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O brasileiro é um consumidor fiel às marcas, indica a pesquisa Consumidor do Século XXI, 
realizada pelo Ibope Mídia, em parceria com o Target Group Index. O estudo foi feito no mês 
de agosto, com pessoas de ambos os sexos, das classes sociais A, B, C e D/E, com idade 
entre 18 e 64 anos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Fortaleza, Salvador e Distrito Federal. 
 
Dos 3,4 mil entrevistados, 72% afirmaram que não trocam as marcas que confiam por 
outras. 59% acreditam que marcas conhecidas são melhores e 70% olham a marca dos 
produtos nas embalagens. 
 
A preocupação com o meio ambiente é outro comportamento do consumidor deste século: 
71% estão dispostos a pagar mais por um produto que seja saudável para o, meio ambiente. 
 
PERSONALIDADE 
 
A personalidade forte é outra característica do brasileiro: apenas 15% são influenciados pela 
presença de celebridades em campanhas publicitárias e 19% dos consumidores confiam nos 
produtos que os apresentadores indicam. Quando não precisam de um produto, 69% dos 
consumidores não se deixam levar por vendedores e/ou promoções. 
 
"A experiência individual do consumo e qualidade são fundamentais. Ele conhece e exige seus 
direitos. O que realmente diferencia este consumidor é a sua atitude", afirma Juliana Sawaia, 
gerente de marketing do Ibope Mídia e uma das responsáveis pelo estudo. 
 
PDV 
 
As ações posicionadas em pontos-de-venda também aparecem como um fator importante e 
muitas vezes decisivo na hora da compra de roupas (38%); alimentos (36%); celulares 
(35%); TV, vídeo e som (34%); produtos para casa (32%); higiene pessoal (30%); 
automóveis (25%); farmacêuticos (23%); e bebidas alcoólicas (15%). 
 
Mas a chamada propaganda boca-a-boca ainda é a maior referência para os consumidores no 
momento de adquirir um produto: 34% dizem que conversam bastante com muitas pessoas 
diferentes sobre produtos de interesse antes de efetuarem a compra e 34% concordaram que 
é bastante provável que consigam convencer outras pessoas a respeito de determinados 
produtos com suas opiniões. 
 
COMPRAS 
 
O hábito de ir às compras cresceu 12% nos últimos quatro anos no País. Em 2002, os 
brasileiros que iam às compras com freqüência mínima de 30 dias somavam 60% da 
população. Atualmente, este montante chega a 67%, ou seja, 35 milhões de brasileiros saem 
para fazer compras periodicamente, ficando atrás somente dos mexicanos (68%) e dos 
peruanos (69%). 
 
Os maiores compradores são mulheres (71%), entre 25 e 34 anos e pertencentes às classes 
A e B (77%). Belo Horizonte (MG) é a cidade onde as pessoas mais fazem compras (71%) e 
Fortaleza (CE) aparece como a cidade brasileira com a menor incidência de compras no 
período dos últimos 30 dias (63%). 
 



 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 19.   


