
Saber o que pensa, como age e o que quer o con-
sumidor do século 21 é um dos maiores desafios dos
executivos de marketing em todo o mundo. Em bus-
ca de respostas para essas questões, a MARKETING
fez um levantamento dos principais estudos que vêm
sendo utilizados por agências e anunciantes no Brasil
e no exterior para identificar os perfis psicográficos
da população mundial.
A base desses perfis é um estudo sobre valores e
estilos de vida que o americano Arnold Mitchell
apresentou nos anos 80. Desenvolvido no "Stanford
Research Institute (SRI), o Vais (Values and Life Sty-
les) foi composto a partir de teorias de motivação e
desenvolvimento psicológico, como a famosa "pirâ-
mide de Maslow" (Abraham Maslow), que divide
hierarquicamente as necessidades de todo o indiví-
duo, ressaltando que as necessidades de nível mais
baixo (fisiológicas e de segurança) devem ser satis-
feitas antes daquelas de nível mais elevado (estima e
realização pessoal).
O sistema de Mitchell classificou'os indivíduos em
nove grupos com características próprias, organiza-
dos de forma ascendente: dos "sobreviventes", repre-
sentados por aqueles que estão na base da pirâmide
social, até os "integrados", que estão no ponto mais
elevado da cadeia. Nos anos 90, uma nova versão do
estudo, o Vals-2, detectou oito tipos de consumido-
res: atualizado (buscam o auto-conhecimento); rea-
lizador (informado); vitorioso (dedicado ao trabalho

e à família); experimentador (impulsivo e rebelde);
esperançoso (conservador); esforçado (procura um
lugar na sociedade); fazedor (com habilidades cons-
trutivas) ; e batalhador (em busca de sobrevivência e
segurança).
Recentemente, um modelo mais atualizado da teoria
de Mitchell foi feita no Brasil. Produzido por Mario
René Schweriner, o trabalho faz parte da grade cur-
ricular do curso de pós-graduação em "Ciências do
Consumo Aplicadas", da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), desde 2006.
Em seu levantamento, Schweriner identificou nove
perfis de consumidores: esperançosos, incon-
formados, batalhadores, afiliados, emulado-
res, realizadores, inquietos, vivenciais e
societais. "Temos também os miseráveis,
que ficam fora da classificação por não
fazerem parte do mercado", explica o
coordenador do Núcleo de Ciências
do Consumo da ESPM.
De acordo com Schweriner, conhecer
os valores e estilos de vida é uma for-
ma de compreender o comportamento
humano. Isso envolve desde a região da
cidade onde o consumidor escolhe morar
até o lugar da happy hour. Quando o assunto
é bebida, por exemplo, "o emulador, sem dú-
vida, vai pedir prosecco; o realizador, uísque 12
anos; já o afiliado, vinho alemão de garrafa azul."
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Baseada no mesmo conceito da teoria de

Mitchell, a Y&R de Nova York desenvol-
veu, em meados dos anos 80, seu pró-
prio sistema de segmentação psicográ-
fica, os 4C's (Cross Cultural Consumer
Characterization). Mais tarde, o modelo

foi integrado ao BAV (Brand Asset Valuator)
- maior estudo de marcas do mundo, que
é realizado em 43 países pela agência do
grupo WPE No Brasil, o levantamento pas-
sou a ser feito pela Y&R, a partir de 1995.
Nele, os consumidores de todo o mundo são

classificados em sete tipos: transforma-
dor (reformer); explorador (explorer);
vencedor (succeeder); ambicioso (as-
pirer); convencional (mainstreamer);
resignado (resigned); e inconforma-
do (struggler). Para determinar a hie-

rarquia de adoção de tendências, eles
aparecem reunidos em quatro grupos. Os

dois primeiros públicos são classificados
como early adopters, já que estão mais pro-
pensos a consumir novas marcas e têm um
grande poder multiplicador. Em seguida,

retratados corno early majority, aparecem os
vencedores e ambiciosos, que buscam marcas que pro-
metam prestígio, seja pela sensação de recompensa ou
por status. Late majority, o terceiro grupo, é composto por
consumidores convencionais, que procuram estabilida-
de e segurança. Já os resignados e inconformados foram
agrupados entre os late adopters, os últimos a aderir a no-
vos produtos e marcas.
"Independentemente do país de origem, o perfil do consu-
midor é sempre o mesmo. O que muda é a quantidade e
o modo desse consumidor expressar seu comportamento
de compra", observa o diretor de planejamento da Y&R,
César Ortiz. A França, por exemplo, apresenta um percen-
tual maior de resignados, enquanto a população do norte
da Europa é mais inovadora. "O perfil transformador pode
ser visto em grande quantidade na Suécia, Dinamarca e
Suíça. Já o tipo vencedor é destaque no Canadá, Estados
Unidos, Bélgica e Nova Zelândia."
Os maiores grupos do Brasil são: os convencionais (26%
dos consumidores); os ambiciosos (24%); e os vencedo-
res (19%). "Por causa da estrutura social do país, pensa-
mos que fôssemos encontrar uma enorme quantidade
de resigned (resignado) e strugglin (inconformado) en-
tre a população", comenta Ortiz. "Mas o resultado pro-
vou que a condição econômica não influencia o perfil do



público. Apenas 12% dos brasileiros pertencem
aos dois últimos grupos." Como exemplo, o exe-
cutivo cita os vencedores - também conhecidos
como empreendedores. Esse perfil é encontrado
em todas as camadas sociais: 22% deles estão na
classe B; 19%, na C; e 15%, na D. "A diferença é
que o vencedor da classe A monta um empreen-
dimento no shopping; já o da classe D abre seu
próprio negócio na periferia."
Essa conclusão foi extraída dos resultados obtidos
pelo BAV que analisa marcas em 130 categorias
de produtos. "Fazendo segmentações psicográ-
ficas para determinadas categorias de produtos
percebemos que esses sete perfis apareciam,
com maior ou menor incidência, tanto no segmen-
to de ração de cachorro quanto no de automóvel",
relembra Ortiz. "Em qualquer setor da economia,
você irá encontrar aquele consumidor que gosta
mais de status, outro que apresenta um comporta-
mento mais racional de compra, outro que é mais
conservador ou mais tradicionalista."
Segundo a teoria, se uma pessoa é racional na hora
de comprar o molho de tomate, também irá agir as-
sim quando for escolher um perfume ou uma roupa
nova. "Em 20 anos de experiência vendo isso acon-
tecer com diversas categorias de produtos, temos
certeza em afirmar que isso realmente acontece",
salienta Ortiz.

David Laloum, diretor-ge-
ral de planejamento da
Y&R, acrescenta ainda
que não existe uma rela-

ção direta entre o comportamento psicográfico e os
estudos sociodemográficos. "Entre jovens, adultos
e idosos de todas as camadas sociais encontramos
pessoas com perfil inovador, outras mais conserva-
doras ou ainda aquelas que estão buscando apenas
status." O que muda é a forma como o consumidor
expressa sua vontade. "O inovador de classe A vai
comprar um novo modelo de barco ou de carro im-
portado. Já o rapaz da favela vai comprar um tênis
recém-lançado de R$ 600. Mas o DNA de consumo
é o mesmo."
Na Y&R, esse tipo de levantamento é utilizado
com freqüência por grandes clientes, como Casas
Bahia, TAM e Bradesco, cujo objetivo comum é oti-
mizar os investimentos de marketing. "A análise psi-
cográfica nos permite priorizar os esforço de mídia
e focar a comunicação em um, dois ou três tipos de
públicos, de acordo como a marca está desenha-
da", defende Laloum. "Isso enriquece o raciocínio
do planejamento de marketing, auxilia na busca de
targets mais definidos e ajuda na elaboração das
campanhas."
O perfil psicográfico torna o briefing mais palpável
para o criativo, que pode projetar sua criação em
um tipo de consumidor específico. "Baseados no
4C's, conseguimos definir até o grau de moderni-
dade que a mensagem publicitária deve ter para
atingir determinado segmento da população."
Entre os benefícios gerados pelo estudo da Y&R
está a possibilidade de posicionar melhor a mar-
ca no mercado. Na visão de Laloum, mesmo que a
marca tenha uma boa penetração no público con-
vencional (que representa 26% da população), ela
precisa apresentar uma boa performance nos mais
inovadores, que costumam ditar tendências. "Es-
tamos sempre gerenciando a imagem das marcas
de nossos clientes, pois quando uma marca come-
ça a perder participação, principalmente, entre os
transformadores e exploradores, sabemos que ela
começará a ter dificuldades num prazo máximo de
cinco anos."
A seguir, você confere como é a personalidade e
a forma de agir de cada um desses sete tipos de
consumidores.
Descubra qual o perfil do seu público e passe a fa-
lar a mesma língua dele.
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