
Consumidor do Rio é exigente e informado 
Liana Melo 
 
O carioca adora rua, gosta de espaços comuns, de mistura, de multiplicidade e, sobretudo, de 
irreverência. Esse é o jeito de ser do carioca, que se intitula "gente boa" e, apesar de ser 
despojado, é um consumidor muito exigente. No segundo maior mercado consumidor do país, 
ser econômico e bem informado é uma atitude. O preço é considerado uma variável 
fundamental e até mais importante do que a marca. No entanto, o carioca não se importa em 
pagar mais para consumir produtos saudáveis: 31% consomem artigos light e 62% procuram 
adotar "produtos bio" (orgânicos) na sua alimentação. No caso da informação, 72% gostam 
de estar bem informados sobre as notícias em geral, porque isso é uma questão de inserção 
social e de status para o carioca. 
 
Estas são algumas das conclusões do estudo "Retrato Carioca — Um perfil comportamental do 
consumidor carioca", encomendado à FGV Opinião pelos jornais O GLOBO e Extra. 
 
Foram feitas 400 entrevistas para traçar o comportamento de consumo do carioca, que vive 
numa cidade onde predominam as pessoas de 20 a 34 anos (28%) e o grupo etário de 35 
anos a 49 anos (27%). Os públicos masculino e feminino vivem em razoável equilíbrio, já que 
47,5% da população são homens e 52,5%, mulheres. O consumidor carioca se considera 
alegre (67%), sociável (66%), informal (44%) e aventureiro (30%). 
 
O carioca é um equilibrista com seu orçamento familiar. A preocupação com preço é tão 
grande que já pode ser considerada um fenômeno social — analisa Simone Terra, presidente 
do Comitê de Promoção, Trade e Varejo da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e 
especializada em comportamento de compra e varejo no Group Georges Chetochine, na 
França. 
 
Ela e o publicitário Cyd Alvarez vão participar do debate que será realizado no auditório do 
GLOBO, na quarta-feira, às 9h30m, quando serão apresentadas as conclusões do estudo. O 
debate vai contar com a participação de jornalistas do GLOBO, como o colunista Ancelmo 
Gois; a editora do Caderno Ela, Ana Cristina Reis; e a editora de Economia, Cristina Alves. O 
leitores podem participar do debate, mas, como as vagas são limitadas, é necessário se 
inscrever através do "retrato.ca-rioca@infoglobo.com.br" até o meio-dia de amanhã. A 
presença será confirmada por uma mensagem eletrônica. 
 
O padrão de consumo do carioca passa longe do que se imagina, já que o "jeitinho carioca" 
cria a falsa ilusão de que o consumidor do Rio é impulsivo. O estudo mostra que 72% dos 
entrevistados fazem pesquisa de preço. Mais da metade deles (66%) gosta de visitar várias 
lojas antes de comprar, enquanto 49% têm o hábito de se aconselhar antes de ir às compras. 
O economista Carlos Garcia, consultor da área de informação por celular, precisa comprar um 
microondas, para substituir o antigo, que está quebrado. Apesar do produto ser considerado 
bem de primeira necessidade na casa do casal Garcia, ele e a mulher Patrícia estão visitando 
lojas e comparando preços: 
 
Posso até pagar mais caro, mas sempre levo em conta a relação custo-benefício e negocio 
desconto de 10% a 12% no pagamento à vista. 
 
O jeito expansivo de ser do carioca vira jeito contido quando o assunto é consumo: 47% dos 
entrevistados consideram que administram bem seu dinheiro e 55% deles fixam um gasto 
mensal e não ultrapassam. O percentual daqueles que se consideram muito cuidadosos com o 
dinheiro chega a 66%. 
 
Mas, apesar de não ser o consumidor mais endividado do país, a média de endividamento do 
carioca é de R$ 655,36 no cartão de crédito e de R$ 231,87 nas compras parceladas no 
cartão das lojas. O maior nível de endividamento é entre os consumidores de mais baixa 
renda, onde o valor chega a R$ 983,13. Endividar-se não é uma prática na vida dos 
namorados Ricardo Rebello e Marcela Maruca. Ambos abrem mão de um roupa de grife, se 
considerarem que o preço cobrado é abusivo. Antes de comprar, Ricardo, que não se 
considera consumista, dá uma olhada nas lojas e compara preços. Já sua namorada só paga 



caro por uma roupa se ficar mais de três dias sonhando com a peça que viu na vitrine. Sua 
estratégia é simples: se o desejo de consumidor ultrapassar uma noite de sono, é porque vale 
a pena comprar. O prazer de comprar roupa atinge 49% dos cariocas entrevistados e o de 
comprar comida, 21% deles. 
 
Independentemente da classe social, o carioca adora promoção. Não é à toa que o Rio é uma 
das cidades do país onde as promoções de preços têm mais apelo junto ao consumidor. É que 
a "busca por oportunidade" é uma obsessão entre os cariocas, analisa Simone, comentando 
que este é o caso em que a compra por impulso acaba prevalecendo. 
 
O casal Deborah e Eduardo Gomes não se considera consumista, mas quando o assunto é 
acessório, os dois compram com vontade, mas garantem que não esquecem da equação 
financeira para que as compras caibam no orçamento. Ela tem cerca de 60 pares de sapatos, 
todos de salto alto. Ele é dono de 288 gravatas e justifica o número elevado explicando que 
usa o acessório há 30 anos. 
 
Os dois, assim como a grande maioria dos cariocas, reclamam se ficam insatisfeitos com o 
produto (64%) e ainda lêem rótulos dos produtos antes da compra (61%). Este é o mesmo 
percentual daqueles que gostam de experimentar novos produtos e marcas. E 62% se 
informam sobre esses produtos antes de comprá-los. Na busca pela informação, 74% das 
pessoas costumam ler folhetos de propaganda nos jornais e 54% costumam ler classificados 
de jornais. 
 
O enorme prazer do carioca de estar ao ar livre (81%) se reproduz no seu hábito de 
consumo. Apesar de os shoppings se espalharem pela cidade, o carioca gosta mesmo é de 
loja de rua (54%). Só 38% dos entrevistados disseram que preferem comprar roupas e 
sapatos em shoppings. E quase a maioria (46%) escolhe produtos que não agridem o 
ambiente.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. 18. 


