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Uma gama cada vez maior de veículos para passar uma mensagem. Um público consumidor 
crescente e variado. O panorama atual exige uma nova forma de pensar e fazer a mídia. É o 
que aponta o estudo "Artplan Mídia" de janeiro de 2011, desenvolvido pela agência de mesmo 
nome. Segundo ele, "com o surgimento de novas possibilidades de contato, o conhecimento e 
o aprofundamento do público-alvo estão sendo cada vez mais exigidos". 
 
O material avalia especificamente as mulheres da classe C, público que hoje engloba no Brasil 
nada menos que 10.550.000 pessoas. Para a Artplan, não basta avaliar o target demográfico 
na hora de desenvolver uma ação publicitária, mas sim analisar o perfil psicográfico do seu 
público. 
 
"Diante dessa nova realidade, o target demográfico tornou-se apenas um orientador na 
definição do mix de mídia. Para uma maior precisão, é necessário também estudar 
psicograficamente o público objetivado, conhecer seus valores, hábitos e atitudes. Assim, é 
possível identificar os melhores pontos de contato para cada grupo criado a partir da 
segmentação comportamental. Como por exemplo, a mulher consumista/ exibicionista dentro 
da classe C. Segmentar o público é a melhor forma de criar uma aproximação da marca e 
aumentar o impacto da comunicação. Hoje, pensar mídia significa conhecer os objetivos e 
expectativas de cada consumidor, de cada nicho, de cada grupo", diz o texto. 
 
Otto Pajunk, diretor nacional de mídia da Artplan, lembra que o Brasil é um dos países mais 
evoluídos em termos de pesquisa de mídia. "Isto nos dá condições de analisar não só o target 
demográfico, mas psicográfico. Com isso acertamos com mais precisão o público-alvo, com 
campanhas com maior probabilidade de acerto. A rentabilidade é aumentada em termos de 
investimento. Mas claro que até um certo limite, não adianta radicalizar muito ao fechar o 
target", alerta. 
 
Com base em números do Ipsos Marplan de outubro de 2009 a setembro de 2010, em que 
nove mercados foram avaliados, o Artplan Mídia de janeiro teve como foco os hábitos e 
costumes da chamada "mulher consumista", da classe C. Além dela, outros três tipos de 
mulheres da classe C foram identificados: resistente, racional e antenada. 
 
A primeira raramente muda de marca, é organizada e segue uma rotina, gosta de ficar em 
casa, não segue moda/tendência e tem pouco interesse em novidades. Já a racional é ligada 
na família, também gosta de ficar em casa, está sempre atualizada, é cuidadosa com o 
dinheiro, compra roupa pelo conforto e preço, não por moda, e valoriza a alimentação 
balanceada. A antenada, mais jovem, é ligada em tecnologia, tem uma vida social intensa, 
está conectada com atualidades, música, beleza e mercado de trabalho, e é pioneira na 
experimentação de novos produtos. 
 
Por fim, a mulher da classe C "consumista", foco do estudo, é impulsiva e exibicionista, não se 
preocupa com o futuro, gosta de exibir as novas aquisições e tem interesse em moda, 
vestuário e gente famosa. 
 
Essa mulher consome mais os meios de comunicação, exceto a rádio AM, que as outras 
mulheres da classe C. A TV aberta atinge 99% desse público, contra 98% dos outros perfis de 
mulheres da classe C. A mulher "consumista" da classe C também ouve mais rádio (83%) que 
as de outros perfis no mesmo segmento (70%). Mas no uso da internet é que ela se destaca: 
57% das mulheres "consumistas" da classe C consomem a mídia contra 31% das mulheres 
dos outros perfis. 
 
PREFERÊNCIAS 
 
Na TV aberta, a TV Globo é a mais vista, seguida pela Record e SBT Já na TV por assinatura, 
Telecine Pipoca, FOX e TNT são os destaques, nesta ordem. Entre as mulheres "consumistas" 
da classe C do Rio de Janeiro, a Rádio O Dia FM é a mais ouvida enquanto em São Paulo é a 



Mix FM. A revista mais lida é a Guia Astral e o jornal carioca Meia-Hora. Na mídia exterior, o 
destaque fica para a publicidade em ônibus. Já entre os sites, o mais acessado é o Google, 
seguido pelo MSN. A finalidade dos acessos é o uso de comunidades, seguida pelo e-mail. 
 
Segundo o Artplan Mídia, essa forma de olhar o consumidor se mostra essencial no cenário 
atual, com uma grande pulverização dos meios e veículos, em um País que tem hoje 4.644 
emissoras de rádio, 200 canais de TV por assinatura, 496 geradoras e 9.907 retransmissoras 
de TV, 408 shopping centers, 351 títulos de revista, 110 títulos de jornal auditados e 2.500 
salas de cinema, além da internet, mobile marketing, DVDs, games etc. O Artplan Mídia é 
enviado mensalmente para um mailing selecionado da agência e a cada edição aborda um 
tema diferente ligado à mídia. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 jan. 2011, p. 23.  


