
Marketing para solteiros 
 
Um novo grupo de consumidores vem se consolidando no Brasil: os solteiros. De acordo com o 
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 4 milhões de 
brasileiros vivem sozinhos. Independentes financeiramente, com maior grau de escolaridade e, 
naturalmente mais exigentes, essas pessoas formam um novo filão especialmente para os 
empreendedores que atuam no setor de serviços. 
 
A dica é da mestre em Planejamento e Estratégia Organizacional, Soraya Cristina Santos 
Gervásio, coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão de Serviços do Instituto de 
Educação Tecnológica (Ietec). Consultora e palestrante, Soraya adverte que, embora com um 
potencial de compra grande, esses “novos” consumidores não podem ser tratados pelos 
prestadores de serviços com as mesmas técnicas de vendas de massa. 
 
“Eles prezam a qualidade de vida, por isso demandam os mais variados serviços como os ligados 
à estética, saúde, conforto, mas querem um atendimento personalizado”, explica a especialista. 
Ressalva, no entanto, que personalizado não significa pessoal. “O atendimento não pode denotar 
intimidade, mas conhecimento das necessidades do cliente. Muitos preferem entrega em 
domicílio, professores particulares e assessoria individualizada especialmente nas áreas de 
estética, vestuário, higiene e beleza, completa. 
 
Diante desse novo perfil de clientes, Soraya acredita que o setor precisa buscar maior qualificação 
do pessoal da “linha de frente”. Ela lembra que a grande diferença social e a baixa escolaridade no 
Brasil dificultam a qualidade da prestação do serviço. “Na maioria dos casos, os profissionais 
prestam um serviço para um cliente que atingiu um padrão social que ele ainda não conquistou. 
Isso pode gerar tristeza, inveja, ciúmes e com certeza interfere no atendimento”.  
 
Quanto à escolaridade, que também é muito desigual no país, Soraya afirma que quem tem 
acesso a uma educação mais avançada tem a auto-estima mais elevada, um raciocínio mais lógico 
e melhor entendimento. “Estudo proporciona bom senso”. 
 
Os empresários do setor, segundo Soraya Gervásio, também precisam tratar melhor seus 
funcionários. “A satisfação do cliente é diretamente proporcional à satisfação do empregado. Se 
ele está bem, vai passar esta imagem no atendimento”. 
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