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do frango e do iogurte" completa. Antes desse período
de estabilidade, as pessoas de renda mais baixa tinham
seus ganhos corroídos rapidamente pelas taxas de
inflação. Quando recebiam o salário, os preços já ti-
nham aumentado. Esses trabalhadores não possuíam
conta bancária remunerada por conta de seus baixos
rendimentos, enquanto que as classes de renda mais
alta protegiam-se aplicando seu dinheiro na chamada
"ciranda financeira", na qual a correção monetária era
tão significativa que muitas vezes lhes permitia pagar
suas contas apenas com parte dessa correção.

A SAGA D O COMBATE À INFLAÇÃO
Consumir em tempos de hiperinflação. Essa era a

realidade e o dia a dia do brasileiro antes de junho de
1994. Pode-se dizer que era uma verdadeira aventura.
Os preços sofriam variações ao longo do dia, sendo
remarcados a qualquer instante ao sabor da mudança
dos ventos inflacionários.

Em cruzeiro real, moeda corrente até então, os pre-
ços mal cabiam nas etiquetas. O litro de leite chegou a
custar CR$ 1.240.0 quilo da carne era CR$ 15.980 e
uma geladeira beirava a CR$ 1.566.860.

O consumidor era um perito em levantamento de
preços. De calculadora em punho, era preciso ser mais
rápido na hora de tomar a decisão do que colocar no
carrinho de compras. Só para se ter uma ideia, a taxa
anual do IPC da Fipe (índice de Preços ao Consumi-
dor da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas)
mais do que dobrou de 1992 a 1993, passando de
1.129,45% para 2.490,99%.

APÔS O PLANO REAL,
10 MILHÕES DE NOVOS

CONSUMIDORES
ENTRARAM EM ALGUM

TIPO DE CREDIARIO

Para combater o dragão da inflação muito já ha-
via sido feito. No governo do presidente José Sarney,
o Plano Cruzado cortou três zeros da antiga moeda
(cruzeiro) e conseguiu estancar a inflação que esta-
va na casa dos 225% ao ano. A,ação teve reflexos no
aumento do poder aquisitivo da população, aqueceu
o consumo em todas as classes sociais e criou uma
atmosfera de euforia. Porém o período de bonança
durou pouco. O plano fracassou após quatro meses e
a inflação voltou a subir.

Em uma nova tentativa, foi lançado o Plano Cru-
zado II. Mais um fracasso, que foi seguido de outros:
Plano Bresser, em 1987; Plano Verão, em 1989; Plano
Collor, em 1990; Plano CollorlI, em 1991.

Em 1994, o Plano Real, idealizado pelo então mi-
nistro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, con-
seguiu segurar a escalada inflacionária, levando a taxa
mensal de 46,58% de junho para 6% em junho. No
ano seguinte, a variação do índice Geral de Preços
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, foi de 12,87%.

A estabilidade da moeda mudou a psicologia e o
modo de pensar do brasileiro. Ele readquiriu a noção
de preço e passou a comparar mais antes de comprar

(uma tendência reforçada com
o tempo pela internet). Sim, o
brasileiro ainda dá pouca im-
portância a preço, é movido
por impulso e facilidade. Mas
uma parte da população ain-
da pesquisa quando compra
bens duráveis, como geladeira
e a compra do mês. Com isso,

uma pressão relativa foi exercida no varejo, que iniciou
uma relação tensa e constante com a indústria, bus-
cando preços cada vez menores (um fenómeno que
contribuiria para o crescimento das marcas próprias).

O consumidor passou a ter uma opinião sobre o
que é um preço justo.

VALORE DESEJOS
Apesar das discrepâncias de valor no início (a passa-

gem de ônibus encareceu 757,14%, o litro de refrigeran-
te aumentou 200% e o jornal ficou mais caro 592,86%),



o Plano Real democratizou o consumo e permitiu ao
consumidorperceber outras características e elementos
que dão valor a um produto ou serviço.

Quem tinha maior poder aquisitivo perdeu um
pouco desse poder com o real e passou a comprar pro-
dutos diretamente no exterior. A camada dos emergen-
tes, pertencente às classes D e E, começou a desfrutar o
privilégio de comprar algo além do essencial.

Cerca de 15 milhões de brasileiros desapertaram
os cintos e passaram a ter acesso a produtos que ja-
mais poderiam imaginar obter, como eletrodomésti-
cos e aparelhos eletrônicos.

Em 1996 foram vendidos, segundo dados da As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Produtos Ele-
troeletrônicos (Eletros), 8,6 milhões de aparelhos de
TV em cores, registrando um crescimento de 42% em
relação ao ano anterior. Só para ter uma ideia, em 1993
as vendas somaram apenas 3,4 milhões de unidades.

A cesta do consumidor brasileiro também passou
a incorporar um aumento de demanda por telefone,
refrigerador efreezer, segundo dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílio (PNAD), feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
também realizada em 1996.

O financiamento foi uma das grandes molas pro-
pulsoras para que a baixa renda pudesse satisfazer seus
desejos de consumo. Segundo dados da Associação
Comercial de São Paulo (ÃCSP), após o Plano Real, dez
milhões de novos consumidores entraram em algum
tipo de crediário. Outra novidade que veio a reboque da
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alimentos proteicos de origem animal. As vendas de
itens como café, cereais, açúcar e sal tiveram uma que-
da real, em 1994, de 6%, enquanto houve um aumen-
to significativo nas vendas de biscoitos, chocolates,
sucos, pães, carnes, conservas e derivados lácteos.

Empolgada com o repentino ganho de poder
aquisitivo, grande parte da população começou a
comprar produtos mais elaborados, que antes difi-
cilmente entravam em seu carrinho de compras. A
euforia foi tanta que dois itens, o frango e o iogurte,
tornaram-se símbolos desse período. Só para dar uma
ideia, o consumo de iogurte teve um crescimento ver-
tiginoso (87,2% entre 1994 a 1996).

A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE
também revelou que em 1996 o brasileiro comia 28%
mais biscoitos, mas 16,6% menos arroz e 15,6% me-
nos feijão que em 1987.

Enquanto o consumo de leite diminuiu, a deman-
da no subgrupo de queijos e requeijão aumentou em
praticamente todos os estratos de renda, à exceção da
faixa entre dez e 20 salários mínimos.

UMA NOVA FAMÍLIA
Outro mercado que registrou um bom desenvol-

vimento nos últimos 15 anos foi o de comidas conge-
ladas. Só entre 1993 e 1998 ele cresceu cerca de 25%.
Segundo números da Perdigão, no ano de 1997 o cres-
cimento da linha total de congelados e resfriados foi de
190% comparado a 94. Esse índice sobe 253% quando
comparado a 93, segundo dados da Nielsen.

O mercado que mais evoluiu no segmento de
congelados foi o de legumes e vegetais. As vendas de
1997 foram 272% maiores que as de 1995, segundo
dados da Perdigão.

No centro de tantas mudanças está a mulher. Ela
passou a dividir-se entre trabalho fora de casa e as tarefas
domésticas, procurando por alimentos práticos, sau-
dáveis e de rápido preparo. Segundo dados do IBGE,
em 1996 mais de 23 milhões de mulheres estavam no
mercado de trabalho, contra 2,5 milhões nos anos 50 e,
pouco antes da passagem para o século 21, mais de 40%
do total da mão de obra brasileira era feminina.

Betânia Gaitai, gerente de relacionamento com o
consumidor da Unilever, lembra que antigamente a

estabilidade económica foi a possibilidade de planejar
os gastos e poupar.

Além disso, os brasileiros passaram não apenas a
consumir mais, mas também optaram por itens mais
elaborados e de melhor qualidade.

De forma geral, os produtos básicos começaram a
ser substituídos pelos mais nobres, como perecíveis e
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mulher que procurava a empresa era mais tímida e in-
segura sobre seus direitos como consumidora e sobre
os deveres da empresa. "Nesses contatos conosco, po-
rém, ela não abria mão de tirar dúvidas sobre produtos
e nem de receber receitas", conta.

Receitas. Esse era o foco da mulher brasileira,
dona de casa, mãe e esposa. "Ela tinha o hábito de
fazer o bolo em casa. E para prepará-lo precisava de
vários ingredientes, entre eles a margarina e o amido
de milho. Havia uma grande demanda de pessoas que
cozinhavam em casa e por isso consumiam diversos
produtos em alta proporção, com fins culinários e para
um cardápio variado", acrescenta.

Naquela época, as famílias eram maiores. Porém
a estabilidade do crescimento populacional gerou
núcleos familiares cada vez menores, sem disponibi-
lidade de tempo para preparo de alimentos de forma
tradicional. "Com o passar do tempo, vimos micro-
famílias se formando. Hoje também há pessoas que
moram sozinhas, assim como homens que colocam
o avental e se aventuram pela cozinha. Tudo isso fez
com que o consumidor mudasse a forma de consu-
mir produtos alimentícios. Vemos muita demanda de
solteiros, até mesmo sobre como conservar um pro-
duto que foi aberto", comenta Betânia. "Há mais de 15
anos, falávamos com a família. Nos dias atuais, come-
çamos a falar com indivíduos e isso tende a crescer".

Além dos congelados, destaca-se o aumento da
produção de alimentos picados, enlatados, embalados
e instantâneos. No setor de massas, uma das catego-
rias que mais cresceram foi a de massas instantâneas.
Segundo números do Instituto ACNielsen, a massa
instantânea saiu de uma produção de 24,5 mil tonela-
das em 1995 para 48 mil toneladas em 1999.

O consumo de sopas prontas aumentou 171% no
período de três anos (de 94 a 97). Em 1997, a produção
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nacional atingiu mais de 137 milhões de litros, garan-
tindo um faturamento ao setor de US$ 137,3 milhões.
Para suprir essa demanda, só a marca Knorr, por exem-
plo, lançou, em 1998, 21 novos produtos. O investi-
mento no desenvolvimento de novas sopas e caldos
ultrapassou US$ 8 milhões na empresa.

UMAMOEDA, NOVO GOVERNO
Além da estabilidade económica, o potencial de

consumo das classes C, D e E também foi impulsiona-
do pelo acesso ao crédito, pela melhora na renda, dos
aumentos no salário mínimo, e pelos programas ofi-
ciais de distribuição de renda, como o Bolsa Família.

O fenómeno que começou com o Danone e o
frango do Plano Real se ampliou com os programas
do governo Lula e fortaleceu o chamado "consumi-
dor emergente". Nesse caso, é inegável que 16 anos
de políticas públicas provocaram a evolução do mer-
cado de consumo.

O estudo "O consumidor na era Lula (2002-
2006)" da Latin Panei, aponta que o volume médio
adquirido pelas classes D e E, com rendimento mensal
de até quatro salários mínimos, subiu 11 % naquele pe-
ríodo de quatro anos, contra a média nacional de 596, e
contra 8% da classe C e 5% da classe A e B.

Além de ir mais às compras, esses consumidores
aumentaram a variedade de produtos colocados na
cesta e ampliaram em 35% seu gasto médio.

A lista de supermercado era composta por 21 cate-
gorias, como farinha, leite e sabão em pedra. Em 2006, o
número de produtos subiu para 27. Uma alta de 29% que
incluiu itens até então considerados supérfluos, como
sucos em pó, extrato de tomate e maionese. Já na classe
C, com renda familiar entre R$ 1,1 mil a R$ 4,8 mil, cres-
ceram as compras de condidonadores de cabelo, massas
instantâneas, caldos, esponjas e salgadinhos. A pesquisa
foi baseada na cesta semanal de compras de 8,2 mil famí-
lias entre 2002 e 2006, e a amostra corresponde a 82% da
população domiciliar do País.

A abrangência dessa pesquisa também traz implí-
cito que hoje o Brasil não pode ignorar o peso econó-
mico de regiões como o Nordeste. Antes alijados da
possibilidade de consumo, a região se tornou peça-
chave nos planos estratégicos de praticamente todas
as grandes empresas nacionais. O consumidor brasi-
leiro emergiu e hoje está em todo lugar.
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DO TAMANHO DO BOLSO AO
COMPORTAMENTO: O QUE
PESA MAIS NA DECISÃO DE
COMPRA DO CONSUMIDOR?

EU POSSO!
"O QUERER É INERENTE AO SER HU-
MANO. Mas há 15 anos não havia muita opção
de querer. Hoje, todos têm essa opção". Com essa
frase Denise von Poser, consultora e professora
dos cursos de pós-graduação e MBA em geren-
ciamento da comunicação da Escola Superior de

, Propaganda e Marketing (ESPM), define os novos
tempos de consumo.

Francisco Alberto Madia de Souza, diretor pre-
sidente do Madiamundomarketing, complemen-
ta: "até o começo dos anos 60, se alguém quisesse
comprar iogurte no mercado, encontraria uma mar-
ca e só. Hoje, há centenas de alternativas". Mas essa
não foi a única mudança. "O consumidor passou a
ter consciência da sua importância", afirma. Em 94,
nascia um consumidor exigente e sensível, que co-
meçou a comprar briga por seus direitos. Em 2006,
ele parou de brigar e aprendeu a dar as costas para
quem não o atendesse ou ouvisse. De lá para cá, ele
conheceu outros consumidores, iguais a ele, nas
redes sociais e abandonou as pessoas que eram sua

HOJE, OS COMPUTADORES
ESTÃO PRESENTES EM 95%

DOS LARES BRASILEIROS DA
CLASSE A, 70% DA B, 25% DA Ç,

E3%DAD-E
referência no momento de decidir por uma marca
ou outra. "E as empresas têm de se preparar para um
novo consumidor", alerta.

A criação e a promulgação do Código de Defesa
do Consumidor como lei, em setembro de 1990, deu

início a um novo período nas relações de consumo.
"O mercado estava bem assanhado com o CDC. As
empresas eram consideradas grandes e boas se aten-
dessem o cliente. Hoje, porém, mais que atender é
preciso entender" afirma Denise. "Quando um con-
sumidor se desagradava com alguma companhia
ou marca, geralmente a qualidade do produto era a
questão central; portanto, era tangível. Se não fosse
um problema de qualidade, a postura da empresa era
a de desconsiderar o cliente, simplesmente porque
a emoção dele não lhe interessava", explica. Hoje, a
emoção e o que o consumidor pensa e deseja são de
fundamental interesse porque a competitividade é
grande. "O intangível significa lucratividade. E isso
vale para todas as classes socais. Não será mais uma
questão de lucro direto, mas de volume", finaliza.

O comportamento do brasileiro, independente-
mente de sua renda, passa a ser determinante, e enten-
der os diferentes estilos de vida dele torna-se vital. A
análise deixa de ser apenas demográfica, passando a
incluir fatores psicográficos. "Estamos passando por
uma transição na questão da análise. O grande indi-
cador que define as diferentes classes sociais no país
é o critério Brasil. Ele é baseado na posse de produtos.
Por exemplo, quantas geladeiras, computadores, te-
levisores, DVDs, carros, entre outros, o consumidor
tem. Dado que nos últimos anos ficou mais fácil para
as pessoas adquirirem bens, muitas pessoas mudaram
de classe social por conta da posse de um produto",
explica Renato Trindade, presidente da empresa de
pesquisa Bridge Research. "O boom da classe C não
é por conta do aumento do poder aquisitivo, mas pela
facilidade de compra em parcelas, que não tem muita
incidência de inflação" acrescenta.
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É possível encontrar no carrinho de alguém da
classe D produtos antes feitos para a classe A. As
ações aconteciam do exterior para o Brasil, da classe
A para baixo, do centro para a periferia. Mas isso mu-
dou. Um exemplo é o funk, que é tocado em todo
tipo de festa. Os movimentos podem ser de baixo
para cima, de um lado para o outro. Não é mais a tia
rica que vai para o exterior e traz as novidades de lá.
Existem novidades aqui e lançamentos internacio-
nais já chegam a ser feitos de forma simultânea nos
Estados Unidos, na Europa e no Brasil.

"O consumidor há 15 anos era mais previsí-
vel; era fácil identificá-lo. Havia movimentos mais
claros e delimitados entre classes sociais e o Brasil
vinha há pouco tempo com a abertura de mercado.
O brasileiro era deslumbrado e não tinha o nível
de consciência e acesso que tem hoje" argumenta
Clotilde Perez, que coordena o núcleo de semióti-
ca da consultoria Ipsos.

Algumas diferenças nítidas entre o passado e o
presente é que antes o consumidor se contentava

com serviços e produtos medíocres, além de aguen-
tar filas de espera, como no caso da aquisição de li-
nhas telefónicas, um comportamento transformado
pelo marco da privatização do sistema Telebrás.

A INTERNET ESTÁ EM 91% DAS
CASAS DA CLASSE A, 58% DA B,
16% DA C, E 1% DAD-E

E esse é um momento-chave para compre-
ender a evolução do consumidor nestes 15
anos de história. Antes disso, mais ou menos
na época que a revista Consumidor Moder-
no foi lançada, o candidato a cliente
de telefonia penava por um longo ca-
minho burocrático. Pagava os famosos
carnes de autofinanciamento durante
24 meses, praticamente bancando o in-
vestimento da Telebrás e então entrava
na fila de espera. Traduzindo: pagava

Os Sete perfis de consumidores do 4Cs
Cross Cultural Consumer Characterízation:

'INCONFORMADO Sua necessidade básica é fugir
e isso se apresenta quando a realidade da vida é

depressiva e não sente a possibilidade de mudá-la.
Muitas vezes as pessoas com esse perfil são vistas
como vítimas ou perdedores - não têm objetívo, são
desorganizadas e com poucos recursos. A única
esperança para elas é que a ajuda venha de fora, por
exemplo, de um bilhete de loteria.

BATALHADOR Sua necessidade básica na vida
é a sobrevivência. São pessoas que respeitam

as instituições e se comportam dentro dos papéis
tradicionais, com valores estabelecidos e rígidos. Para
elas, há um sentimento forte de nostalgia; o passado é
maravilhoso. Suas decisões por marcas são conduzidas
por uma necessidade de segurança e economia. Acima
de tudo, escolhem a marca que lhes é familiar.

CONSERVADOR Sua necessidade básica na vida
é ter segurança. É o maior grupo dos 4Cs no mundo.

São as pessoas que vivem no universo do lar e do
cotidiano. Uma rotina diária é fundamental. Suas opções
de vida estão em "nós" antes do que o "eu".

ASPIRANTE Sua necessidade básica na vida é obter
status. Materialista e ambicioso, é mais dirigido pela

opinião que os outros têm dele do que por sua própria
opinião. Para ele, uma embalagem atrativa é tão importante
quanto o conteúdo.

VENCEDOR Sua necessidade básica na vida é o
controle. Possui confiança em si mesmo, tem uma

forte orientação a metas e tende a ser muito organizado.
Quando se trata de marcas, ele busca recompensa e
prestígio. Frequentemente vai procurar o melhor, pois
sente que isso é o que merece.

EXPLORADOR Sua necessidade básica na vida é
o descobrimento. Esse grupo é formado por jovens

de espírito. Geralmente são os primeiros a experimentar
novas ideias e experiências. Eles respondem às marcas
que oferecem novas sensações e efeitos imediatos.

TRANSFORMADOR Sua necessidade básica na

vida é a autoexpressão. "Não me diga o que devo fazer
nem o que devo pensar" diria um "reformer", Ele valoriza
suas decisões; é independente e o menos materialista dos
sete grupos. É frequentemente percebido como intelectual.
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antecipado e mesmo depois não tinha nenhuma
pista de quando receberia o serviço.

A privatização, ressalvas atuais à parte, mudou
completamente esse quadro. O valor para instalar
o serviço se tornou acessível para toda a popula-
ção, o telefone chega em questão de dias e há pou-
cos lugares no Brasil nos quais não há oferta. Em
suma, a universalização prometida aconteceu. E o
consumidor pode consumir (sem falar do salto da

internet discada para as conexões atuais contadas a
partir de megabytes).

Essa enorme revolução em um dos setores mais
fundamentais para o bom funcionamento da socie-
dade e da economia é um dos melhores exemplos do
que era o consumidor e como ele se transformou. A
passividade marcava as relações de consumo - tanto
na compra quanto na comunicação e na realização
de promoções. A medida que ele passou a ter acesso
a mais informações, sua exigência aumentou e sua
postura mudou de passiva para ativa.

ATITUDES E VALORES
De olho no fato de que as pesquisas sociode-

mográficas não atendem mais à realidade de que as
pessoas se agrupam por afinidade e estilos de vida,
a Young & Rubicam criou sua própria metodologia
de segmentação. O 4Cs (Cross Cultural Consumer
Characterization) está integrada ao BAV (Brand
Asset Valuator), ferramenta exclusiva de análise,
considerada a maior base de dados sobre marcas do
mundo, com o "mapa" da evolução de 20 mil marcas,
1.500 delas no Brasil, em 140 categorias diferentes.

"O 4Cs é uma evolução das técnicas de targeting.
Um dos fatores que contribuem com a construção
de marca é priorizar um público, porque dificilmen-
te uma marca, hoje, conversa com todo mundo in-

NA TELEFÓNICA,
10% DAS VENDAS

DE NOVAS CONEXÕES
DO SERVIÇO DE.

ACESSO SPEEDYSAO
PARA A CLASSE D

distintamente", explica César Ortiz, diretor de inteli-
gência de mercado da Y&R.

De acordo com o 4Cs, há sete tipos principais de
consumidores no mundo todo, e todos eles podem ser
encontrados em qualquer classe social. O conservador, o
primeiro perfil e maioria no mundo, é formado por aque-
les que não se arriscam, cultuam a rotina e a vida familiar,
e pensam na família quando vão às compras. Já, o aspiran-
te é o consumidor materialista, cuja necessidade básica
na vida é ter status. Ele gosta de grandes marcas, mesmo
quando não tem dinheiro para adquiri-las. Já o perfil do
vencedor é marcado pela busca de controle, traduzida
em sucesso nos negócios e empreendedorismo. Ele pos-
sui confiança em si mesmo, tem uma forte orientação a
metas e tende a ser muito organizado. Quando se trata de
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marcas, busca recompensa e prestígio, e frequentemente
vai procurar o melhor, pois sente que isso é o que merece.

Marcas novas devem dar atenção especial para
o perfil do explorador, um público inquieto, jovem
de espírito e aberto a novidades. Suas marcas pre-
feridas são as que propiciam sensações diferentes e
efeito imediato. Já o consumidor transformador é
importante por ditar tendências, uma vez que não
é influenciado facilmente. Sua necessidade funda-
mental na vida é a autoexpressão. Entre os sete perfis
detectados pela Y&R, é o menos materialista e fre-
quentemente é percebido como intelectual.

No grupo batalhador está o consumidor cujo ren-
dimento não permite experimentalismos, por isso, a
palavra para ele é sobrevivência. Ele respeita os padrões
sociais e nas compras busca economia e segurança.

Por fim, o inconformado é visto como perdedor, vítima
ou desorganizado. Sua necessidade vital é a fuga quan-
do a vida real lhe parece depressiva e não vê possibili-
dade de transformá-la. Ele não é atraído pelo consumo.

Para Ortiz, existe uma correlação sociodemográ-
fica com os sete perfis, embora pequena. "Os inova-
dores, como o explorador e o transformador, estão
muito presentes na classe A, mas também encontra-
mos consumidores com esse perfil na classe C-D."

Desde 1997 a agência acompanha a evolução
desses "tipos" no mercado brasileiro. O aspirante
saiu de 15% da população em 1997 para para 22%
em 2009. Mas o que mais cresceu no Brasil, desde
o final da década de 90, foi o vencedor, que saltou
de 14% em 1997 para 20% em 2009. É o perfil do
empreendedor, mas não necessariamente alguém
que tem um negócio. "Ele pode ser um funcionário
público, um grande empresário ou alguém que está
na favela vendendo Natura", comenta Ortiz. "O Bra-
sil vive um momento que favorece isso. Está sendo
criada no País uma geração de vencedores.
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A PERGUNTA DE UM
MILHÃO DE DÓLARES

EM UM EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA FIZEMOS UMA PERGUNTA
QUE VALE OURO A DIVERSOS ESPECIALISTAS: COMO SERÁ O

RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR DAQUI A 15 ANOS?

HOJE UMA APOSTA INTERESSANTE, A
GERAÇÃO YVAIDOMINARO CONSUMO
EM 15 ANOS. E as tendências estudadas agora (ver es-
tudo exclusivo nesta edição na matéria "Veloz, imediatista
e infiel") se tornarão fundamentais. Em 2025,73% da for-
ça de trabalho no Brasil será constituída por pessoas nas-
cidas entre o final da década de 70 e começo dos anos 80.

Esse conceito de comportamento vai se tomar ainda
mais importante do que hoje, diminuindo ainda mais a
importância da segmentação sociodemográfica. "Hoje,
a classe C é o grande filão do mercado, mas se depurar-
mos os dados sobre essa classe, veremos comportamen-

e alerta que o foco deles estará nos resultados
e não nos processos, como a geração atual.
Querem tudo agora e não aceitam bem
erros. Em caso de frustração, não vai ha-
ver tolerância. "O consumidor simples-
mente irá trocar a marca por outra."

A facilidade nessas circunstâncias
será ainda mais relevante. Patrícia lem-
bra que não é tanto o que vão comprar,
mas como (nesse aspecto, inclua o
lembrete de Rodrigo Tafner, professor
de marketing da ESPM: os Y amam

tos inovadores, práticos, entre outros", explica Patrícia
Contesini, gerente de pesquisa de mercado e inteligência
competitiva do Grupo Pão de Açúcar. Nesse caso, o im-
portante não é ser da classe C, mas como ela se comporta.
Patrícia dá o exemplo: "não vamos ter ações para classes,
mas teremos ações e lojas para quem é prático."

Portanto boa parte do que o mercado fizer será consi-
derando o modo de comprar dos Y, independentemen-
te do nível de renda do consumidor. Primeiro, é preciso
entender a dica de Clotilde Perez, que coordena o núcleo
de semiótica da consultoria Ipsos: essa geração terá lido
ainda menos livros, mas vai ter clicado muito. Ela vai além
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parênda e cocriação. Ela não vai comprar o que a empresa
tiver para vender; ele vai dizer o que quer comprar".

Se hoje a palavra da moda é experiência de com-
pra dentro de uma loja, no futuro o ambiente não será
mais físico e, sim, virtual. E aí a experiência ganha no-
vos contornos.

Ageração Z, que já nasceu na era do computador e da
internet, é marcada pela praticidade. Ela não quer ter tra-
balho, tampouco perder tempo. Além disso, será muito

lado, eles nao querem parar para fazer nada. Como você
alimenta uma criatura dessas, que faz tudo ao mesmo
tempo e na frente de um computador? Como você o ali-
menta, se vemos uma tendência do consumo de pratos
prontos e rápidos? Isso está em oposição à saúde e pode
levar à obesidade", argumenta.

A conscientização pode fazer um contrapeso na ba-
lança, mas só o tempo mostrará seus efeitos. "Já vemos
um movimento no exterior, mas não sei se vai se forta-
lecer. O que vemos, no outro extremo, é uma busca pela
simplicidade", revela a executiva

Esse fator, inclusive, já tem influenciado a oferta
de produtos. Enquanto a geração Y é ávida por op-
ções e muitas informações, a Z busca exatamente, e
somente, o que precisa. Nem mais nem menos. Nada
de hipermercados com opções mil em produtos es-
palhados nas gôndolas e em grandes corredores. "É
o movimento do minimalismo que leva à criação de
lojas que tenha o que esse consumidor busca", conta.
"Já há lojas no mundo para os consumidores que bus-
cam produtos premium. Nelas, ele encontra as duas
marcas líderes do mercado. E há lojas que oferecem só
os produtos mais baratos do mercado". ®

FACILIDADE
Clotilde Perez,
da Ipsos, garante
que a geração
Y terá pleno
conhecimento
de seus diretos
e poderes

racional em suas compras. "Vemos que para essa geração
a praticidade vá ao máximo de seu potência. Tanto que
acompanhamos o que acontece aqui, mas também ob-
servamos as tendências mundiais. E algo que tem ganha-
do força é o desenvolvimento de alimentos funcionais"
comenta Patrícia.

Por outro lado, essa geração tem grande preocupação
com a saúde. "Eles têm o valor do esporte, do corpo sau-
dável, muito mais do que a ênfase estética. Mas por outro

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 145, p. 68-86, mar. 2010.




