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As marcas que conseguirem prover conhecimento e conteúdo através da comunicação de 
seus produtos e serviços vão se sobressair mais. A opinião é de Laura Chiavone, publicitária 
que há um ano criou a Limo Inc, hot shop de planejamento que presta serviços para agências 
de publicidade, anunciantes e veículos. 
 
A Limo apresentou na última semana o estudo Breakonsumers em forma de documentário, 
com entrevistas qualitativas sobre os anseios, desejos e expectativas dos consumidores sobre 
o futuro. No total, foram realizadas cerca de 30 entrevistas qualitativas, inclusive com 
especialistas, e uma quantitativa em seis grandes capitais brasileiras, com 2.016 pessoas, 
das classes A, B e C, entre 15 e 50 anos. 
 
Entre as principais conclusões, o estudo mostrou que as questões financeiras estão mais bem 
resolvidas para a classe média, que se beneficiou do crescimento econômico do País nos 
últimos anos, do que temas como educação. "A pesquisa mostrou que a parte material está 
bem resolvida para a classe média, que se beneficiou do crescimento econômico. A questão 
principal hoje é a busca pelo conhecimento. As marcas que conseguirem oferecer conteúdo, 
informações úteis para essas pessoas através da comunicação dos seus produtos, vão se 
sobressair", afirma Laura, que também é socióloga. 
 
A pesquisa também mostrou uma quebra de paradigmas. Nas entrevistas qualitativas, os 
consumidores das classes A e B afirmam comprar produtos mais baratos, independente da 
marca, enquanto as pessoas da classe C dizem comprar os mais caros, mostrando fidelidade 
às marcas. 
 
CRISE 
 
Mesmo com a crise financeira mundial, os entrevistados se mostraram otimistas quanto ao 
futuro. "Não há sinais de uma onda pessimista, mas sim uma tendência de busca pelo 
crescimento pessoal", disse Laura, que passou pelo planejamento da Fischer América, 
AlmapBBDO e Y&RJ onde atendeu Casas Bahia. Também chamaram atenção outras 
respostas. Quando questionados sobre o que é ter sucesso, 53% das pessoas responderam 
que é ter uma carreira sólida; 37% disseram que viajar e conhecer novos lugares são objetos 
de luxo; 85% afirmaram que há mais opções de compras do que 10 anos atrás e 65% 
responderam que costumam arriscar comprando novas marcas. Além disso, 32% dos 
entrevistados consideram que pertencem à classe baixa, embora estejam enquadrados na 
chamada nova classe média brasileira. "Essa é uma mudança de patamar recente e as 
pessoas ainda, não absorveram muito bem", considera Laura. 
 
Enfatizando o tema mobilidade, a Limo Inc também classificou o consumidor médio brasileiro 
em três públicos: estáveis, emergentes e engajados. A pesquisa identificou que os estáveis 
são pessoas que buscam a manutenção de seu status. Os emergentes estão insatisfeitos com 
seu status e fogem de qualquer referência à pobreza. Já os engajados enxergam a mobilidade 
como um fator importante para a transformação pessoal e coletiva. Breakonsumers teve 
roteiro e direção de Ana Paula Kuroki Borges, parceria da Lado B Digital Films, produção de 
som da Atakk, pesquisa quantitativa da Jump e apoio da Livraria Cultura. 
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