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O bom desempenho econômico do 
Nordeste nos últimos anos vem sen-

do acompanhado pelo otimismo econô-
mico da população e, por consequên-
cia, também do aumento da intenção 
de compra. Enquanto 83% da popula-
ção de 12 a 75 anos de idade que vive 
nas principais regiões metropolitanas 
brasileiras e no interior do Sul e do Su-
deste acredita que a situação estará me-
lhor daqui a um ano, no Nordeste esse 
otimismo é ainda maior.

Segundo o estudo Regionalismos, do 
Ibope Media, considerando a população 
das regiões metropolitanas nordestinas, 
o otimismo chega a 89% em Fortaleza, 
90% em Recife e 92% em Salvador. A 
sensação de que a realidade econômi-
ca já evoluiu é mais alta em Fortaleza, 
região em que 70% acredita que a situ-
ação é hoje melhor do que há um ano 
(Veja quadros 1 e 2).

A expectativa positiva da população 

local ocorre no momento em que há 
também maior desejo de aquisição de 
bens e serviços. De acordo com a pes-
quisa Target Group Index, do Ibope Me-
dia, o aparelho celular é um dos bens 
com maior índice de intenção de com-
pra para os próximos 12 meses entre os 
brasileiros, com 7,4%. Na região metro-
politana de Fortaleza, esse índice é bem 
maior: 18% da população pesquisada 
planeja comprar um celular para o do-
micílio. Televisão, computador, máqui-
na de lavar, geladeira, micro-ondas, fo-
gão e câmera digital também estão no 
topo da lista dos bens que os nordesti-
nos querem levar para casa nos próxi-
mos meses ( veja tabela 1).

O televisor é o bem de consumo com 
maior probabilidade de ser adquirido 
futuramente pelos nordestinos das clas-
ses A/B, enquanto na classe C o maior 
interesse é pelo computador ou note-
book e nos grupos D/E a maior expec-

tativa de compra é da geladeira (veja 
tabelas 2, 3 e 4). 

Quando se cruza a intenção de com-
pras dos nordestinos que vivem nessas 
três regiões metropolitanas com a pers-
pectiva econômica, observa-se que pro-
dutos eletrônicos como celular e tele-
visão têm a preferência dos otimistas. 
Já os que não têm uma expectativa tão 
positiva estão de olho em outros produ-
tos de utilidade doméstica, como gela-
deira, máquina de lavar roupa ou mi-
cro-ondas. 

Essa diferença ocorre sobretudo por-
que são os mais jovens que estão mais 
interessados nas novidades eletrôni-
cas e são eles que estão olhando o futu-
ro com muita esperança. Ainda assim, 
os adultos e idosos otimistas também 
mostram maior preferência por com-
prar futuramente televisores ou celu-
lares (veja tabelas 5 e 6).

Situação econômica atual

Total Brasil Fortaleza Recife Salvador

Fonte: Regionalismos/ Ibope Mídia

Situação econômica futura

Total Brasil Fortaleza Recife Salvador

Brasil: 11 regiões metropolitanas brasileiras, além de cidades do interior do Sul e do Sudeste; Nordeste: regiões metropolitanas 
de Fortaleza, Recife e Salvador
Fonte: Regionalismos/ Ibope Mídia

Metodologia
O Target Group Index é um estudo single 
source sobre o consumo de produtos, 
serviços e mídia, estilo de vida e 
características sociodemográfi cas. Durante 
a pesquisa, o mesmo entrevistado responde 
todas as questões do questionário, o que 
permite uma análise completa da base de 
dados em qualquer uma das 220 categorias 
de produtos, 3,1 mil marcas e 700 veículos 
de comunicação presentes no estudo. 
Cobertura: entrevistas realizadas nas 
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, 
Brasília e nos interiores de São Paulo e das 
regiões Sul e Sudeste. 
Universo pesquisado: pessoas de ambos 
os sexos das classes A/B, C e D/E com 
idades entre 12 e 75 anos.
Representatividade: 48% da população 
brasileira entre 12 e 75 anos; 
69 milhões de pessoas.
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INDICADORES/ANÁLISE DE MERCADO - IBOPE

Nordeste ainda mais animado
População local vive otimismo econômico e elevada intenção de compra
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Recifense é mais fiel a marcas tradicionais
Os nordestinos têm preferências e 

atitudes singulares em seus hábitos 
de compras. De um modo geral, eles se 
dizem satisfeitos com a realização de 
compras, gostam de marcas divertidas 
e aprovam os produtos anunciados 
por celebridades, em um percentual 
de concordância superior ao de outras 
regiões brasileiras.

Na região metropolitana de Recife 

encontram-se os que são mais fiéis 
às marcas conhecidas, tradicionais e 
refinadas, enquanto em Fortaleza e 
Salvador há uma inclinação um pouco 
maior por conhecer novas marcas. Em 
Salvador, os consumidores assumem 
se preocupar mais com moda. Em 
Fortaleza, há uma proporção maior 
que em outras regiões de pessoas que 
preferem comprar a prazo.

Opiniões e atitudes/ Percentual de concorda totalmente/ 
parcialmente com a afirmação

Brasil Fortaleza Recife Salvador

Quando encontro uma marca de que eu 
gosto, sou fiel a ela 65% 64% 77% 68%

Gosto de marcas mais tradicionais 60% 60% 71% 66%

Sempre procuro a marca dos produtos na 
embalagem 60% 65% 67% 65%

Costumo ler as informações no rótulo do 
produto 55% 60% 60% 62%

Penso que as marcas conhecidas são 
melhores 54% 56% 65% 58%

Gosto de mudar de marca frequentemente 
para variar e conhecê-las 47% 52% 52% 54%

Sinto prazer em qualquer tipo de compra 46% 43% 55% 51%

Gosto de marcas mais refinadas 40% 47% 49% 42%

Trato de estar em dia com a moda e estilos 37% 37% 44% 46%

Gosto de marcas mais inovadoras 36% 42% 46% 41%

Frequentemente compro produtos 
impulsivamente nos supermercados 28% 34% 37% 32%

Prefiro fazer compras a prazo 27% 37% 33% 32%

Gosto de marcas mais divertidas 25% 34% 38% 33%

Compro novos produtos antes da maioria 
dos meus amigos 16% 24% 25% 19%

As celebridades influenciam minha 
decisão de compra 15% 22% 21% 19%

Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Bens e serviços do domicílio/  
Planeja comprar nos próximos 12 meses

Brasil Fortaleza Recife Salvador

Televisor 8,1% 11,2% 11% 8,8%

Telefone celular 7,4% 18% 5,8% 8%

Computador/notebook 6% 10,7% 8,1% 7,9%

Máquina de lavar roupa 5,5% 12,4% 10,8% 7,7%

Geladeira 5,3% 9,1% 8,6% 7,9%

Celular para uso pessoal 5,3% 14,1% 3% 6,1%

Micro-ondas 4,3% 8,2% 6,2% 5,5%

Fogão a gás/elétrico 3,5% 6,3% 5,2% 5,8%

Câmera fotográfica digital 3,3% 8,6% 5,1% 5,8%

Aparelho de DVD 2,8% 6,5% 3,3% 3,5%

Liquidificador 2,1% 5,1% 1,9% 2,8%

Home theater 2,1% 3,4% 2,5% 3,2%

Equipamento de som 1,7% 2,6% 5,4% 2,5%

Ar condicionado 1,6% 2,4% 2,5% 2,4%

Rádio 1,1% 3% 0,9% 1,8%

Brasil: 11 regiões metropolitanas brasileiras, além de cidades do interior do Sul e do Sudeste;  
Nordeste: regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador
Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 1

Bens e serviços do domicílio/ Planeja comprar nos próximos  
12 meses – Situação econômica futura, por faixa etária, no Nordeste

Estará melhor daqui a 
um ano

Estará pior/mais ou 
menos igual

 total 12 a 34 35 a 75 total 12 a 34 35 a 75

Total população pesquisada (000) 7.570 4.089 3.481 684 251 433

Telefone celular 11,3% 13,2% 9,2% 2,5% 1,1% 3,3%

Máquina de lavar roupa 10,7% 12,7% 8,4% 6,9% 8,1% 6,2%

Televisor 10,7% 10,9% 10,6% 6,4% 3% 8,4%

Computador/notebook 9,4% 11,9% 6,4% 2,6% 1,6% 3,2%

Geladeira 8,5% 8,9% 8% 9,7% 16,7% 5,6%

Nordeste: Soma das regiões metropolitanas de Recife, Salvador e Fortaleza. 119 mil pessoas foram classificadas em não sabe/
não respondeu à pergunta sobre situação econômica futura nessas três regiões
Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 6

Bens e serviços do domicílio/ Planeja comprar nos próximos  
12 meses – Situação econômica futura, no Nordeste

Nordeste
Total

Nordeste
estará melhor 
daqui a um ano

Nordeste
estará pior/mais 
ou menos igual

Total população pesquisada 
(000) 8.373 7.570 684

Telefone celular 10,5% 11,3% 2,5%

Televisor 10,3% 10,7% 6,4%

Máquina de lavar roupa 10,2% 10,7% 6,9%

Computador/notebook 8,9% 9,4% 2,6%

Geladeira 8,5% 8,5% 9,7%

Celular para uso pessoal 7,6% 8,2% 2,1%

Micro-ondas 6,6% 6,8% 5,5%

Câmera fotográfica digital 6,4% 6,8% 3,6%

Fogão a gás/elétrico 5,8% 6% 4,2%

Aparelho de DVD 4,4% 4,6% 1,4%

Nordeste: Soma das regiões metropolitanas de Recife, Salvador e Fortaleza. 119 mil pessoas foram classificadas em não sabe/
não respondeu à pergunta sobre situação econômica futura nessas três regiões.
Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 5

Bens e serviços do domicílio/ Planeja comprar nos próximos  
12 meses – classes D/E

Brasil Fortaleza Recife Salvador

Geladeira 10,3% 13,5% 13,5% 11,6%

Máquina de lavar roupa 10% 6,9% 11,1% 8,1%

Televisor 9,1% 14,5% 7,7% 11,1%

Aparelho de DVD 7,8% 14% 4,2% 7,9%

Telefone celular 7,1% 17% 5,2% 7,9%

Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 4

Bens e serviços do domicílio/ Planeja comprar nos próximos  
12 meses – classe C

Brasil Fortaleza Recife Salvador

Computador/notebook 7,8% 16,3% 10,9% 10%

Telefone celular 7,8% 20,3% 6,6% 8,8%

Televisor 7,4% 8,7% 12,7% 6,9%

Máquina de lavar roupa 6,7% 19,3% 13,3% 9,4%

Celular para uso pessoal 5,6% 14,3% 3,9% 6,2%

Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 3

Bens e serviços do domicílio/ Planeja comprar nos próximos  
12 meses – classes A/B

Brasil Fortaleza Recife Salvador

Televisor 8,5% 12,2% 11,4% 10,7%

Telefone celular 6,9% 14,7% 4,7% 6,3%

Celular para uso pessoal 4,8% 14,1% 2,3% 4,7%

Computador/notebook 4,1% 7,5% 3,5% 5,6%

Geladeira 3,6% 5,5% 6,9% 5%

Fonte: Target Group Index, BrY11w2+Y12w1 (fev10-jan11)

Tabela 2
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 20-21, 19 set. 2011.




