


arbarah está com 17 anos
e calça 42. Andréa tem a pele tão sensível que não
consegue se expor ao sol. A advogada Mari, evan-
gélica, quer fugir do clássico rabo de cavalo e saia
jeans abaixo dos joelhos. Três mulheres diferentes,
mas com um desejo em comum: encontrar produ-
tos que atendam às suas necessidades específicas.
Assim como elas, os consumidores do mundo todo
deixaram de querer as mesmas coisas e passaram
a fazer escolhas baseadas em hábitos e preferên-
cias individuais. Em vez de seguir em uma única
direção, agora se dispersam em tribos e fragmen-
tam o mercado em inúmeros nichos. Adolescen-
tes com pés grandes, inimigos do sol, evangélicas,
crianças vegetarianas, alérgicos, integrantes da 4
idade: pessoas dispostas a pagar mais para ter exa-
tamente aquilo que precisam. "As empresas estão
competindo em preço, mas não
veem que existem oportunidades
bem debaixo do nariz, anseios não
atendidos e estilos de vida con-
temporâneos que exigem novos
produtos e serviços", diz Carmen
Migueles, professora da Fundação
Dom Cabral e autora do livro An-
tropologia do Consumo.

O jornalista e escritor norte-
americano Chris Anderson afir-
ma, no livro A Cauda Longa, que
"a era do tamanho único está
chegando ao fim e em seu lugar
está surgindo algo novo, o mer-
cado de variedades". Basta lem-
brar que, em 1960, o carro mais
procurado nos Estados Unidos,
o sedã Impala, da Chevrolet, ven-
dia mais de um milhão, ou 13% de
uma indústria que não oferecia
mais do que 40 tipos diferentes

de automóveis. Hoje, em um mer-
cado dez vezes maior, há mais de
250 modelos de carro disponíveis
— se adicionadas as variantes pa-
ra cada um dos tipos, esse núme-
ro sobe para mil. Mas menos de
dez deles conseguem ultrapassar
400 mil unidades vendidas anual-
mente, ou 0,5% do mercado.

A internet intensifica essa ten-
dência. Se antes era difícil traba-
lhar com um mercado de nicho,
devido ao número restrito de con-
sumidores, com a web o público-
alvo passou a estar em qualquer
lugar do planeta. Mesmo que a
idéia surja em uma cidade perdi-
da no interior do Brasil, terá chan-
ce de vingar e fazer muito sucesso.
"O mundo hoje é ocupado por seis
bilhões de indivíduos que não pre-
cisam mais seguir o rebanho para

ser ouvidos. Formais excêntricas
que sejam suas escolhas, existem
100 mil pessoas que compartilham
seu gosto por iaque tibetano no es-
peto", escreve Mark Penn no livro
Microtendências. "O enfoque úni-
co e padronizado está ultrapassa-
do", prossegue ele.

As tribos se encontram e se
multiplicam na rede. Buscam os
produtos e serviços com os quais
têm afinidade e, depois, comparti-
lham suas experiências em blogs
e comunidades virtuais. É o no-
vo boca a boca, que facilita e am-
plifica a divulgação dos negócios
de nicho. "As redes de relaciona-
mento permitem que as pessoas
se reúnam e troquem informa-
ções relativas a gostos e prefe-
rências. E, é claro, sobre as em-
presas que atendem a suas ex-
pectativas", diz Lívia Barbosa,
antropóloga e professora da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), de São Paulo.

Nos Estados Unidos e na Euro-
pa, o mercado de nicho já está mais
maduro que no Brasil. Lá, já exis-
te até mesmo ração para cachor-
ro fabricada segundo os preceitos
judaicos kasher. Ou um supermer-
cado virtual para quem tem aler-
gia alimentar; ou então cosméticos
orgânicos só para mulheres com
mais de 6o anos. No Brasil, ainda
há vários segmentos a ser explo-
rados e fartura de oportunidades.
As empresas que estão apostan-
do em tribos faturam alto, como
mostram a Casa Eurico, a Joyaly
Moda Evangélica e a UV Line, que
atendem, respectivamente, às ne-
cessidades das consumidoras ci-
tadas no início desta reportagem
— e vendem anualmente R$ 5 mi-
lhões, R$ 24 milhões e R$ 4,5 mi-
lhões. Mas essas empresas não dei-
xaram de enfrentar dificuldades,
como o despreparo dos fornece-
dores, que relutam em acreditar
que vale a pena adaptar ou mudar
a produção para atender um públi-
co aparentemente tão limitado. "O
empresário de nicho vai ter um
público menor, mas alta lucrati-
vidade", diz o sociólogo e profes-
sor de comportamento do consu-
midor Fábio Mariano.



Ao contrário do que ocorre no
exterior, o consumidor brasileiro
apresenta nuances de compor-
tamento vitais a serem levadas
em consideração no momento
de apostar em um nicho. As tri-
bos daqui não têm crenças e va-
lores tão rígidos quanto no exte-
rior. "Lá fora, as pessoas vivem
como dizem que vivem. Aqui é
mais elástico, o cara fala que é ve-
getariano, mas de vez em quando
come uma caminha", afirma Lí-
via Barbosa. Mas, assim como os
estrangeiros, os brasileiros nun-
ca serão vistos isoladamente em
uma só tribo. Todos podem fazer
parte de vários grupos. Tome-se
o caso de um aposentado, vegeta-
riano e zen ao mesmo tempo "Só
é preciso estar atento na hora de
falar com uma tribo para não ex-
cluir a outra", afirma Carmen Mi-
gueles, da Dom Cabral.

Quem apostar nos nichos tam-
bém terá como eventual vanta-
gem fugir da voraz competição
por preços, que foi intensificada
pela ascensão da internet. Pes-
quisa da Gouvêa de Souza rea-
lizada em mais de 11 países e di-
vulgada em setembro mostra que
o índice de internautas brasilei-
ros que usam sites para compa-
ração de preços é de 73%. A fi-

delidade é rara nos dias de hoje,
porém quem realmente compre-
ender o que cada tribo valoriza
tem mais chance de manter os
clientes. Para ter um diferencial
não só pelo que se cobra, é preci-
so outro tipo de valor. "Ninguém
paga mais se o produto não tem
um significado", diz Carmen.

Mas os consultores alertam que
o nicho sempre vai ser um negó-
cio com limites. Essa tendência
de consumo não admite vários
concorrentes vendendo o mes-
mo produto ou serviço superes-
pecífico para um público limita-
do. "Segmentar não é escolher, é
abrir mão. Os empresários preci-
sam entender isso para dar cer-
to", diz Fábio Mariano, sociólogo
e professor da ESPM. Jacqueli-
ne Mikahil, da agência de viagens
Be Happy, por exemplo, deixou
de investir em pacotes turísticos
tradicionais para concentrar seus
esforços nos roteiros de lua de
mel — e dobrou o faturamento
em apenas três anos. Nas próxi-
mas páginas, você vai conhecer
melhor a história dela e de mais
quatro empresários que estão ga-
nhando muito dinheiro venden-
do para tribos.

* Colaborou: Wilson Gotardello Filho



Negócio solar
O PÚBLICO QUE NÃO QUER SE BRONZEAR CRESCE - E A UV LINE TAMBÉM

> A identificação do mercado — O francês Lyonel Pellegrino, 36 anos, trabalhava como executivo de
telecomunicações em Paris. Sentia-se desmotivado. Sonhava em abrir um negócio, mas não sabia por onde começar.
Mudou-se com a mulher brasileira, Ana Julia, para São Paulo e, em uma conversa com um amigo dermatologista,
percebeu que faltavam produtos brasileiros para proteger a pele depois de tratamentos médicos. Com um
investimento de R$ 30 mil, nascia em 2004 a UV Line, fabricante de luvas de tecido com fator de proteção 50. Voltada
inicialmente aos pacientes de consultórios, a UV Line resolveu, com o tempo, conquistar a crescente tribo das
pessoas que não querem se expor aos raios ultravioleta. Desenvolveu chapéus, maios, blusas, bermudas e calças com
filtro solar. "Vender os produtos só como remédio acabava limitando nossos negócios. Em um país como o Brasil, o
público que se preocupa com os efeitos nocivos do sol é cada vez maior", afirma Pellegrino.

> A Criação do negócio — O maior desafio da UV Line foi o desenvolvimento dos produtos. Pellegrino até
pensou em importar as peças prontas. "Mas o design e as estampas não tinham a cara do Brasil." Então ele passou
a fabricar e a fazer a comprovação do fator 50 nos tecidos em São Paulo mesmo. "Quando mandamos uma amostra
para a Austrália, descobrimos que os testes não eram eficientes e resolvemos fazer tudo lá", diz. Hoje, cada um dos
200 produtos é certificado pela Agência Australiana de Proteção à Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa) e podem
ser encontrados em 400 pontos de venda em todo o país. Em 2007, Pellegrino começou a trabalhar com lojas próprias.
Atualmente, são seis: três em São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Ana Julia é estilista e montou uma
equipe de criação responsável por deixar as peças mais descoladas.

> A divulgação — Nos primeiros anos, o investimento de marketing destinava-se ao Congresso Nacional de
Dermatologia. "São 3 mil médicos que indicam a empresa e ainda servem como uma ótima população-teste", afirma
Pellegrino. A UV Line continua presente em eventos médicos, mas hoje também faz ações em encontros esportivos,
aquáticos e de pesca. Os consumidores entram em contato com a marca, compram e indicam. "Quase metade do
movimento da nossa loja vem do boca a boca", diz. O cliente típico é a mulher de mais de 35 anos com família. "É ela
quem compra para o marido e os filhos. Isso faz com que nossas campanhas sejam orientadas para o público feminino."

> O resultado — O faturamento foi de R$ 4,5 milhões no ano passado. "Para 2009, a expectativa é crescer 50%",
afirma Pellegrino. Metade das vendas acontece no verão, entre novembro e fevereiro. Produtos especiais como os
vendidos pela UV Line não custam barato. O preço médio de um boné é de R$ 45. De 2004 a 2006, a empresa cresceu
100% ao ano, e, em 2007 e 2008,50% ao ano. Além de estar presente em todo o país, a UV Line já exporta para a
Colômbia e o sul da Europa.
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Felizes para sempre
A BE HAPPY DOBROU DE TAMANHO COM AS VIAGENS DE LUA DE MEL

> A identificação do mercado — Proprietária da agência de viagens Be Happy, Jacqueline Dallal Mikahil, 46 anos
nunca quis trabalhar com a massa de consumidores. Começou em 1996 na capital paulista com o objetivo de prestar um
serviço personalizado para a classe A. Nos dez anos seguintes, tentou trabalhar com dois segmentos, o corporativo e o
de eventos. "Os negócios até iam bem, mas eu não conseguia me destacar porque esses mercados eram ocupados por
concorrentes de peso", diz. "Então passei a perceber que estava acontecendo um boom no mercado de casamentos."
Dados da feira Expo Noivas & Festas indicam que o setor movimenta R$ 4 bilhões ao ano. No bairro da própria Be
Happy havia fornecedores de bem-casados, buquês, convites, acessórios para o cabelo. Jacqueline foi pesquisar entre as
agências e concluiu que nenhuma era especializada em lua de mel. "Como essa indústria é enorme, tive que escolher um
público ainda mais específico. Quero aqueles que gastam com a festa e podem bancar um roteiro de luxo", afirma.

> A criação do negócio — Formada em psicologia, Jacqueline usa seus conhecimentos para aconselhar os
noivos — e fechar um bom pacote. "Eu não vendo uma viagem. Entrego ao cliente a realização de um sonho, muitas
vezes, de toda uma vida. Tem que dar certo", diz. Isso faz com que ela tenha que atender pessoalmente, com hora
marcada, cada casal. E revê-lo várias vezes. Os outros quatro funcionários cuidam da parte burocrática. No início da
mudança, em 2006, Jacqueline apenas reuniu em uma revista pacotes que já vendia para esse público e a distribuiu
na Feira Casar, da Daslu. Ali ela conheceu fornecedores que se tornaram parceiros. Em 2008, ampliou a oferta de
destinos e estreitou o relacionamento com operadoras e hotéis. "Como minha agência hoje é reconhecida pelo
mercado de viagens românticas, consigo vantagens como upgrade de quarto e traslado diferenciado", afirma. Depois
que voltam, os clientes procuram a Be Happy para outras viagens a dois: aniversário de casamento, férias e até noites
especiais na própria cidade.

> A divulgação — O boca a boca é fundamental. As noivas costumam trocar informações sobre os fornecedores e,
com a internet, essa interação cresceu muito. Nos sites personalizados de noivos, o casal coloca a lista de presentes,
as fotos e as empresas contratadas para fazer o bolo, o vestido e a viagem. Jacqueline tornou-se uma referência em
viagens de luxo para casais. "Acabei virando uma consultora. Escrevo para revistas, sites e tenho um blog atualizado
a cada dois dias, em que comento sobre novos destinos."

> O resultado — Antes de 2006, as viagens para casais representavam 10% dos pacotes. Apenas três anos depois,
a participação passou para 60% e o faturamento da Be Happy dobrou — no ano passado, foi de R$ 1,3 milhão e no
primeiro semestre de 2009 já chegou a R$ 1 milhão. Os pacotes variam de R$ 4 mil a R$ 30 mil por pessoa e 90% são
roteiros internacionais — o mais procurado é o que combina Ilhas Maurício e África do Sul.



Graças aos fiéis
A JOYALY FOI A SALVAÇÃO DAS EVANGÉLICAS SOFISTICADAS

> A identificação do mercado — Há 20 anos, era difícil encontrar roupas para mulheres evangélicas.
Com olhar empreendedor, Áurea Flores pegou US$ 2.500 emprestados com parentes, criou a Joyaly e começou
a produzir saias jeans no sobrado da família para vender às freqüentadoras da sua igreja. "A necessidade das
clientes era tanta que elas batiam na porta de casa para comprar", lembra o filho, Alison Flores, hoje com 32
anos. Segundo dados do IBGE, em 2000 o número de evangélicos no Brasil chegou a 26 milhões, quase seis vezes
o de 6o anos antes. Roupa básica e comportada, já tinha de monte. A Joyaly havia se mudado para o Brás, em São
Paulo, um dos principais centros de confecção do país. E procurou se transformar em uma grife. "Criamos uma
linguagem nova para a mulher evangélica. Deixamos para trás o estereótipo do cabelão preso no rabo de cavalo,
saia comprida e blusinha sem graça", diz Flores.

>A criação do negócio — A Joyaly conta com um departamento de estilo. Juliana, irmã de Flores,
formou-se em moda e viaja duas vezes ao ano para cidades como Paris, Milão e Nova York em busca das
tendências do mercado de moda. De volta ao Brasil, ela adapta os modelos ao segmento evangélico. Com
peças sofisticadas, a empresa consegue atingir os fiéis de maior poder aquisitivo. No varejo, um vestido
Joyaly sai, em média, por R$ 120; uma saia, por entre R$ 89 e R$ 99. "Antes, produzíamos para suprir uma
necessidade. Agora, atendemos um desejo", afirma Flores. O consumidor final só pode comprar direto na
loja aos sábados. No resto da semana, os clientes são os atacadistas — 20% comerciantes e 80% pessoas
que revendem os produtos nos cultos. No site da Joyaly, os revendedores encontram um kit. Podem baixar
e personalizar cartão de visita, adesivos e catálogo (até mesmo colocando os preços que quiserem). "Alguns
deles vendem mais que uma loja", afirma Flores.

> A divulgação — Além do marketing dos próprios revendedores, a Joyaly exibe outdoors em bairros onde
há concentração do seu público, cria jingles para rádios evangélicas e, na internet, aposta nas redes sociais.
Tem uma comunidade oficial no Orkut e consegue difundir a marca nos sete grupos criados pelas próprias
consumidoras, como "Eu uso saias Joyaly". Criou, na rede, um concurso de beleza chamado "Garota Joyaly",
que atraiu 1.234 inscritas na última edição. A ganhadora passa o dia em um day spa, é maquiada e fotografada
com roupas da marca, dá autógrafos na loja, anda de limusine.

> O resultado — O faturamento é de R$ 2 milhões mensais. Antes da mudança para o Brás, a Joyaly vendia 5
mil peças por mês. Esse número multiplicou-se dez vezes. Hoje, são 50 mil peças. "O mercado ainda vai crescer
muito. Acredito que vão existir corners em lojas de departamento com roupas para evangélicas", afirma Flores.



Serviu de verdade!
A CASA EURICO FATURA COM QUEM TEM PÉS ENORMES

> A identificação do mercado — "Estou aqui numa reunião, linda e maravilhosa, sem medo de ninguém ficar
reparando que os meus calçados são feios e um pouco menores que os pés." Assinado: Ângela. "Deus é maravilhoso
por ter indicado vocês na minha vida. Antes, quando eu precisava de um calçado, era uma luta." Assinado: Silvânia.
"Quase morremos de felicidade quando encontramos vocês! Parecia que entrávamos num país onde falavam a nossa
língua." Assinado: Cyrene e Isabela. "A loja salvou o meu grande dia — MEU CASAMENTO. Só agora comprei o tão
esperado sapato de Cinderela." Assinado: Simone. Os quatro depoimentos, extraídos do site da Casa Eurico, revelam
como a decisão de vender sapatos para quem tem pé grande supriu realmente o que os consultores chamam de "uma
necessidade de mercado". Segundo dados do IBGE, em menos de dez anos, as mulheres brasileiras ficaram, em média,
1,4 centímetro mais altas; os homens, 0,8 centímetro; os pré-adolescentes, 7 centímetros. Fundada em 1936 no bairro
paulistano de Moema, a Casa Eurico ficou logo famosa por vender tamanhos grandes de sapatos, basicamente para
estrangeiros, como o seu fundador, o imigrante alemão Herr Erich Rosenthal. Há cinco anos, quando a empresa abriu
a segunda loja, na rua Oscar Freire, artéria da moda nacional, surgiu a dúvida se não seria melhor aproveitar o ponto
para vender sapatos de todos os tamanhos. "Foi então que resolvemos crescer dentro do nosso nicho e apostamos nos
adolescentes, o público que mais cresce. Começamos a observar que os clientes falavam: 'Minha filha calça 41!"', diz
Cláudia, 46 anos, neta de Erich (ou Eurico, para os brasileiros), que hoje comanda o negócio ao lado das duas irmãs.

> A criação do negócio — Clientes nunca faltaram para a Casa Eurico. A dificuldade sempre foi encontrar
fornecedores. "Os fabricantes não querem produzir os tamanhos especiais. Dá trabalho mesmo, eles têm que fazer
uma nova fôrma, molde, sola, palmilha", afirma Cláudia. Depois de percorrer as feiras de calçados, Cláudia e as irmãs
procuram negociar principalmente com as pequenas fábricas, mais flexíveis. Em 2000, criaram um site voltado ao
comércio eletrônico que impulsionou os negócios. Nos últimos dois anos, as vendas pela loja virtual passaram de 5%
para 15% do faturamento. "O que vai fazer uma mulher do interior da Bahia que calça 42?", diz. A empresa oferece no
site 740 modelos da coleção verão e vende o dobro nesta época, com os pedidos do Norte e Nordeste.

> A divulgação — Não dá para viver sem sapato. A carência faz com que os clientes da Casa Eurico sejam fiéis por
natureza — e indiquem a loja. Com a internet, quem tem uma necessidade pontual usa as ferramentas de busca e, por
isso, Cláudia e as irmãs fazem marketing com os links patrocinados. "Dê um Google em 'sapato tamanho grande'.
Aparecemos na primeira página", diz. A empresa também distribui catálogos na Parada Gay. Isso mesmo. Na loja de
Moema há uma sala reservada nos fundos. "Muitos homens pegam sapatos femininos e vão lá experimentar", afirma.

> O resultado — São cerca de cinco mil sapatos vendidos por mês a R$ 150 cada. O faturamento divulgado pela Casa Eurico foi
de R$ 5 milhões em 2008. Os clientes (70% mulheres) costumam sair com mais de um par — o valor médio da compra é de R$ 221.



Vaivém que dá lucro
ELE NOTOU QUE A GLOBALIZAÇÃO PRODUZIU UM NOVO TIPO DE CLIENTE

> A identificação do mercado — O norte-americano John Paz, 57 anos, veio morar em São Paulo com apenas
2 anos, mas foi no seu país de origem que teve o privilégio de observar tendências e identificar um nicho de mercado
antes da maioria dos seus concorrentes. "Há 11 anos, o mercado de aluguel de móveis corporativos já estava bastante
aquecido por lá. Eu ainda não tinha ouvido falar de uma empresa brasileira que fizesse algo parecido e, por isso,
decidi apostar nesse segmento", diz. Os clientes da empresa de Paz, a John Richard, têm necessidades temporárias
— mas vitais para a viabilidade do negócio, como mesas, cadeiras, armários e outras peças de mobiliário que servem
para acomodar, por exemplo, consultores de outros estados ou países que vêm trabalhar para grandes empresas por
tempo determinado. Nesse caso, os pedidos costumam ser grandes e, geralmente, urgentes.
Aos poucos, o empresário percebeu também que existiam outras oportunidades a ser exploradas nas grandes
empresas que contratam funcionários temporários de outros países. Muitos deles, os chamados expatriados, podem
ficar no Brasil por até dois anos. E quase nunca é o caso de mobiliar uma casa em definitivo. A John Richard oferece
uma linha de móveis residenciais para cobrir justamente essa necessidade tão peculiar.

> A Criação do negócio — Com calma e estratégia, Paz decidiu montar o seu negócio amparado em três pilares:
qualidade, padronização e entrega imediata. Disposto a atender à demanda de clientes exigentes, ele investiu em
certificações ISO e fornecedores de alto grau de confiança. "Eu tinha de oferecer móveis resistentes, e não peças
que se desmanchassem na primeira mudança. A saúde financeira do negócio depende disso." Além de ter extremo
cuidado com a qualidade, para atender bem o seu público Paz percebeu que deveria trabalhar apenas com linhas
básicas, que não interferissem no ambiente original. A velocidade é outro segredo. A operação de logística montada
por Paz é quase comparável à entrega de correspondências por Sedex. Os móveis em estoque ficam em pontos
estratégicos do país, como Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e Paraná, e em Brasília, a John Richard mantém infraestrutura integrada por armazém, caminhões e um batalhão de
8o montadores, prontos para atender aos pedidos em até 24 horas. "O cliente me liga de manhã e diz: 'Preciso de 100
mesas, 100 cadeiras e 40 armários para hoje à tarde, ok?' Eu tenho de entregar. Se não conseguir, perco o negócio."

> A divulgação — A John Richard usa canais direcionados para encontrar os seus consumidores. A empresa
participa das duas feiras mais importantes do ramo. Paz ainda anuncia em uma revista voltada para o setor.

> O resultado — A empresa faturou R$ 11 milhões em 2008 e a expectativa para 2009 é chegar a R$ 13 milhões.
Em três anos, a John Richard dobrou de tamanho. Do total de móveis alugados, 70% são para escritório, 25% para
residências e 5% para eventos dos próprios clientes.



OS NOVOS NICHOS

Nichos para investir
ALGUMAS DAS TENDÊNCIAS DE MERCADO MAIS PROMISSORAS

> Alérgicos a alimentos
Entre 6% e 8% das crianças brasileiras com menos
de 3 anos têm alergia alimentar. Entre os adultos,
o índice é de 2% a 3%.

> Aposentados na ativa
No Brasil, cerca de 5,9 milhões de pessoas com
mais de 60 anos trabalham, ocupando 4,5% dos
postos de trabalho. Em 1992, eram 2,8 milhões.

> Casamenteiros
A indústria de casamentos movimenta aproxima-
damente R$ 4 bilhões ao ano no Brasil.

> Compradoras de carro
As mulheres são a maioria dos compradores de car-
ros nos EUA. No Brasil estima-se que sejam respon-
sáveis por 55% das compras de carros novos.

> Cônjuges móveis
Não há estatísticas para o Brasil, mas, nos EUA,
mais de 3,5 milhões de casais vivem em cidades
diferentes, sobretudo por motivos profissionais.

> Crianças vegetarianas
Nos EUA, 367 mil crianças são vegetarianas — uma
em cada 200. Contando os adolescentes, são 1,5
milhão. O mercado também cresce no Brasil.

> Degustadores
A procura por cursos de iniciação ao vinho cresce
30% ao ano desde 2003.

> Diabéticos
Existem mais de 7 milhões de pessoas com dia-
betes no Brasil. A cada ano aumenta o número de
crianças e adolescentes com a doença.

> Fãs das cirurgias
Entre setembro de 2007 e agosto de 2008 foram
realizadas 629 mil cirurgias plásticas no Brasil —
73% estéticas e 27% reparadoras. Do total de
cirurgias estéticas, 12% foram feitas por homens
e 38% por pessoas entre 19 e 35 anos.

> Grandes jogadores
A idade média do usuário de jogos de computador
é 33 anos (dados dos EUA). Do total de jogadores,
os menores de 18 anos representam menos de um
terço e os maiores, 50,25%.

que estudam, trabalham, navegam pela internet
ou não conseguem dormir de noite. No Brasil, 43%
dizem sofrer com a má qualidade do sono.

> Loucos por animais
Os americanos hoje gastam US$ 43 bilhões ao ano
com seus bichos — eram US$ 17 bilhões no início da
década de 90. Os produtos para animais domés-
ticos estão entre os dez principais segmentos do
varejo nos Estados Unidos. É uma indústria maior
que a de brinquedos, doces ou ferramentas. Desta-
ca-se o nicho de luxo: 1% dos animais recebe 40%
de todos os produtos. O Brasil, com uma população
de 32 milhões de cães e 16 milhões de gatos, é o
segundo maior mercado pet do mundo — com um
movimento de R$ 9 bilhões em 2008.

> Namorados da rede
Um em cada quatro solteiros que procuram par-
ceiros nos Estados Unidos — perto de 16 milhões
de pessoas — utilizam os mais de mil sites de en-
contros existentes, que já ultrapassam US$ 470
milhões de receita/ano. Em 2001, eram US$ 40
milhões. O maior site de encontros brasileiro, o
ParPerfeito, tem 17 milhões de usuários.

>Insones
O número de americanos que dormem menos de
seis horas por noite passou de 1,2% em 1998 para
16% em 2005. São cerca de 34 milhões de pessoas

> Obesos
No Brasil, 13% dos adultos são obesos. Nos EUA, o
número dobrou nas duas últimas décadas (e qua-
duplicou nos casos de obesidade mórbida).

> Orgânicos
O mercado de orgânicos movimenta anualmente
US$ 250 milhões no Brasil e a área destinada ao
cultivo cresce cerca de 30% ao ano. O mercado
mundial do setor gira US$ 40 bilhões ao ano.

> Pais coroas
Nos últimos anos, a taxa de nascimento de filhos
de homens americanos na faixa dos 40 aos 44 anos
aumentou 32% — cresceu 21% entre aqueles que
têm de 45 a 49 e quase 10% para pais com idade
entre 50 e 54 anos. Países como Israel, Holanda,
Reino Unido e Nova Zelândia seguem a mesma
tendência. Não há dados para o Brasil, onde esse
é um mercado ainda pouco explorado.

> Profissionais em casa
Nos Estados Unidos, 4,2 milhões de pessoas traba-
lham em casa, um aumento de 23% em relação a
1990 e de quase 100% em relação a 1980. No Brasil,
a taxa de crescimento de trabalhadores remotos
cresce 20% ao ano.

> Quarta idade
Já existem 5,3 milhões de brasileiros com mais de
75 anos, o que representa 2,8% da população.

> Sem filhos ,
No Brasil há 1,9 milhão de casais com dupla renda
sem filhos. Em 1997, eram 950 mil.

> Skatistas
Mais de 3,5 milhões de brasileiros andam de skate e
movimentam um mercado de R$ 300 milhões por
ano, o segundo maior, atrás apenas dos EUA.

> Solteiros
Existem quase 74 milhões de pessoas solteiras com
mais de 18 anos no Brasil, ou 30% da população.
Nos EUA, as solteiras compraram 1,5 milhão de ca-
sas em 2005, duas vezes mais que os solteiros.

> Tecnológicas
As mulheres americanas influenciam quase
57% das compras de tecnologia. Elas usam
mais celulares, câmeras digitais e gravadores
de DVD do que os homens. E usam TVs video-
cassetes, aparelhos de DVDs e PCs na mesma
proporção. Dados de outros países apontam na
mesma direção.

> Terceira idade endinheirada
Já são quase 21 milhões de brasileiros com mais
de 60 anos — um número 23% maior que em
1998. Em 2007, o total do rendimento dos idosos
foi de R$16 bilhões.

> Trabalhadores em trânsito
A média atual de viagens diárias entre casa e
trabalho nos Estados Unidos é de 25 minutos,
mas existem mais de 3,4 milhões de america-
nos que trabalham longe de casa e levam ao
menos 90 minutos para chegar ao emprego.
Na maior cidade brasileira, São Paulo, o tempo
médio diário gasto no trânsito é de duas horas
e 43 minutos.

> Viciados em cafeína
Em 2008, os brasileiros consumiram 43,3 mi-

lhões de litros de bebidas energéticas com ca-
feína, um aumento de 47% em relação a 2007.
O setor de energéticos é um dos de maior cres-
cimento da indústria de bebidas americana —
estima-se que gere mais receita do que todos os
refrigerantes regulares e esportivos juntos.

>Zens
Pesquisa feita pela revista Yoga Journal dos EUA
revela que 6,9% dos adultos americanos, ou 15,8
milhões de pessoas, pratipam ioga (dados de
2008) . Eles gastam US$ 5,7 bilhões por ano
com a prática, incluindo a compra de produtos,
roupas, pacotes de viagens, DVDs, vídeos, livros
e revistas. O número representa um aumento de
87% em relação a 2004. No Brasil, o número de
praticantes também não para de crescer. •

Fontes: Veja no site www.revistapegn.globo.com
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