
Quando a atitude faz a diferença
Y&R universaliza seu conceito de segmentação pelo perfil psicológico de consumidores
ARNALDO COMIN

A demanda por uma
abordagem diferente de
planejamento sobre pú-
blico-alvo está levando a
Y&R a universalizar seu
conceito de segmentação
de consumidores pelo
perfil de atitude para
toda a carteira de clien-
tes da rede. A agência
traçou uma relação de
sete segmentos de pes-
soas, em todo o mundo,
denominada 4Cs - - Cross
Cultural Consumer Cha-
racterization. O estudo
é baseado no Brand As-
set Valuator (BAV), uma
poderosa ferramenta de
planejamento que a com-
panhia vem desenvolven-
do desde a década de 80
(ver quadro). O BAV
reúne hoje informações
de 19,5 mil marcas em
42 países, com base em
350 mil entrevistas de
consumidores.

"A segmentação não é pro-
priamente uma novidade, exis-
tem vários estudos do gênero. A
mudança é que antes usávamos
essa pesquisa para um grupo res-
trito de clientes e hoje a maioria
das empresas está trabalhando
dessa maneira", explica César
Ortiz, diretor de inteligência
de mercado da Y&R, área su-
bordinada ao departamento de
planejamento estratégico.

Ortiz: avaliação é facilmente aplicável a empresas que não
teriam recursos para desenvolver sua própria pesquisa

A análise de público-alvo
com base na atitude do consu-
midor vem ganhando terreno
rapidamente em relação à di-
visão demográfica tradicional
por idade, sexo e renda. "Esse
tipo de estudo é muito útil para
calibrar uma estratégia de cam-
panha, depois de o cliente já ter
definido o posicionamento do
produto e o target desejado. A
vantagem do 4Cs está na sua
simplicidade e universalidade

de conceitos", diz Ortiz.
Esse gênero de análise de
consumidor, segundo ele,
é normalmente feito pe-
los próprios anunciantes,
o que custa caro. "Com o
4Cs, essa avaliação parte
da agência e é facilmente
aplicável a empresas que
normalmente não teriam
recursos para desenvol-
ver sua própria pesqui-
sa", prossegue.

Com base no BAV, a
Y&R constatou que existe
uma série de comporta-
mentos comuns ao ser
humano em qualquer par-
te do globo, permitindo
uma divisão por grupos.
A agência chegou a sete
perfis: Transformador,
Explorador, Vencedor,
Emulador, Integrado, Ba-
talhador e Inconformado.
As diferenças vão desde
o consumidor que tem

uma visão menos materialista
do mundo (o primeiro grupo)
até aquele bastante consumista
e ligado à moda, o Emulador.
Ironicamente, neste perfil se
encaixam 25% dos brasileiros,
contra apenas 8% dos norte-
americanos e 4% dos franceses,
por exemplo. Outros trazem
características curiosas, como o
Batalhador, mais ligado a insti-
tuições, ou o Explorador, atento
ao lançamento de produtos.

Casa da Criação incorpora
W Up Marketing Promocional

O grupo Casa da Criação.
C21, cujo principal ativo é a
agência de publicidade Casa da
Criação, anunciou na semana
passada a incorporação da W
Up Marketing Promocional aos
seus negócios. Há dez anos no
mercado, a W Up tem hoje em
sua carteira de clientes empre-
sas como Petrobras, Ambev
(cerveja Miller), Nike, Ford,
Paramount/Universal e Banco
do Brasil, entre outras.

O sócio-diretor de planeja-
mento e atendimento da Casa da
Criação, Noel de Simone, afirma
que a meta com a aquisição é
abrir o leque de ferramentas de
comunicação que o grupo possui
hoje. "O objetivo é potencializar
nosso atendimento multidisci-

plinar e integrado e gerar novos
negócios buscando participação
maior nesse mercado que vem
crescendo nos últimos anos",
explica. Além da W Up e da
agência, o grupo Casa da Cria-
ção. C21 também controla a C21
Marketing de Relacionamento,
a Valéria London Design e a Ho-
mewebbing (marketing online).

Para o diretor da W Up, Wei-
mar Freitas, a maior atenção ao
conceito de gestão de marcas
(branding) pelas estruturas de
marketing faz com que as ações
promocionais assumam um papel
ainda mais importante nas estra-
tégias de comunicação das com-
panhias. "É por intermédio das
suas atividades que o consumidor
interage e tem experiências com

aquela marca, com determinado
produto ou serviço. Assim, a
sinergia entre as diversas discipli-
nas da comunicação e os serviços
de marketing é fundamental. É
sob essa ótica e com esse cuidado
que trabalhamos e agora vamos
atuar com o Grupo Casa da Cria-
ção^ l", diz Weimar.

Apesar de pertencerem à
mesma organização, Noel de
Simone garante que cada uma
das empresas é independente
na operação e tem autonomia
sobre suas carteiras de clien-
tes. Com a nova incorporação,
a expectativa é de que o grupo
fature cerca de 7% a mais dos
que os R$ 22 milhões previstos
no início do ano.
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