
Os consumidores latino-
americanos desejam mobili-
dade, querem ter poder de 
decisão e estão cada vez mais 
ligados em marcas globais, es-
pecialmente aquelas relativas 
a produtos e serviços nas áreas 
de mídia e tecnologia. Mas, ape-
sar de estar inserida na onda 
da globalização, a região ainda 
guarda suas peculiaridades: 
por exemplo, por aqui a publi-
cidade tradicional ainda tem 
mais força que o boca-a-boca e 
valores como fé e autenticidade 
são mais prezados do que em 
outras partes do mundo.

O panorama sobre como é 
e o que deseja o consumidor 
do terceiro milênio é o tema 
da edição 2006 da pesquisa 
Roper Reports, apresentada 
recentemente durante o 7o 
Fórum Internacional Geren-
ciamento de Informações e 
de Mercado, promovido pela 
Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA). Realizado des-
de 1995 em países dos cinco 
continentes, o estudo abrange 
mais de 30 mil consumidores 
com idade superior a 13 anos, 
representando um universo de 
1,1 bilhão de pessoas.

Em termos gerais, a pesqui-

sa mostra que o mundo está 
mais pessimista: a quantidade 
de pessoas que acredita que 
sua vida estará melhor nos pró-
ximos 12 meses caiu 4 pontos 
percentuais (para 56%). No 
Brasil a queda foi ainda maior, 
de 9 pontos. Não apenas isso: 
os latino-americanos também 
estão muito mais preocupados 
com questões relativas a cri-
mes, recessão econômica, uso 
de drogas e aids do que cida-
dãos de outros países. Infl ação 
e renda sufi ciente para viver 
bem estão no fi m da lista de 
preocupações dos latinos.

Mobilidade virou pedra de 
toque na região: 86% dos me-
xicanos, 76% dos brasileiros 
e 75% dos argentinos dizem 
achar importante poder ser 
encontrados em qualquer lu-
gar. De fato, os consumidores 
dos países emergentes não só 
adoram estar sempre conecta-
dos como são mais abertos a 
experimentar coisas novas.

O caminho para os profi ssio-
nais de marketing alcançarem 
esse público passa, portanto, 
por métodos inteligentes de 
uso do marketing móvel. “Os 
mercados emergentes querem 
ter acesso a essas novas tecno-
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Shopping a céu aberto
Os consumidores da 25 de 

Março, quem diria, gastam mais 
que os de shopping centers. 
Levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa e Desen-
volvimento de Mercado (IPDM) 
para a Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) 
mostra que o tíquete médio de 
quem vai ao shopping está na 
faixa dos R$ 95 por visita, sendo 
que os mineiros são os que mais 
gastam (R$ 138) e os cariocas, 
os mais comedidos (R$ 71).

A maioria dos freqüentado-
res é do sexo feminino (55%) 
e pertence às classes A e B 
(71%). Do total de entrevis-
tados, 62% vão aos estabele-
cimentos toda semana, princi-
palmente para fazer compras 
(38%), passear (19%), utilizar 
algum serviço (11%) ou co-
mer na praça de alimentação 
(10%). Os paulistas são os 
campeões em freqüência por 
motivo de compra (44%).

Uma vez no shopping, 78% 

dos clientes costumam ir ao 
cinema (principalmente os 
que têm entre 17 e 29 anos) 
e desses, 55% vão também à 
praça de alimentação. Entre 
os serviços disponíveis, os 
mais procurados são os caixas 
eletrônicos (60%), seguidos 
das agências bancárias (39%), 
casas lotéricas (29%), correios 
(16%) e cabeleireiros (12%). 

“Pela primeira vez temos 
informação sobre o comporta-
mento do consumidor em todo 
o Brasil. Num país de dimensão 
continental como o nosso, isso 
é fundamental para o sucesso 
de nossos empreendimentos”, 
afi rma o presidente da Abrasce, 
Paulo Malzoni Filho. A pesquisa 
mostra o hábito de freqüência e 
de consumo em shoppings em 
seis capitais (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Dis-
trito Federal, Salvador e Porto 
Alegre), que representam 26% 
do poder de consumo e con-
centram 38% dos shoppings.

Templos do consumo

caminhos e objetivos são mais 
valorizados (quase 70% dos 
latinos dizem que isso é extre-
mamente importante).

Já a confi ança no próximo 
parece não ser das maiores: 
enquanto em termos mundiais 
70% confi am em indicações de 
conhecidos na hora de com-
prar, por aqui esse índice cai a 
49%. Os latinos acreditam em 
propaganda: 78% dizem que a 
publicidade é confi ável, contra 
59% da média mundial.

A boa notícia é que, a des-
peito dos vários desafi os que 
as empresas globais enfrentam, 
elas assistem em 2006 a uma 
renovação do interesse dos 
consumidores por suas marcas 
— indicadores mostram que, 
apesar de o brand awareness 
ter variado pouco, o nível de 
uso e de recomendação des-
sas marcas tem crescido nos 
últimos dois anos. Coca-Cola, 
Colgate e Nestlé são as mais 
bem cotadas entre os latinos, 
segundo o estudo.

“O mundo evoluiu para uma 
terceira era da globalização”, diz 
Jennifer. Na primeira, bastava 
distribuir os produtos mundial-
mente para que eles fossem 
comprados; na segunda, as em-
presas perceberam a necessida-
de de adaptações aos mercados 
locais. A nova onda é a do con-
sumidor como indivíduo, que 
vive diversos paradoxos (pensa 
em saúde, mas é sedentário; diz-
se confortável com aparência, 
mas faz plástica), está sempre 
em movimento e tem poder 
de decisão. O desafi o agora é 
aprender como conquistá-lo.

Considerada o maior shop-
ping center de São Paulo, a rua 
25 de Março, na região central da 
cidade, será fechada ao trânsito 
a partir deste domingo, 8, das 10 
às 18 horas. A medida foi tomada 
em caráter experimental (embo-
ra a prefeitura paulistana preten-
da que ela se torne permanente) 
e já deve facilitar muito a vida 
dos consumidores nas próximas 
duas grandes datas comerciais, o 
Dia das Crianças e o Natal.

A 25 de Março é um fenô-
meno em termos de negócios: 
a cada dia circulam pela região 
cerca de 500 mil pessoas (pouco 
mais de um terço do número de 
freqüentadores dos 41 maio-
res shoppings do Estado de 
São Paulo, juntos), que gastam 
anual mente em torno de R$ 10 
bilhões. O cálculo é da empresa 
de pesquisa TNS InterScience, 
que toma por base um gasto 
médio de R$ 123 por pessoa.

A empresa entrevistou 600 
pessoas na 25 de Março que 

faziam compras para fi ns par-
ticulares ou para revenda. O 
trabalho foi realizado junto com 
a Giacometti Propaganda, com o 
objetivo de avaliar o cenário com-
petitivo desse centro comercial e 
detectar oportunidades para as 
grandes redes varejistas.

O estudo chegou a conclu-
sões interessantes. A começar 
pelo perfi l de quem freqüenta o 
lugar, um público qualifi cado e 
que já não associa preço baixo 
à falta de qualidade. “Deixamos 
de lado o preconceito e assumi-
mos que o consumidor da 25 de 
Março é o mesmo dos shoppin-
gs”, afirma Valéria Rodrigues, 
diretora de consumo e varejo da 
TNS InterScience.

Do total de entrevistados, 60% 
é de classe média (renda média 
familiar de R$ 2.350) e tem idade 
inferior a 34 anos. Grande parte 
tem renda própria e cartão de 
crédito, sendo que 79% fazem 
compras para consumo próprio 
e apenas 12% para revenda. Dos 

que compram produtos para uso 
pessoal, 71% trabalha fora, em 
período integral; só 6% são donas-
de-casa sem rendimento formal.

A principal vantagem da 25 de 
Março em relação a outros canais 
de vendas, além do preço baixo, 
é a variedade de produtos e de 
lojas (é possível comprar tudo no 
mesmo local). Entre as desvan-
tagens destacam-se o tumulto, o 
barulho, a falta de segurança e o 
excesso de camelôs.

Os artigos campeões de ven-
das são bijuterias prontas (27%), 
seguidas de brinquedos (22%) e 
jogos (16%). Depois vêm arma-
rinhos/aviamentos, acessórios 
e artigos de papelaria (13%), 
peças para a montagem de biju-
terias (12%), eletroeletrônicos 
(11%) e artigos para decoração 
(10%). O grau de fidelidade 
dos consumidores que fazem 
compras para uso próprio é 
alto: chega a 91% entre os que 
freqüentam o local, contra 76% 
dos de shoppings.               (EP)

logias”, explica Jennifer James, 
analista da GFK NOP, empresa 
que realiza a pesquisa.

Outra tendência-chave de-
tectada pelo estudo é a ânsia 

do consumidor moderno por 
ter o controle da situação. A 
América Latina é o canto do 
planeta onde a autoconfi ança e 
o poder de escolher os próprios 

Jennifer: tentativa de entender os paradoxos do consumidor
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