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Segundo estudo, o momento econômico revelou quatro tipos distintos de consumidores 
emergentes: Frugalista resoluto, Avarento involuntário, Gastador pragmático e Materialista 
apático.   

A recessão econômica redesenhou o mapa do consumidor americano em quatro grupos: 
Frugalista resoluto, Avarento involuntário, Gastador pragmático e Materialista apático. É o que 
revela o estudo "Marketing para Pós-Consumidores da recessão", realizado pela empresa de 
pesquisas e marketing estratégico Decitica. 

Segundo a análise, um fato importante, muitas vezes ignorado no atual debate sobre os 
efeitos duradouros da recessão é a grande variação na forma como os consumidores 
americanos têm internalizado a experiência de uma recessão. São quatro segmentos de 
consumidores distintos que emergiram da recessão: 

Frugalista resoluto 

Ele pratica a auto-contenção e a prudência com entusiasmo. Representa cerca de um quinto 
dos americanos. "Para os comerciantes, esse é o grupo mais desafiador, pois são menos leais 
a uma marca. São leais aos descontos", observa Srinivas Val, diretor da Decitica. 80% dos 
frugalistas afirmam que os novos padrões de comportamentos que adotaram recentemente 
provavelmente irão ficar com eles por um longo tempo. 

Avarento involuntário 

Cerca de 29% da população foi severamente afetada pela recessão. Este grupo foi forçado a 
economizar como nunca antes. Integrantes desse grupo, ganham o suficiente para o consumo 
do mês – não conseguem poupar. Além disso, a recessão teve um forte impacto emocional 
sobre eles, que ainda estão assustados e muito preocupados com o futuro. 

Gastador pragmático 

"É o grupo mais atrativo para os comerciantes por causa de seu maior poder de compra”, diz 
Srinivas. “Embora, esse grupo tenha limitado suas despesas, ele é o mais capaz, tanto 
psicológica quanto financeiramente, para voluntariamente ressuscitar seus padrões de gastos 
do passado", acrescentou. Apenas 28% dos gastadores pragmáticos afirma que a recessão 
mudou a forma como irão comprar no futuro. 

Materialista apático 

São os menos alterados pela recessão. São na maioria homens e consumidores mais jovens. 
“É o grupo menos dirigido por preço: apenas 8% admite estar muito focado no preço”, afirma 
o diretor da Decitica. 

Fonte: Consumidor Moderno. Disponível em:                 
<http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em: 17 dez. 2009. 

 


