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O censo dos Estados Unidos 
em 2010 deverá descobrir que 309 
milhões de pessoas vivem no país, 
mas não encontrará uma delas 
especifi camente: o cidadão médio 
norte-americano. “O conceito de 
norte-americano médio se foi, pro-
vavelmente para sempre”, analisa o 
expert em demografi a Peter Fran-
cese, autor do paper 2010 America, 
publicado por Advertising Age. 
“O norte-americano médio foi 
substituído por uma sociedade 
complexa, multidimensional, que 
nega rótulos simplistas”, afi rma.

A mensagem para os anun-
ciantes é clara: não há uma demo-
grafi a única ou mesmo um grupo 
de cinco delas que defi na a nação. 
E não há nada do tipo “o consumi-
dor norte-americano”.

O Censo é o maior projeto de 
pesquisa de mercado da década, e 
receberá investimentos de US$ 15 
bilhões para contar a população a 
partir de abril de 2010 e trará diver-

A  Procter  &  Gamble , 
maior anunciante do merca-
do norte-americano, lançou a 
revista trimestral Rouge, que 
chegará a 11 milhões de lares 
nos Estados Unidos e Cana-
dá, o que representa o dobro 
das 6,3 milhões em média das 
revistas Glamour, Cosmopoli-
tan e Allure. Com isso, a P&G 
se torna uma combinação 
de anunciante com dono de 
empresa de mídia.

O universo de marketing 
da P&G contempla ainda o 
site BeingGirl.com, das marcas 
Always e Tampax, voltado para 
garotas jovens, e o HomeMa-
deSimple.com.

A estratégia por trás da 
Rouge se baseia em banco de 
dados sobre clientes e “cupona-
gem”, dando ao anunciante um 
novo veículo para distribuí-los, 
já que as tiragens dos jornais 
estão diminuindo. 

Para gerar impacto nas ven-
das, a P&G contratou a Accen-
ture Marketing Science para 
trabalhar em meio a proprieda-
des de internet e e-commerce, 
para ajudar a otimizar conte-
údos nos sites e gerar maior 
impacto nas vendas.

A companhia já havia des-
coberto há muito tempo que 
ser mídia pode ser algo muito 
bom. No livro Marketing With 
Meaning, seus executivos apon-
taram que um equipamento de 
limpeza da marca Mr. Clean já 
havia alçado voo, com triplica-
ção da capacidade produtiva 
em 2003, poucos meses após o 
início da campanha de mídia, 
cujo único suporte havia sido 
uma amostra grátis de 1 milhão 
de unidades pelo programa 
HomeMadeSimple.

O fi m do “consumidor médio”
Censo nos EUA mostra a complexidade da sociedade e o fi m do “consumidor” norte-americano

sos dados sobre os consumidores 
locais. “O Censo irá demonstrar o 
quanto o consumidor norte-ame-
ricano mudou e para onde o mer-
cado está indo. Ele é o estandarte 
de onde os resultados de todas as 
grandes pesquisas de mercado são 
baseadas”, diz Francese.

Os primeiros dados serão 
revelados somente em 2011, 
mas Francese, que é analista de 
tendência demográfi ca na Ogilvy 
de Nova York, oferece algumas 
projeções do que os números 
deverão mostrar. Confi ra:

Lares norte-americanos 
crescem de forma mais 
complexa e variada:  

“O Censo mostrará que ne-
nhum tipo-padrão de lar irá des-
crever sequer um terço dos la-
res. A família ícone, com marido, 
esposa e crianças, será apenas 
22% dos lares”, diz Francese. O 
mais comum será um casal sem 

fi lhos, seguido pelos lares com 
pessoas solteiras.

O estudo terá 14 diferentes 
tipos de relações nos lares, 
que vão desde as famílias que 
tenham apenas um pai ou mãe a 
aquelas com diversas gerações 
no mesmo lar, bem como as 
casas que irão ter mais de uma 
família sob o mesmo teto.

Esses dados são fundamentais 
para anunciantes e mídia enten-
derem como defi nir o público-
alvo e segmentar os lares.

As minorias se tornaram 
a maioria: 

“Há uma coisa que descreve 
bem essa tendência”, escreveu 
Francese. “Nos dois maiores es-
tados (Califórnia e Texas), bem 
como no Novo México e Havaí, 
o grupo tradicionalmente maior 
— de brancos não-hispânicos 
— é minoria. E nas dez maiores 
cidades dos Estados Unidos ne-

nhuma categoria racial ou étnica 
descreve a maior parte da popu-
lação”, diz.

Francese aponta que a diver-
sidade aumenta conforme mais 
novas são as pessoas. Conside-
rando as projeções para 2010, 
80% da população acima dos 
65 anos será de brancos não-
hispânicos, mas somente 54% 
das crianças com menos de 18 
anos serão dessa etnia. “Os bran-
cos não-hispânicos serão menos 
da metade dos nascimentos por 
volta de 2015”, analisa.

Em 2010, os hispânicos serão 
a minoria de maior quantidade 

Outros anunciantes que 
viraram mídia:

Walmart: sua rede de TV 
nas lojas e a revista All You 
são controladas por outras 
empresas, mas o anunciante 
está vendendo mídias como 
banners no site e displays nas 
lojas. Com a campanha “Save 
money. Live better”, tornou-
se praticamente uma agência, 
com cocriação de peças. 

Kraft Foods: publicou por 
mais de cinco anos sua custo-
mizada Food & Family.

Unilever: por muito tempo 
teve o programa de relacio-
namento Making Life Better, 
presente em revistas customi-
zadas e na internet. Na Europa, 
o Publicis Groupe comprou o 
programa de relacionamento 
com cliente Pour Tout Vous 
Dire, que tinha uma revista.

Michelin: seus guias de via-
gem são publicados desde 1900, 
tornando este, provavelmente, 
o anunciante dono de mídia 
mais antigo do mercado.

de pessoas, com 50 milhões, bem 
como a de maior crescimento.

A nação se movimenta:
Na última década, afi rma Fran-

cese, 85% do crescimento da 
população do País ocorreu nas 
regiões Sul e Oeste. “Durante a 
década de 2000 a 2010, 3 milhões 
de pessoas saíram do Nordeste, e 
outras 2 milhões saíram do Meio-
Oeste, para essas duas regiões.”

Em geral, aponta Francese, 
“a nação será mais velha e mais 
diversifi cada, e o mercado con-
sumidor, consequentemente, 
mais complexo”.

Procter & Gamble entra na 
área de mídia com Rouge

Capa da  publicação trimestral
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