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A queda menor do que o esperado no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 
2009 retração de 0,8% ante o quarto trimestre de 2008 indica, segundo analistas, que a 
economia brasileira já ensaia uma recuperação. Entre os dados positivos divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo das famílias, que, a despeito 
da crise, cresceu 1,3% no período, se destaca. O desempenho vai de encontro aos resultados 
do estudo “Oportunidades de mercado em momentos de crise”, que traça um breve perfil dos 
hábitos de consumo dos brasileiros.  
 
Produzido pela consultoria Officina Sophia, a pesquisa ouviu durante o mês de maio 500 
pessoas, das classes A, B, C e D, com idade entre 18 e 65 anos, todos moradores da Grande 
São Paulo. Os pesquisadores abordaram questões como posição ante a vida e o futuro, 
propensão ao risco, ao endividamento e ao consumo, bem como o significado do dinheiro. Ela 
também mostrou que, ao contrário do que prega o senso comum, os segmentos de 
consumidores identificados não reagem às turbulências econômicas da mesma forma.  
 
O estudo identificou cinco perfis de consumidores, que, embora distintos, têm padrões de 
consumo em comum. Maioria na pesquisa, os identificados como “Oh, céus, oh, vida” 
representaram 28% do total de entrevistados. Entre as principais características estão a falta 
de otimismo, o endividamento sem preocupação e a certeza de que o dinheiro não traz 
felicidade.  
 
“O estudo mostra que nem todo mundo se retrai em ambiente de crise. Percebemos que os 
perfis, dentro de seus padrões, mantiveram os hábitos. As empresas precisam ter consciência 
disso na hora de traçar estratégias de comunicação. Acreditar que todo mundo vai deixar de 
comprar o chamado efeito manada e partir para promoções é um erro”, avalia Paulo Secches, 
presidente da Officina Sophia e coordenador da pesquisa.  
 
Conclusões 
 
Segundo Secches, a pesquisa também sinaliza que muitas empresas direcionam 
equivocadamente os recursos de marketing e comunicação durante crises. “As empresas 
costumam apostar em ações promocionais direcionadas a consumidores com perfis diferentes 
dos que pretendem atingir. Na prática, os investimentos não geram resultados, pois elegem 
como alvo quem não está disposto a comprar. É claro que promoções são eficazes, mas, 
dependendo do público, não são decisivas”, acredita.  
 
Para Eduardo Pitombo, professor de Gestão de Marketing do MBA de Gestão de Projetos do 
Ibmec-RJ, desenvolver campanhas de marketing a partir de estudos comportamentais dos 
clientes aumenta a acertividade das ações, sejam de relacionamento ou promocionais. “Neste 
mundo em que a relação entre as empresas e consumidores está cada vez mais efêmera, 
estudar o comportamento dos consumidores é um trunfo. A partir dos hábitos de consumo é 
possível encontrar um diferencial importante para as companhias”, acredita.  
 
Para Pitombo, a identificação dos hábitos dos consumidores é o principal desafio das empresas 
atualmente. “É preciso compreender os perfis de consumidores para repensar a estratégia de 
ação mercadológica e identificar quem são as pessoas que devem ser atingidas para 
finalmente encontrar a melhor comunicação e atendimento do público. A partir de análises de 
consumo, sabem quais os hábitos das famílias, ficando mais fácil fidelizá-los, mesmo em 
momentos de crise”, diz. 
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