
OPINIÃO 

Uma relação sob medida 
com o consumidor da região 
Ibope mostra nuances dos cidadãos das metrópoles do NE 

s três principais metrópoles do Nordeste 
— Grande Salvador, Grande Recife e Gran

de Fortaleza — movimentam sozinhas 43% da 
economia dos três Estados. São, sem dúvida, a 
principal locomotiva de consumo da região e, 
por isso mesmo, costumam ser utilizadas pelas 
companhias como referência do que é o Nor
deste consumidor. Vistas em conjunto, essas 
metrópoles têm 8,37 milhões de adultos e ado
lescentes, dos quais três quartos — mais de 6,3 
milhões de pessoas — pertencem às classes A, 
B e C e estão plenamente incluídos no mercado. 

O que temos no NE é uma macrorregião em 
expansão econômica. Para as empresas que já 
estão presentes por lá a expansão econômica 
da região se reflete quase que automaticamente 
em crescimento e melhores resultados no geral. 

Cabe refletir se o ganho vindo do simples usu
fruto da conjuntura favorável não estaria masca
rando uma possibilidade concreta de ampliação 
significativa do volume de negócios na região, 
caso as empresas estivessem mais próximas e 
inseridas no contexto regional. 

O próprio mercado mostra exemplos de em
presas que seguiram o caminho estreito do ap-
proach regional no NE e têm colhido frutos con
sistentes com a prática. O consumidor urbano 
nordestino tem recorrido mais que a média bra
sileira às "novas" ferramentas — compra a prazo 
e cartão de crédito — para ampliar suas possibili
dades de consumo. Ao mesmo tempo, mostra-se 
mais cuidadoso quanto ao controle dos gastos e à 
administração do dinheiro (veja quadro abaixo). 
Em resumo, o consumidor urbano nordestino en
contra-se em pleno envolvimento com a cultura de 
mercado em um momento especialmente impor
tante. As relações desenvolvidas agora serão cer
tamente especiais e marcantes. 

Pensando no NE urbano e em sua jovem po-

pulação de consumidores, os mecanismos da re
lação com a cultura de mercado se regulam pe
los ícones globais mais expressivos dessa cultu
ra: marcas e personalidades. Uma segmentação 
atitudinal diante de marcas, compras e finanças, 
mostra os consumidores urbanos do NE agru
pados em quatro grandes estilos de conduta. 

O maior e mais interessante contingente de 
consumidores urbanos nordestinos são os "Ar
retados" Composto por um terço dos consumi
dores da região, esse grupo concentra os mais 
qualificados: maior renda, alto índice de banca-
rização, alta escolaridade, além de liderar a fre
quência aos PDVs. Seus traços principais: uma 
visão funcional dos produtos (que devem faci
litar a vida), aliada a uma visão mais conserva
dora sobre marcas e qualidade (tradição faz di
ferença). Essa elite de mercado tende a repro
duzir hábitos que considera satisfatórios, é pou
co permeável a novidades e experimentações, 
e não gosta de sentir que se deixou influenciar 
por alguém nas compras. Promover o consumo 
junto a eles requer ganhar o seu respeito. 

A segunda principal força de consumo do NE 
urbano são os "Famosos" Eles correspondem a 
27% da região e representam o polo oposto ao 
grupo dos "Arretados": esses consumidores as
sumem-se completamente impressionáveis pe
las celebridades e pelas novidades de mercado. 
Outro traço básico é seu egocentrismo, que se re
flete em uma relação de indiferença em relação 
às marcas, que não podem ser mais importantes 
que eles. Embora fortemente vinculado aos íco
nes sociomercadológicos, esse grupo mostra-se 
infiel e impulsivo, desligado de fatores racionais 
como preço e funcionalidade. Nele estão mui
tos adolescentes e promover o consumo junto 
a eles requer identificação pessoal. 

Para um quarto dos consumidores nordesti

nos a interação com as marcas é um momento 
significativo e fazer compras é um momento de 
prazer e envolvimento. O grupo "Conquistado
res" mostra um consumidor de renda mais bai
xa, mais popular, que tem usado o crédito para 
expandir suas possibilidades de consumo. Esse 
consumidor está mais nas ruas e na TV aberta e 
menos nos shoppings ou nos cinemas. Para es
se grupo, o consumo não precisa ser promovido, 
mas sim celebrado, posto que é uma conquista. 

O menor grupo, "Centrados" 15% — tem alta 
qualificação: são bancarizados e têm nível su
perior. Mas tem uma gastura de marca, não vê 
o ato de compra como um ritual, rejeita envol
vimento com marcas e procura exercer controle 
de suas finanças e gastos, restringindo a cultura 
de mercado a espaço irrelevante. Nesse grupo; 
as escolhas de consumo passam pela sobrieda
de e relevância. 

Essa segmentação atitudinal torna evidente 
que o NE urbano em maioria gosta de se rela
cionar com as marcas e produtos de modo pes
soal e diferenciado, além de sentir identificação 
e envolvimento com a experiência de compra. 

Um aprofundamento em cada metrópole 
mostra ainda mais relevância na necessidade 
de mais intimidade com a região. Em Fortale
za se encontram os mais sensíveis aos ícones 
contemporâneos de mercado. Recife, mais con
servador, preserva os valores de mercado. Salva
dor reúne tanto gente com relação mais tradicio
nal, quanto gente mais volúvel e passional com 
os ícones de mercado. 

Em suma, desenvolver uma relação sob me
dida com o NE — uma região culturalmente r i 
ca e bastante diferenciada do restante do País, 
diz esse estudo — requer mais intimidade dos 
players com seus consumidores e suas especifi
cidades. Essa intimidade deve ter como ponto 
de partida um conhecimento mais específico e 
focado na região. Mais informação. Se não, co
mo apropriar-se da preferência de um nordes
tino exigente? 

Esse trabalho foi elaborado a partir de segmen
tação atitudinal da população acima de 12 anos 
das regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife 
e Salvador, baseada em 29 atributos relativos a 
comportamento diante de marcas, compras e fi
nanças. É parte de um dos capítulos do trabalho 
Nordeste: uma Grande Reserva de Mercado ba
seado no Target Group Index BR Y11 w2+Y12w1, 
período de fevereiro/2010 a janeiro/2011. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Nordeste, São Paulo, p. 10, 14 nov. 2011.




