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O ano de 2007 foi, segundo dados do IBGE, o período em que se registrou maior índice de 
casamentos desfeitos desde a década de 80. E essa tendência fez surgir a realidade dos 
descasados, grupo de consumidores que, por seu considerável crescimento, foi tema de 
levantamento apresentado na semana pela Talent. 
 
A pesquisa constatou que 73% dos descasados concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, 
sendo que a maioria deles são homens (67%). Com idade entre 35 e 59 anos (68%), os 
separados contemplados pelo estudo são ávidos pela internet, e a maioria gasta mais de R$ 1 
mil com compras realizadas na web. “Outro ponto interessante que detectamos é que esse 
público é infiel às marcas, sendo que 60% têm interesse em experimentar produtos novos”, 
ressaltou Paulo Stephan, diretor geral de mídia da Talent. 
 
Ir às compras parece ser uma forma de terapia para os descasados. Segundo a pesquisa, 
quase 70% deles têm esse comportamento. 
 
Em relação ao consumo de mídia, a pesquisa mostra que os separados avaliados não 
compõem as grandes audiências. Na TV, a maioria prefere assistir a filmes – com grande 
interesse pela TV paga, além de frequentarem quatro vezes mais apresentações teatrais do 
que os casados (a proporção do cinema é de três vezes mais). Já nos jornais, a seção mais 
procurada é a de Cultura. “Com isso, constatamos que é possível ‘conversar’ com esse 
público com baixo investimento”, afirmou Stephan, que disse ainda que a agência pretende 
mostrar o estudo aos seus clientes e desenvolver estratégias diferenciadas. 
 
A revista Claudia, da Editora Abril, também foi apresentada como o veículo mais lido pelas 
mulheres separadas. 
 
O levantamento tem como base índices Ipsos/Marplan, e contemplou moradores das 
principais capitais brasileiras pertencentes às classes A e B, contabilizando cerca de 2 milhões 
de pessoas. 
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