
A marca do eConsumidor latino  
 
Otimista, divertido e comunicativo, mais interessado nos valores humanos do que nos valores 
materiais, preocupado com sua imagem e bem estar, racional na hora de comprar algumas 
categorias de produto e usuário cada vez mais constante da internet como canal de compra e 
fonte de informações. Assim é o “eConsumidor” latino, revela o eCConsumers, estudo sobre 
hábitos, atitudes e perfil do consumidor na América Latina e Ibéria.  
 
O estudo foi realizado pela consultoria eCMetrics, com sede nos Estados Unidos e escritórios 
regionais em São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México. Foram ouvidor mais de 4 mil 
consumidores da região. 
 
O estudo explora temas como valores, sentimentos e expectativas para 2007. O que desejam 
e como se relacionam com dinheiro, tecnologia, marcas e consumo de produtos e serviços no 
mundo atual.   
 
 
Valores, saúde e relacionamentos 
 
A maioria dos entrevistados crê no casamento, porém, mais da metade considera que antes de 
se casar é necessário morar só. A idade ideal para “dar o sim” está entre os 27 e 32 anos.  
  
A honestidade foi detectada como o principal valor admirado em uma pessoa. Os quatro 
pilares que os fazem se sentir seguros são: a mente, a experiência, sua própria imagem e a 
família.  
   
Para sentir-se saudável, a alimentação, o cuidado com a imagem e a prática de esportes são 
essenciais. Pouco mais da metade dos homens pratica algum esporte, e 8 em cada 10 
entrevistados afirmam que cuidam de sua alimentação.  
  
 
Compras e economia 
 
As compras on-line ganham espaço na vida do consumidor. Apenas 2 homens e 3 mulheres de 
cada 10 entrevistados disseram que ainda não realizam compras pela internet. Mais de 40% se 
consideram “heavy users” da Web.  
  
Ao tomar a decisão de compra de um produto, seja de um perfume, um bom vinho, um 
telefone celular ou um carro, o eConsumidor latino primeiro avalia características, compara 
preços e qualidade, antes de decidir a compra. A marca aparece em segundo lugar como fator 
de decisão de compra.  
   
Os entrevistados fazem economia principalmente para viajar, trocar ou comprar uma casa, e 
trocar ou comprar um automóvel. 68% afirmam que fazem compras no supermercado pelo 
menos uma vez por semana e 24.7% vão a shopping centers uma ou mais vezes por semana.  
   
 
Marcas preferidas 
 
Sony, Microsoft e Nokia são as marcas de tecnologia mais valorizadas, tanto por homens como 
por mulheres. O Google é a principal ferramenta de busca utilizada pelos latinos.  
  
Com relação a marcas de automóveis preferidas, os brasileiros se diferem dos demais latinos e 
espanhóis. Enquanto os primeiros preferem Chevrolet, Mercedes e Audi, os demais preferem a 
BMW, seguida pelas demais marcas.   
 
 
Perspectivas 
 



As mulheres são mais otimistas do que os homens (81%, contra 77%), e crêem que 2007 será 
um ano melhor.  
   
Em geral, os latinos são mais esperançosos do que os ibéricos: 8 de cada 10 latinos vêem um 
futuro melhor. Entre os espanhóis, esse número se reduz a 6 de cada 10.  
 
Disponível em: <http://www.consumidormoderno.com.br>. Acesso em 12 fev. 2007 
 


