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Esqueça a ideia de utilizar dados demo-
gráficos para descobrir qual o tipo de mídia 
que o seu público-alvo consome. Prefira um 
teste de personalidade. É o que defende a 
Mindset Media, uma empresa de pesquisa 
especializada no conceito de psychographic, 
pelo qual variantes psicológicas podem deter-
minar personalidade, valores, atitudes, inte-
resses, estilo de vida e, consequentemente, 
comportamento na hora de consumir mídia. 
De acordo com a empresa, a personalidade 
é uma ferramenta de previsão muito mais 
efetiva do que, por exemplo, fatores como 
idade, gênero e renda mensal.

“Temos a visão de que a personalidade das 
pessoas influencia o tipo de mídia que elas 
irão consumir”, diz Sarah Welch, cofundadora 
e chefe de operações da Mindset. “Por muito 
tempo pensou-se que dados demográficos 
fossem indicadores de consumo de mídia. 
Que, por exemplo, os mais jovens usam mais 
internet. Mas há muitas maneiras diferentes 
e mais efetivas de atingir o público, de acordo 
com seus dados psicológicos”, completa.

A Mindset lançou um estudo para traçar 
essas tendências e incluiu dados demográfi-
cos, para ter um efeito agregador. As desco-
bertas genéricas reforçaram noções comuns, 
como a de que os jovens consomem mais as 
novas mídias, como internet; que as gerações 
mais idosas preferem jornais e revistas; que 
os que ganham mais são mais propensos a 
ler um jornal diariamente; e que as mulheres 
leem mais revistas do que os homens.

Mas os executivos da Mindset afirmam 
que as descobertas mais fortes são aquelas 
baseadas na personalidade. Uma delas: as 
pessoas que têm muita bravura — ou seja, 
aquelas que preferem saltar no precipício 
antes de olhar — são 50% mais propensas 
a consumir todas as mídias do que a média 
da população. 

A Mindset Media trabalha com 21 “padrões 
de personalidade”, incluindo, além da bravu-
ra, liderança, abertura, perfeccionismo e di-
namismo, entre outros. Os pesquisados foram 
ranqueados de acordo com esses atributos em 
uma escala de 1 a 5, em que liderança 1, por 
exemplo, indica uma pessoa comum no meio 
da multidão, enquanto 5 é dado a quem traça 
caminhos e influencia os indivíduos. Assim, o 
instituto analisou mais de 5 mil pessoas pelo 
Panel Online da Nielsen, apresentado no final 
de 2008, e comparou a personalidade com 
suas preferências de mídia.

Embora as descobertas sobre a persona-
lidade por si só já sejam bem interessantes, 
o verdadeiro valor para os anunciantes é 
combinar essas preferências com dados 
demográficos tradicionais, bem como outros 
hábitos e tendências. Levando-se toda essa 
informação em conta, pode-se gastar menos 
com mídia, evitar lançamentos de extensões 
de produtos ou simplesmente oferecer uma 
leitura melhor do comportamento e atitude 
dos públicos-alvo.

Teste psicográfico é determinante 
para a mídia consumida
Características psicológicas seriam mais importantes do que dados demográficos para seleção dos meios favoritos

As conclusões para cada mídia

Internet
Os maiores usuários de internet ficaram bem ranqueados em padrões de personalidade como 

abertura e bravura. Sobre os hábitos de consumo, esse público é 153% mais propenso a comprar 
sempre produtos orgânicos e 104% a dirigir um carro de motor híbrido.

Aqueles que consomem pouca internet tendem a ficar mais bem ranqueados em categorias 
de personalidade como dogmáticos, além de serem descritos como socialmente conservadores, que se amparam em 
religião ou em alguma autoridade moral. “Pessoas mais liberais são mais propensas a ter internet como mídia mais 
consumida”, conclui Sarah.

Revistas 
Essa mídia segue um pouco o que vale para os jornais, já que a categoria de personalidades 

Dinâmicas é o maior grupo de leitores. Por outro lado, o segundo grupo não é o de Líderes, mas 
o de pessoas Abertas.

Elas são mais propensas, por exemplo, a arriscar novas comidas, sair para o cinema e ter as 
maiores coleções de música, como aponta Durant. As pessoas que tiveram nota baixa na categoria Dedicados (ou seja, 
que têm pouca objetividade e automotivação) também não estão entre os leitores de revistas. Os Introvertidos, da 
mesma forma, se afastam do meio. Esse último grupo é 56% menos propenso a votar nas eleições presidenciais e com 
34% menos chances de ter um carro.

Rádio
É aqui que as pessoas dinâmicas se sentem em casa. Ao passo que evitam televisão, elas de-

voram rádio, e não apenas em seus carros, quando estão indo para algum compromisso anotado 
em suas agendas lotadas, mas também em casa, onde podem adotar uma atitude multitarefa 
enquanto ouvem músicas ou notícias.

As pessoas dinâmicas também são 36% mais propensas a circular pelo dial em busca de programas (tanto na tele-
visão quanto no rádio) e dizer “Estou sempre buscando algo melhor do que aquilo que estão vendo”.

Os introvertidos quase não consomem rádio, de acordo com o estudo da Mindset, mesma tendência válida para 
os pouco dedicados, que também são 50% mais propensos a ver cinco ou mais horas de televisão por dia, 32% a não 
planejar e somente escolher o filme quando chegam ao cinema, 27% a não ter afinidade com Mac nem com PC e 25% 
a restringir o uso de internet por seus filhos, em vez de proibir outras mídias.

Jornais
Finalmente, uma notícia boa para os jornais: os otimistas estão do seu lado. Pessoas bem ran-

queadas nessa característica gastam mais tempo com eles do que com qualquer outra mídia, além 
de serem 51% mais propensas a mudar e comprar bens recicláveis, 34% mais voltadas a dirigir um 
carro de luxo e 30% mais habilitadas para ter comprado quatro ou mais PCs nos últimos dois anos.

Membros do grupo de pessoas dinâmicas representam o maior percentual de leitores de jornais, seguido pelo dos 
líderes. “O que se observa aqui é que o que a TV não tem, o jornal faz”, diz John Durant, gerente de desenvolvimento 
de produtos da Mindset. Os bem ranqueados na categoria Bravos, conhecidos por serem cabeça-dura e língua-afiada, 
são os menos propensos a ler notícias.

Os Líderes, descritos como pessoas com fortes habilidades para tomada de decisão, leem jornais e são 68% mais 
propensos a sempre comprar cereais orgânicos para o café da manhã e 61% mais propensos a adquirir três ou mais 
pares de tênis a cada ano.

Televisão
Pessoas dinâmicas não assistem à televisão. Elas são 50% mais propensas a ver menos TV do 

que a média e têm 59% mais chances de ver menos de uma hora de TV por dia do que a média da 
população. A mesma característica de se afastar dessa mídia vale para aqueles que ficaram bem 
ranqueados em Abertura e Liderança.

Dentre outras características, os Dinâmicos são também 45% mais propensos a comprar ingressos de cinema pela 
internet e 26% mais próximos de ter preferência por Mac ao invés de PC. “A lição é que, se o seu público-alvo é realmente 
dinâmico, aberto e assertivo, a TV talvez não seja o melhor lugar para atingi-lo”, analisa Sarah.

Então, quem assiste à televisão? As pessoas com pouco dinamismo são 53% mais adeptas da TV. O mesmo é válido 
para quem teve nota baixa em Abertura e Liderança. Os bem ranqueados em Bravura, ou que gostam de assumir riscos, 
também estão entre os que assistem à televisão. Mas por quê? “Os bravos são pessoas que não planejam, por isso é fácil 
que terminem a noite sentados no sofá vendo televisão por um período de tempo não planejado”, conclui Sarah.
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