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Estudo "Sonhos de Consumo em Tempos de Mudança" identifica novos valores do consumidor na 
era Lula 
 
 
A propaganda e os meios de comunicação são os instrumentos que mais ajudam a tornar o Brasil 
um país mais humano e justo com o seu povo. Esta é uma das conclusões que fazem parte do 
estudo "Sonhos de consumo em tempos de mudança", apresentado hoje na Câmara Americana de 
Comércio, em São Paulo. O trabalho foi coordenado pela consultoria Agência de Marketing, de 
Guilherme Sztutman, e conduzido pela socióloga Vera Aldrighi, diretora da Vera Aldrighi Clínica de 
Comunicação e Marketing. Foram investigados atitudes e comportamentos dos consumidores a 
fim de levantar o que passa em seus corações e mentes, o que exerce influência direta sobre seus 
sonhos, planos e atitudes de consumo.  
 
Realizada entre abril e julho, a pesquisa envolveu duas fases: a qualitativa, com homens e 
mulheres das classes A, B e C, de 20 a 50 anos, divididos em sete grupos de discussão em São 
Paulo, e a quantitativa, cujos resultados finais foram apresentados hoje, e envolveu 1,3 mil 
entrevistas individuais nas cidades de São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. O levantamento 
considera a eleição de Lula como marco simbólico de uma nova atitude da sociedade, que passa a 
rever seus valores, reencontrando o prazer em coisas simples como estar com os amigos, 
trabalhar no que gosta, curtir filhos e família. Isso em meio à crônica falta de dinheiro e crescente 
medo do empobrecimento, acompanhado da frustração dos sonhos de consumo e dos projetos de 
ascensão pessoal.  
 
No caso da visão positiva sobre a propaganda e os veículos, Vera Aldrighi destaca que o público 
tem consciência do poder de mobilização da mídia e que isso pode ser um grande incentivador 
para debates e mudanças de postura por parte da sociedade - especialmente quando se trata de 
uma boa causa. À pergunta "Quem mais ajuda a melhorar o Brasil?", a primeira resposta foi "Eu, 
cidadão", com 60%; seguida por "Publicidade/Propaganda", com 51%, e "Mídia/Meios de 
comunicação", 44%. "Mas o público também entende o efeito devastador da comunicação, no 
caso de propagandas enganosas ou reportagens apelativas, e procura se manter alerta", diz Vera.  
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