
Conhecendo 
nossa cliente
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Saiba quem é e como conquistar a mulher 
moderna que busca seu estilo na Pernambucanas
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A Pernambucanas está se reinventando para 
acompanhar o ritmo e as necessidades de suas clientes. 
Nova Proposta de Valor (Mudando por Ela), novo 
sortimento de produtos, além de todas as novidades 
que estão chegando, têm como objetivo atender às 
expectativas de uma nova mulher que ocupa cada 
vez mais espaço na sociedade e busca produtos com 
os quais se identifique. Conhecer e entender o perfil 
dessa cliente é essencial para atendê-la com qualidade 
e eficiência. Mas, afinal, quem é essa nova mulher?

Ela é a mulher moderna, ligada em tudo ao seu redor, 
antenada com as atualidades e decidida sobre o que 
deseja para si e para sua família. Nos últimos anos, 
conquistou não apenas espaço, mas também respeito. 
Ascendeu de classe social, adquiriu bens a que antes 
não tinha acesso e agora quer um atendimento de 
qualidade, que entenda suas necessidades e estilo.

Sua idade está entre 25 e 45 anos. Em muitos casos, 
ao entrar no mercado de trabalho, ela se tornou o 
grande motor de ascensão financeira da família. Por 
isso, adquiriu maior autoestima. Trabalha fora, cuida da 
família, da casa e, mesmo com tantos compromissos, 
ainda encontra tempo para cuidar de si mesma.

Para ela, informação é fundamental. Estar por dentro 
de tudo que está acontecendo, dos assuntos mais 
quentes, é importante para suas novas atribuições 
sociais. Essa mulher segue as mídias tradicionais e não 
se intimida com as novidades. Blog, Twitter, Facebook, 
Instagram. Se estar informada é importante em sua 
vida, ela vai atrás dessa informação onde estiver.

Na hora de seguir tendências, a moda das amigas, 
das novelas e das vitrines tem sua preferência, porque 
quer se sentir incluída no que está em alta nas ruas. 
Por isso, gosta de lojas que estejam atualizadas com as 
últimas novidades. Embora goste de renovar sempre 

seu guarda-roupa, não é obsessiva com isso. Quer 
versatilidade, opções que possa combinar com outras 
peças. Não se interessa pela moda das passarelas. Para 
ela, o que conta é a roupa do dia a dia, que possa usar 
para trabalhar e também para sair à noite, ir a algum 
lugar diferente para se divertir.

Decidida e objetiva, sabe o que quer e gosta de curtir
a vida, porém sempre com moderação. Não dispensa um 
encontro com as amigas, um cinema, uma olhada nas 
vitrines. Sabe até onde pode ir e tem cuidado com suas 
contas. No passado, já viveu o impulso do consumo e 
do endividamento. Agora, mais experiente, sabe como 
é importante ter controle. Preza boas condições de 
pagamento e preço acessível. Tem de ter ótima relação 
custo-benefício e também qualidade, versatilidade. Fazer 
mais com menos é seu grande objetivo na hora de comprar.

Quando se veste, busca sempre peças que aumentem 
sua autoestima, que a façam se sentir poderosa e 
valorizada, sem abrir mão do conforto. Tem orgulho 
do que conquistou e quer demonstrar isso, mas 
sem chamar a atenção exageradamente. A roupa 
que valoriza tem de ser bem elaborada, com cores 
marcantes, aplicações, estampas e brilho. E preço bom, 
porque ela não está disposta a pagar caro.

Para essa cliente, a moda, a escolha do que comprar 
para vestir, é um momento especial dedicado a ela 
mesma, um momento de autovalorização. É quando ela 
se coloca em primeiro lugar e por isso é um momento 
muito valorizado. Dar toda atenção e atender às suas 
expectativas faz toda a diferença para conquistá-la.

Esta é a cliente que queremos em nossas lojas 
diariamente, buscando aquilo que reflita seu novo perfil 
e sua nova dinâmica. E a Pernambucanas deverá estar, 
como sempre, pronta e disposta a entregar a ela os 
melhores produtos e o melhor atendimento.


