela está cada dia mais informada, exigente e, além disso, como gasta
o que ganha, busca melhores condições de compra.

A diretora da Education e Desenvolvimento da Alta Moda É..., Carmen Marijuan, vê a questão pelo lado de que atualmente
as mulheres fazem parte do universo produtivo e ativo e que elas entendem que devem se apresentar bem – o que
envolve um conjunto de categorias, não só de cosméticos, como de acessórios e vestuário. “Além disso, por questões
culturais, a máxima que diz que a mulher compra para toda família é uma verdade, em função de que ela busca cumprir
com datas especiais do calendário familiar e social”, comenta.

A executiva destaca que elas buscam desde uma satisfação muito pessoal e simples até o conhecimento e atualização por meio de um determinado produto ou
bem. A mulher é bastante atenta e reconhece que deve se atualizar com as novidades do mercado.

O gerente de categoria da Reckitt Benckiser, Joaquim Ortega, fala sobre a tendência do mercado em enxergar as mulheres como consumistas, mas é preciso
lembrar que elas respondem por cerca de 90% das decisões de consumo das famílias, de acordo com o site Finanças Femininas: “Isso não tem a ver com
gênero, mas com o papel que assumiram na sociedade a partir das mudanças culturais, econômicas e sociais. Elas representam metade da força de trabalho
urbano do País, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)”.

A pesquisa do Data Popular, intitulada Tempos de Mulher, apontou que 86% das esposas decidem as compras feitas no supermercado, 79% escolhem o destino
de férias das famílias, 58% definem o modelo e a marca do carro e 53% estabelecem qual computador será comprado para a casa, ou seja, elas são em grande
parte responsáveis pelo crescimento econômico.

Carmen, da Alta Moda É..., comenta que, em farmácias, a compra de medicamentos tem destaque, mas cosmecêuticos e produtos mais específicos caminham
próximos. Além disso, nesse tipo de comércio, existe um atendimento especializado que traz benefícios extras: “O atendimento faz a diferença, elas adoram o
assunto beleza, estão, na maioria das vezes, atentas às informações, novidades e até mesmo às provas de sensoriais e cores”.

A executiva acredita que, para produtos mais genéricos de sua cesta, a mulher vai às lojas de departamentos e, para cuidados mais específicos, vai às lojas
especializadas, como perfumarias, farmácias e drogarias. “Esse consumo suporta um tíquete mais alto, já que não só as características dos produtos
comercializados, como as instalações do ponto de venda (PDV), sua equipe de atendimento e organização agregam mais valor de forma geral”. Por isso, a
gerente sugere ao ponto de venda dar atenção especial às promoções, já que atualmente a mulher faz contas e busca este tipo de oferta, que deverá ter
bastante destaque não só na loja, como nas demais ferramentas de comunicação com o consumidor.

Tipos	  de	  shoppers

Existem diversos tipos de shoppers femininos. Mesmo dentro do universo de mulheres que tradicionalmente compram mais quando comparadas aos homens,
nota-se um percentual de shoppers mais racionais, que compram o necessário e são guiados por preço no momento da compra. Outro perfil que se destaca são
as consumidoras que buscam desconto – aqui, preço não é o prioritário e sim a sensação de vantagem no momento da compra. Depois há as que relacionam
suas escolhas de loja e produtos de acordo com seu estilo ou filosofia de vida, em que as tendências como saudabilidade ganharam espaço. “Por fim, temos um
perfil responsável pela compra geral da casa, são mais pragmáticas para categorias de primeira necessidade e uso familiar e mais emocionais para categorias
de uso próprio ou para ocasiões especiais”, fala a facilitadora da consultoria Invent e especialista em Shopper, Alessandra Lima.

Diante da multiplicidade de funções atribuídas às mulheres, elas almejam praticidade acima de tudo. Uma loja que seja funcional, que as faça ganhar tempo no
momento da compra já sai na frente. Para isso, é necessário acertar no básico: mix, exposição, preço e comunicação. Além disso, a experiência de compra
acionando todos os sentidos também é um diferencial, ou seja, ambiente e atendimento podem ser a vantagem competitiva que um varejo oferece ao shopper
no momento da compra.

Para Alessandra, dentro das farmácias, além de categorias destino, que são os medicamentos, prescritos ou não, as mulheres buscam itens de higiene e
principalmente beleza. Produtos de cuidados com a pele e com os cabelos cada vez mais são comprados na farmácia, chegando a ser 60% dos procurados em
primeiro lugar. “Outro grupo de produtos que cresceu suas vendas pela praticidade e oferta no farma é o de itens infantis, desde os produtos de perfumaria, aos
de puericultura leve, alimentos e, claro, fraldas”, diz.

INFLUÊNCIA FEMININA NO CRESCIMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA

As mulheres respondem por cerca de 90% das decisões de consumo das famílias.

Elas representam 1/2 da força de trabalho urbano do País. 

86% das esposas decidem as compras feitas no supermercado.

79% escolhem o destino de férias das famílias.

58% definem o modelo e a marca do carro.
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53% estabelecem qual computador será comprado para a casa.

 

Atendimento	  focado

As mulheres querem atenção no momento que necessitam de informação. Atendimento invasivo não funciona, ao contrário, gera desconforto. Mas informação
técnica, especialmente para categorias como medicamentos e dermocosméticos, pode ser um grande diferencial que a loja oferece.

No canal farma, elas compram em média a cada quinzena. São compras objetivas em que, a cada ida à farmácia, o shopper interage em média com três
categorias, sendo mais comum duas marcas por categoria. Em geral, buscam lojas próximas de suas residências ou do trabalho, o que faz do farma um canal
destino para compra de algumas categorias. Na maioria das vezes, as mulheres vão sozinhas, não utilizam nenhum apoio no momento da compra (como
tabloides ou cestas de compra), por estarem desacompanhadas, são mais abertas à abordagem que ofereça prestação de serviços ou informação, como
centros de beleza, esmalteria, etc.

A loja deve focar em atendimento, mix correto, de acordo com o perfil da consumidora que frequenta o local, ambiente, como iluminação e sinalização, e
especialmente em um layout que a convide a ter contato com diferentes categorias, colocando sempre, no início, categorias mais lucrativas e no final da loja, as
de maior fluxo. “Além disso, o foco sempre deve ser a oferta de soluções de compras e não apenas de produtos, ou seja, devem-se agrupar categorias de uso
correlato no mesmo espaço, e o incentivo à venda de categorias de menor giro e maior desembolso acontecerá automaticamente. Outra consideração é colocar
grupos de produtos maioritariamente masculinos longe de categorias femininas para que não haja inibição do shopper em circular no local”, ensina Alessandra.

Joaquim Ortega, da Reckitt Benckiser, cita as pesquisas em consumo da Shopper Experience, cujos resultados indicam que a mulher tende a valorizar bastante
o pré-atendimento, que pode ser determinante para uma venda e também ao início de uma relação com a marca. Além dele, a emoção e a razão femininas
também consideram a apresentação, o valor e o prazer na hora da compra. “Embora pesquisem pelos melhores preços, as mulheres tendem a pagar mais por
produtos de boa qualidade, confiando em marcas com as quais possuem uma forte identificação.” 


