
Famílias do século 21  
 
Estudo mostra as preferências de consumo de jovens casais com e sem filhos. 
 
Com tantas mudanças no mundo, é de se esperar que as novas gerações de casais e famílias 
estejam também mudando. E como será esta mudança? Quanto a cultura e seus antecedentes 
influenciam em seus estilos de vida, valores, desejos e seus relacionamentos com as marcas? 
E estes sentimentos e o relacionamento com as marcas mudam quando chegam os filhos 
transformando a vida dos DINKIs (Double Income No Kids) em Jovens Famílias? 
 
Dados da população brasileira mostram que os DINKIs e as jovens famílias representam um 
segmento bastante restrito (menos de 10%) das áreas urbanas e metropolitanas, mas 
representam um padrão de consumo bastante diferenciado, específico e interessante para o 
mercado. 
 
Obviamente encontramos diferenças culturais entre os 18 países estudados, mas na realidade 
as diferenças entre os DINKIs e as jovens famílias são maiores que as diferenças entre os 
vários países. 
 
Os meios de comunicação, com sua grande cobertura e imediatismo, estão provocando uma 
forte uniformidade em termos de valores. 
 
Neste artigo iremos nos concentrar nos aspectos comuns às principais tendências.  
 
A vida no século XXI 
 
De São Paulo a Budapeste as pessoas de 25 a 35 anos têm o mesmo sentimento com relação 
à vida no século XXI. Com ou sem filhos eles se sentem pressionados por valores novos e em 
transição, incerteza, instabilidade e ansiedade, chegando até mesmo a uma sensação que 
beira o caos. A vida diária é feita de pressão e muito trabalho. Na visão que estes jovens 
casais e famílias têm sobre a cidade em que vivem e trabalham há um misto de inferno e 
paraíso. 
 
O lado "diabólico" da vida é representado pela pressão do trabalho, a vida fora de casa, um 
mundo de pessoas estranhas, aglomerações e tráfego pesado. Além disso existe o temor da 
violência e da criminalidade. 
 
O lado "divino" da cidade grande é representada pelo prazer. A vida em casa, os familiares e 
amigos, a espontaneidade e a autenticidade. 
 
Estilo de vida 
 
Os DINKIs se caracterizam pelos aspectos de extensão da juventude, otimismo, 
despreocupação, viver o presente, improvisação e extroversão. Eles se movem por uma 
espécie de força "centrífuga" que os impulsiona para fora, para uma vida "outdoor". 
 
As famílias com filhos, por outro lado, têm um estilo de vida mais "indoor", caracterizado por 
realismo (às vezes chegando mesmo ao pessimismo), responsabilidade, preocupação com o 
futuro, planejamento, vida sedentária e introvertida. Eles se movem por uma força 
"centrípeta", que os impulsiona para dentro. 
 
Mudanças e tendências 
 
A geração atual tem uma forte característica de individualismo. Há o desejo de viver em 
'pares' (como casal) formar uma família, mas sem renunciar à própria vida. O hedonismo e a 
individualidade têm um papel muito importante hoje em dia. 
 



Sobressai o consumismo: os shopping centers e hipermercados se converteram no novo 
"paraíso terrestre", o novo "Jardim do Éden". Também encontramos um culto generalizado à 
tecnologia. 
 
Estamos diante de uma geração de transição, que caminha da tradição à modernidade. A 
família tradicional está em crise, uma vez que os papéis de pai, mãe e filho superam os dos 
indivíduos e também por que a mulher não está mais em posição de inferioridade frente ao 
marido. Ela é mais independente e o homem tem que aceitar seu novo papel no lar, tanto em 
relação aos filhos quanto em relação à casa. Esta geração busca uma evolução da família, não 
uma revolução. O que se busca é um novo modelo: uma família moderna, com novos papéis 
para o casal que estejam mais de acordo com os valores e desejos atuais. 
 
A chegada dos filhos é um fator chave na atualidade. O significado de ter um filho está 
mudando: se produz um conflito entre o desejo de ter um filho e o individualismo. Como 
consequência, adia-se ao máximo a chegada do filho e é reduzido o número da prole. Existem, 
inclusive, alguns DINKIs que substituem o filho por um mascote. 
 
Sonhos e temores  
 
Os principais desejos são estabilidade financeira e desenvolvimento profissional, sintonia entre 
o casal, lazer (viajar), uma casa maior e melhor equipada (tecnologia e mobiliário) e ter um 
carro mais bem equipado e de melhor status. 
 
Os principais medos são a instabilidade financeira, o desemprego, a separação / divórcio, a 
doença e a morte. Para as famílias, a principal preocupação são os filhos, tanto em termos de 
educação como o temor da violência, que chega a gerar em alguns casos uma superproteção 
da prole. 
 
Alimentação e consumo 
 
No que se refere a alimentação o padrão é bastante variado, inclusive não há um padrão único 
para uma mesma pessoa. Existe o eixo da saúde (natural, bio, light, colesterol), o eixo da 
funcionalidade (prático, rápido, pré-cozido, congelado) e a comida rápida (hamburguer, pizza, 
prazer oral). 
No caso dos DINKIs há também a dimensão gourmet (bons restaurantes, produtos de alta 
qualidade, vinhos, queijos, comidas importadas) e no caso das famílias as necessidades dos 
filhos, onde se volta ao natural (frutas, verduras, alimentação saudável). Os resultados do 
painel de consumidores no Brasil confirmam esta tendência.  
 
 
Padrão de Consumo dos DINKIs 
 
- 66% das compras estão concentradas em auto-serviços 
 
- 19% compram diet/light 
 
- 42% das suas compras são de produtos não-básicos, ou seja, produtos mais sofisticados 
 
- 12% dos produtos comprados são promocionados 
 
- 40% das compras são feitas no fim de semana (sábado e domingo) 
 
- 35% da compras são feitas entre os dias 20 e 31  
 
As marcas 
 
Em 2003, a Millward Brown conduziu um estudo qualitativo para descobrir se existem 
"arquétipos" que são universais, ícones que são consistentes entre os diferentes países e 
culturas. Identificamos 10 arquétipos básicos: 



 
Neste estudo das Jovens Famílias aplicamos o modelo dos arquétipos e a sua relação com as 
marcas e decobrimos que: Sony e Nokia se associam ao arquétipo do "sábio" (a tecnologia) e 
o "amigo" (a confiança e a proximidade). Nike simboliza o "herói" no mundo esportivo ("Just 
do it"), Coca Cola divide alguns elementos do "rei" (força, potência e liderança) e da 
"sedutora" (atração, produto irresistível). Microsoft está dividida entre o "sábio" (a tecnologia) 
e o oposto do "rei", o "tirano" (monopólio). 
 
Nivea e Dove estão a meio caminho entre a "mãe" (cuidado) e a "princesa" (beleza natural) e, 
finalmente, Lego representa o "sonhador" (a fantasia e a imaginação). 
 
A tecnologia  
 
Neste mercado onde tecnologia é tão importante, a escolha das marcas é feita através de 
características do produto, marca, design, conforto, inovação, fator moda e um equipamento 
cada vez mais pequeno, portátil ou individual.  
 
Os DINKIs usam a Internet para fazer compras e transações bancárias. 
 
Expectativa em relação às marcas 
 
No caso das famílias, o vínculo emocional com a marca não é tão forte quanto costuma ser 
com os jovens que buscam marcas aspiracionais. A marca é percebida como uma espécie de 
sócio que dá a garantia de qualidade. É um indicador de que se está realizando uma boa 
compra. No entanto, quando se compra produtos para os filhos, buscam-se marcas. Os pais 
querem os melhores produtos  para eles e não se preocupam tanto com o preço. Neste caso o 
vínculo emocional é maior.  
 
Os DINKIs estão a meio caminho entre os jovens e as famílias, procuram uma maior 
identificação e envolvimento com as marcas. 
 
As principais características de uma marca ideal para os DINKIs e Famílias são as seguintes: 
 
- Ser conhecida 
 
- Ter um produto de qualidade  
 
- Gerar confiança e credibilidade 
 
- Ter um bom serviço  
 
- Dar certificado de garantia 
 
- Ser inovadora 
 
- Ser original 
 
- Ter um bom design 
 
- Ser atualizada constantemente 
 
- Oferecer variedade (produtos, modelos, etc) 
 
- Ser pró-ativa em termos de ações de marketing 
 
- Oferecer uma boa relação qualidade-preço  
 



Entre os já enormes desafios do marketing nas empresas está também o de adaptar seus 
produtos e marcas a essa nova geração de Jovens Famílias que estão com as suas vidas na 
fase ápice de consumo e maior capacidade para consumir. 
 
Sobre o artigo 
 
Estudo das Jovens Famílias feito pela Millward Brown em 18 países, 13 da Europa e 5 da 
América Latina, incluindo o Brasil. Foram utilizadas metodologias qualitativas de discussões em 
grupo, entrevistas etnográficas e uma pesquisa quantitativa com 500 entrevistas em cada 
Pais, sendo 50% DINKIs - Double Income No Kids e 50% Jovens Famílias - Casais Jovens com 
filhos. 
 
Sobre a Millward Brown 
 
Millward Brown é uma das 10 maiores empresas de Pesquisa de Mercado, reconhecida como 
lider e expert em pesquisas de marcas, comunicação e mídia. Com base em metodologias 
integradas e validadas ? tanto qualitativas quanto quantitativas-  a Millward Brown auxilia seus 
clientes a construir marcas e serviços fortes, com mais de 70 escritórios em 45 paises.  
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