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Comprar, comprar, comprar. Por necessidade ou por pra
zer, o brasileiro é um consumidor contumaz de uma gran
de variedade de produtos. A pesquisa Target Group Índex 
do Ibope Mídia mostra como pessoas de diferentes idades 
e classes sociais do país aproveitam as ofertas e pensam 
em suas compras. Os dados levantados sobre o ponto de 
venda (PDV) relacionados a consumo pessoal nos últimos 
30 dias - baseados no Ano 10 da pesquisa, com mais de 64 
milhões de pessoas de todo o país entre agosto de 2008 e 
agosto de 2009 - indicam um mercado crescente e diver
sificado. Foram coletadas informações como percentual 
de compradores, fatores de influência, locais de compras 
e respostas espontâneas a questões atitudinais. 





Os números mostram, por exemplo, que, apesar das 
mulheres ainda comprarem mais que homens, o sexo 
masculino já representa 44% dos compradores. Seguin
do a distribuição econômica da população, comprova-se 
que a classe C é, de fato, a maior compradora do país, res
pondendo por 46% da população (44% dos compradores), 
ante a 34% da AB e 21% da DE. Entre os compradores, 44% 
são solteiros, porcentagem maior que os casados (33%). 
Cerca de 65% compra com cartão de crédito. 

A comunicação no ponto de venda interfere diretamente 
na decisão de compra, principalmente na categoria alimen
tos, com 36%, seguido por roupas, com 34%, e por telefones 
celulares e itens de higiene pessoal, ambos com 31% - confir
mando o entusiasmo brasileiro por tecnologia apontado em 
pesquisas de mercado. Amigos, família e experiências prévias 
são as principais influências na hora de comprar itens como 
alimentos, roupas e produtos de higiene. A internet é mais 
influente na aquisição de celulares; jornais, para pesquisar 
e adquirir automóveis; revistas, para hábitos e alimentos 
saudáveis; e televisão, para equipamentos de som e vídeo. 

Cerca de 45% dos compradores prefere adquirir produ
tos em lojas nas ruas, enquanto 32% vai a shoppings. O 
horário preferido é à tarde, entre 15h e 18h. Quando vão 
ao mercado (incluindo super ou hipermercado), preferem 
o final da manhã e a tarde. De modo geral, as pessoas 
compram entre 15h e 20h. 

À pergunta "Vale a pena pagar um pouco mais por produtos 
de higiene pessoal de boa qualidade?", 83% respondeu afirma
tivamente. Outras três respostas espontâneas são reveladoras 
para o mercado publicitário: 67% dos compradores procuram 
a marca dos produtos nas embalagens; 63% gostam de marcas 
tradicionais; 57% acham que marcas conhecidas são melho
res; e 40% acreditam que a propaganda mostra uma imagem 
verdadeira sobre determinado produto. Números que indicam 
que a relação entre marca e consumidor parece promissora, 
mas pode ser ainda mais bem trabalhada. I! 
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