
SETE TIPOS DE
CONSUMIDORES
Sexo, faixa etária e classe social não são mais os únicos modos

de definir o perfil dos consumidores. A agência Young &
Rubicam, por exemplo, os divide em grupos de acordo com seu

comportamento. Saiba mais nesta reportagem.

POR ADRIANA CARVALHO

Q ual o perfil do consumidor
de um par de sapatos de

marca famosa que custa em torno
de R$ 500? Se a sua resposta é mu-
lher de classe AB, acima de 25
anos, pode estar certo. Se você res-
pondeu homem de 18 a 25 anos,
de classe CD, também pode estar
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certo. Tanto a mulher de maior po-
der aquisitivo, que valoriza a moda
quanto o jovem que ganha pouco
e economiza meses para comprar
um tênis caro têm comportamento
de compra semelhante. Exemplos
como esse mostram porque a agên-
cia Young & Rubicam resolveu
deixar de lado as tradicionais seg-
mentações de consumidores por

SUPERMERCADO MODERNO
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sexo, faixa etária e classe econô-
mica e social para apresentar uma
nova divisão que leva em conta a
personalidade das pessoas, seus
valores e princípios.

- Pessoas de classes A e D po-
dem ter comportamento de consu-
mo semelhante, portanto, analisar
os consumidores por conceitos só-
cio-demográficos não é suficiente
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A segmentação dos consumidores por estilo de vida é uma
ferramenta que as indústrias vêm usando cada vez mais

para entendê-los. A segmentação
por estilo de vida é o que as indús-
trias cada vez mais vêm adotando
atualmente - afirma César Ortiz,
diretor de inteligência de mercado
da Young & Rubicam.

A ferramenta utilizada pela
agência para esse estudo foi o 4 C's
("cross cultural consumer charac-
terization", ou em português "ca-
racterização de consumo cultural
cruzada"), que permite conhecer as
pessoas a partir de suas motivações
básicas de compra. O 4 C's é ba-
seado nos estudos do psicólogo
americano Abráham Maslow, que
na década de 1960 estudou o com-
portamento dos macacos e desco-
briu semelhanças entre a conduta
deles e a dos humanos. Em sua pes-
quisa, Maslow identificou que tan-
to os macacos quanto os humanos
seguem algumas prioridades: os
macacos primeiro saciam a sede e
a fome antes de procurar abrigo. E
só se preocupam em procurar afe-
to e companhia depois de assegu-
rar-se que possuem um abrigo.

Com as pessoas, não é muito di-
ferente: elas preocupam-se primei-
ro com sua sobrevivência, depois
com a segurança pessoal e só então
dão mais atenção a questões como
amor, auto-estima, aquisição de co-
nhecimentos, estética ou realização
pessoal. Essa hierarquia de necessi-
dades reflete-se também no compor-
tamento de compras e levou a Young
& Rubicam a dividir os consumido-
res em sete tipos.

- Para definir a que tipo perten-
ce cada pessoa, é feita uma bate-

ria de perguntas. É importante
notar que dificilmente alguém é
100% de um só desses sete tipos.
Cada um pode ter características
de mais de um tipo, com predo-
minância de um grupo específico
- explica Ortiz.

Conheça a seguir o perfil de
cada um dos sete tipos de consu-
midores e o depoimento de três
pessoas que fizeram o teste apli-
cado pela Young & Rubicam (dis-
ponível em inglês no endereço
www.4cs.yr.com/diys).

OS TRANSFORMADORES
"Não me diga o que fazer ou o que
pensar", dizem os transformadores,
aqueles que valorizam seus própri-
os julgamentos. São os menos ma-
terialistas de todos e são considera-
dos intelectuais. São socialmente res-
ponsáveis. Valorizam o que é autên-
tico e harmonioso e geralmente es-
tão na vanguarda da sociedade. Por
outro lado, diferentemente dos Ex-

ploradores, não compram produtos
simplesmente porque são novidades.
Sua necessidade principal na vida é
a procura pelo esclarecimento.

OS EXPLORADORES
Essas pessoas são movidas pela ne-
cessidade da descoberta, pelo de-
safio e pela busca de novas frontei-
ras. Vivem com paixão e aceitam
correr riscos. São freqüentemente
as primeiras a experimentar novas
idéias e novos produtos. Preferem
marcas que oferecem novas sensa-
ções. Compram por impulso.

OS ASPIRANTES
Materialistas, os aspirantes gostam
de comprar e são influenciados mais
pela opinião dos outros do que por
seus próprios valores. Dão valor à
imagem, à aparência, ao carisma e
à moda. Para eles, um pacote atra-
ente é tão importante quanto seu
conteúdo. Sua necessidade princi-
pal na vida é conquistar status.
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Dificilmente uma pessoa pertence a apenas um grupo de
consumidores. Geralmente há características de mais de um tipo.
OS BEM-SUCEDIDOS
Os bem-sucedidos possuem alta
confiança, objetivos bem-defini-
dos e tendem a ser muito organi-
zados. Por isso, geralmente ocu-
pam posições de responsabilida-
de na sociedade. Tendem a dar
apoio e investir no status quo, ou
seja, no sistema social vigente. No
que se refere a marcas, procuram
aquelas que conferem prestígio.
Valorizam'em suas compras a
qualidade porque consideram que
merecem o melhor. Também pro-
curam marcas que ofereçam pro-
teção e cuidada Sua necessidade
principal na vida é de controle.

CONSUMIDORES-FAMÍLIA
Representam o tipo mais comum
de consumidores. É o grupo mais
numeroso em todo o mundo. Es-

sas pessoas vivem para seu mun-
do doméstico e para o dia-a-dia.
Uma rotina diária é fundamental
em seu estilo de vida. Suas esco-
lhas de compras levam mais em
consideração as necessidades do
grupo, da família, do que suas op-
ções individuais. Preferem as mar-
cas grandes e bem-estabelecidas,
produtos voltados para a família
e valorizam ofertas de preço. Sua
necessidade de vida principal é
segurança.

«t
OS SEM-OBJETIVOS
Esse tipo só pensa no dia de hoje
e faz poucos planos para o ama-
nhã. Os outros os vêem como ví-
timas, perdedores, gastadores,
sem propósito, desorganizados e
com poucos recursos além de suas
habilidades físicas. Vencer na

vida, para eles, depende mais de
ganhar na loteria do que de bata-
lhar por si próprio. São grandes
consumidores de bebidas alcoó-
licas e de fast food. Em essência,
eles procuram a fuga.

OS RESIGNADOS
São consumidores que celebram o
passado e lembram dele com gran-
de nostalgia. Geralmente encon-
tram-se nesse grupo pessoas mais
velhas, cujos valores não mudam
apesar do passar do tempo. Os re-
signados valorizam as instituições
e os papéis tradicionais da socie-
dade. Escolhem os produtos e mar-
cas pela segurança que eles ofere-
cem e pela economia proporcio-
nada. Valorizam principalmente o
que é familiar a eles. Seu objetivo
principal na vida é sobreviver.
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Para definir o tipo principal de cada consumidor, a Young &
Rubicam aplica um teste com cerca de 50 perguntas

LUCIANE CARNEIRO
DA CUNHA
é assistente parlamentar,
tem 36 anos e mora com o
marido, dois filhos e um neto.
Seu teste indicou que ela se
encaixa principalmente no grupo
dos consumidores-família,
embora também tenha
características do grupo dos
bem-sucedidos. Veja como
são seus hábitos de compra
no auto-serviço:

'' Eu costumo fazer compra
do mês e geralmente escolho
redes atacadistas para isso.
Isso porque eles têm preços
melhores, vendem em quanti-
dades maiores. Não têm muito
luxo na loja, mas isso não é im-
portante para mim. O fato de ter
embalagens com várias unida-
des torna a compra mais práti-
ca. Em hipermercados só vou
quando vejo alguma promoção
anunciada no folheto ou mes-
mo nos cartazes que são colo-
cados do lado de fora da loja.
Fico muito atenta a promoções
e preços. Apesar disso, dou
valor às marcas que conheço
e confio. Frutas, legumes, ver-
duras, carnes e outros perecí-
veis costumo comprar em
varejões. Artigos de higiene e
beleza, como shampoos e cre-
mes, eu prefiro comprar em lo-
jas especializadas, porque é
mais barato''

FÁBIO PAGOTTO
é assessor de imprensa, tem 34 anos, é

casado e tem um filho. Seu teste mostrou
que ele se identifica principalmente com o

grupo dos transformadores, tendo como tipo
secundário o dos exploradores.

'' Faço compras regularmente em su-
permercados. Valorizo muito o bom aten-
dimento e cobro dos gerentes o respeito à fila de atendimento prefe-
rencial e vagas de portadores de necessidades especiais no estacio-
namento. Escolho os produtos pela sua qualidade, mesmo que cus-
tem um pouco mais caro que outros similares. Nem por isso deixo de
observar os preços e procuro fazer as compras onde o custo/benefí-
cio é melhor. Consumo produtos orgânicos e integrais e também valo-
rizo ingredientes da boa gastronomia como queijos especiais, azeites
extra-virgem, vinagre balsâmico e temperos diferenciados. Não me
importo, entretanto, com produtos ou roupas de marcas famosas ou
da moda. Quando vou a hipermercados gosto, de visitar as seções de
DVDs, CDs e jogos eletrônicos''.

PATRÍCIO EMÍLIO MARIN
trabalha como programador, tem 25 anos e
mora sozinho. Seu teste apontou que ele tem
fortes características do grupo dos aspirantes e
também do tipo dos bem-sucedidos.
Veja o seu depoimento:

'' Como moro sozinho, faço pequenas
compras toda semana. Quase sempre com-
pro no mesmo supermercado, que é mais
perto da minha casa. Tem até uma outra loja
na região, com preços melhores, mas como
fica mais longe, eu opto pela conveniência

da que fica mais próxima. Faço as compras a pé, não necessito de
carro porque trago pouca coisa. Eu pesquiso preços, mas não com-
pro produtos de marcas muito desconhecidas. Também não gosto de
comprar produtos de marca própria dos supermercados, porque não
sei quem é o fabricante. Gosto de experimentar produtos novos, mas
só se for de uma marca conhecida, confiável. Nos supermercados,
não costumo demorar muito para fazer as compras. Se entro em hi-
permercados, demoro um pouco mais porque gosto de olhar as se-
ções de CDs, livros, DVDs. Já roupas eu não costumo comprar em
supermercado. Comprei uma ou duas vezes até hoje. Não gosto do
ambiente de exposição, acho que não dá privacidade para escolher e
experimentar. Prefiro comprar em lojas de roupas porque o atendi-
mento é melhor, mais especializado''
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