
Solteiros viram foco de negócios 
Juliana Portugal  
 
Estima-se que haja 6 milhões de pessoas nessa condição no Brasil, eles consomem bastante e 
são exigentes. 
 
Focar num determinado público pode facilitar a vida do empreendedor, pois dessa maneira ele 
consegue planejar suas ações e estratégias e direcioná-las melhor. E diante da diversidade 
presente na sociedade atual, particularmente nos centros urbanos, é bem recomendável ficar 
de olho para ver se não há um nicho interessante a ser atendido.  
 
Ultimamente, nesse sentido, o mais novo foco de muitas empresas tem sido o público que 
mora sozinho e os solteiros. A estimativa é de que haja, no Brasil atualmente, cerca de 6 
milhões de pessoas que vivem sozinhas. Este número dobrou na última década e a expectativa 
é de que até 2016 aumente para 12 milhões.  
 
Nos Estados Unidos, recente pesquisa mostrou que 56% das americanas vivem sozinhas. Fato 
que cria uma gama de oportunidades para o mercado de serviços e produtos.  
 
No Brasil, a Market Analysis, instituto de pesquisa e opinião pública realizou um estudo com 
1.100 pessoas que vivem sozinhas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Curitiba, Recife, Salvador e Brasília. Um dos resultados apresentados foi que 80% 
deste grupo é formado por clientes mais exigentes e que procuram os melhores preços. “Fazer 
compras é a atividade de lazer eleita por 42%”, revela a analista de projetos da Market 
Analysis, Paloma Zimmer.  
 
“Esse público não é uma tendência. É uma realidade que veio para ficar”, afirma o professor de 
Economia e Finanças da ESPM, José Eduardo Amato Balian. Ele ainda aposta que o mercado de 
consumidores solteiros e que moram sozinhos trará novas oportunidades de faturamentos para 
os empreendedores. “Futuramente, o público solteiro poderá ser maior que o de casados.” 
 
A especialista em comunicação estratégica de varejo e sócia-diretora da Opus Design, Kátia 
Bello, diz que para atrair esses consumidores é preciso mais que criatividade. Afinal, para eles, 
a loja é também um momento de lazer. “Antes a loja era o único lugar que havia para se 
comprar um produto. Hoje não; há a internet e outras possibilidades.”  
 
COMO DETECTAR 
 
Mas como saber se o seu negócio está aberto para receber os solteiros, que segundo os 
especialistas são os clientes mais exigentes? Balian diz que para detectar quais consumidores 
seu estabelecimento está atraindo vale desde uma pesquisa para traçar o perfil do público ou 
até mesmo uma observação mais atenta ao movimento do empreendimento.  
 
Segundo Balian, as áreas que têm mais chances de lucrar com esse movimento, além do setor 
de turismo e alimentação que já colhem frutos do novo público, são a indústria de cultura e 
serviços, como pet shops, por exemplo.  
 
“Trata-se de um mercado crescente, com bastante potencial porque são pessoas dispostas a 
pagar mais pelos produtos, mas também são mais exigentes e prezam por qualidade”, diz ela.  
 
E não é necessário, orienta Kátia, que o empresário que pretende focar seu negócio nas 
pessoas que moram sozinhas abra mão dos demais públicos. Segundo ela, há maneiras de 
conciliar o atendimento a diferentes tipos de consumidores.  
 
E uma dessas maneiras é estudar a disposição dos produtos dentro da loja de acordo com o 
interesse de todos os perfis e assim, atraia olhares de diferentes tipos de consumidor.  
 
Mesmo com tantas vantagens, entretanto, é provável encontrar algumas ressalvas na venda 
para estes consumidores.  



 
Balian alerta que o público que vive sozinho não costuma ser tão fiel a marcas e é mais aberto 
a novos produtos. “Os empresários devem estar atentos para não desperdiçar todo o 
investimento da empresa com essas possíveis mudanças de hábitos e gostos, que nem sempre 
podem trazer lucratividade.” 
 
SOZINHOS, MAS NÃO MUITO 
 
O supermercado Villareal, localizado em São José dos Campos, interior de São Paulo existe há 
cinco anos, mas apenas há um tem focado mais nas pessoas que moram sozinhas.  
 
“Foi feita uma pesquisa e observamos que uma boa parcela do nosso público era composto por 
solteiros”, afirma o diretor-comercial do supermercado, Flávio Almeida. Com o percentual 
elevado do público, Almeida diz que os investimentos também passaram a acompanhar esses 
números.  
 
Entre as mudanças que já aconteceram no estabelecimento está a maior quantidade de 
alimentos semiprontos vendidos em embalagens menores. “E a localização dos produtos é feita 
para que haja fácil acesso e proporcione praticidade.”  
 
E a disposição dos produtos é peça chave quando se trata de solteiros. De acordo com 
Almeida, os solteiros são mais rápidos e práticos no momento da compra. E um modo de 
conseguir a permanência deles por mais tempo na loja foi aproximar os itens que eles mais 
consomem.  
 
Outro ponto que chamou a atenção de Almeida foram os cursos que geralmente são oferecidos 
no estabelecimento. “Tivemos uma grande presença de solteiros e na ocasião eles nem eram o 
foco dos cursos.”  
 
Ele afirma que em função do acontecido já pensam em novas datas de eventos que abordem 
pratos práticos e rápidos, mas dessa vez totalmente voltados para aqueles que vivem 
sozinhos.  
 
Todas essas mudanças já garantiram crescimento de 30% no faturamento do supermercado. 
Para manter e até aumentar esse número, Almeida afirma que pesquisas de satisfação e 
treinamento de funcionários fazem parte da rotina do supermercado.  
 
O empresário Adriano Fernandes Alves, proprietário da padaria Pão do Cambuí, na região de 
Campinas, interior de São Paulo, também percebeu que nos últimos tempos o público solteiro 
no seu estabelecimento cresce mais a cada dia. De acordo com Alves, hoje eles são 20% do 
público total. “É uma fatia importante que merece investimento.” 
 
Uma das soluções para agradar os novos clientes foi embalar pães em quantidades menores. A 
medida também valeu para o setor de laticínios do estabelecimento. Outro atrativo da padaria 
é que ela funciona como ponto de encontro dos solteiros. “Além das compras, muitos clientes 
vêm para o café da manhã, almoço e também para usar a internet.”  
 

 
Leia mais: 
 
Turismo saiu na frente para atender solteiros  
Juliana Portugal  
 
Pacotes incluem muita diversão, especialmente à noite  
 
O turismo, ao lado do setor de alimentação, é um dos setores que primeiro se beneficiaram 
com o público solteiro. As agências de viagem têm pacotes especiais, que incluem 
programação totalmente direcionada somente para eles.  
 



A empresária Yolanda de Oliveira, proprietária da agência de turismo Terrazul, há algum 
tempo observou uma mudança no perfil dos clientes. “Havia um número bastante expressivo 
de solteiros em quase todas as nossas atividades.”  
 
A partir daí, Yolanda passou a atendê-los com programas especiais. Segundo ela, os solteiros 
estão sempre à procura de novidades durante as viagens. O que muitas vezes pode não 
combinar muito com o interesse de outros grupos. “Promover atividades separadas ajudou a 
satisfazer a clientela e dessa forma é possível atendê-los melhor.” O tratamento diferenciado 
trouxe bastante resultado. Tanto é, que das 20 mil pessoas cadastradas na agência, 90% 
deles são solteiros.  
 
Atualmente, a programação da agência conta com eventos como viagens, palestras, 
caminhadas, workshops com os assuntos mais variados, que podem tratar de feng shui até 
relacionamentos. “É um público grande com interesses bem variados.” 
 
Mas engana-se quem pensa que é fácil agradá-los, ainda mais em viagens. De acordo com 
Yolanda, os solteiros são os consumidores que mais solicitam serviços variados durante os 
passeios.  
 
Ela exemplifica ao afirmar que os eles preferem uma programação sempre completa, sem 
descanso, ao contrário de grupos familiares que à noite, por exemplo, após o jantar só pensam 
em dormir. “Os grupos de solteiros querem diversão em tempo integral e temos de produzir 
essa agitação.”  
 
Uma das mudanças da agência para dar conta das exigências foi optar por guias que ficassem 
mais tempo à disposição durante todo dia e assim promovessem maior integração entre as 
pessoas do grupo. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2008, Oportunidades, p. Co4-Co5. 


