
E os consumidores que moram sozinhos?! 
Selma Felerico  
 

 
 
As ações de comunicação e marketing, as empresas, no geral pouco se dirigem a indivíduos 
que moram sozinhos – os solteiros, viúvos ou divorciados. E que por muitas razões, sociais, 
econômicas, emocionais e até mesmo culturais preferem viver individualmente. Esses 
consumidores independentes tornam-se cada vez mais um filão atraente e crescente, mas 
possuem hábitos peculiares. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Marketing Analysis Brasil 
em outubro de 2008, os singles, como também são chamados, são mais exigentes, buscam 
melhores preços e só concordam em adquirir itens mais caros se isso trouxer valores 
agregados, como qualidade e durabilidade. “Eles ficam menos tempo em casa, por isso 
procuram produtos e serviços que facilitem a vida, que sejam duráveis, mais concentrados e 
em porções menores”, diz Paloma Zimmer, analista da pesquisa. O estudo revelou, entre 
outras coisas, que as pessoas que moram sozinhas enxergam as compras como uma atividade 
de lazer (42%), costumam ir mais a bares e restaurantes que a média da população (42% 
contra 21%), assim como fazem suas refeições em redes de fast-food com muita frequência 
(36%). São também bons compradores de bebidas alcoólicas (45%) e de doces e chocolates 
(66%), o que os faz responsáveis hoje por 40% do consumo de produtos embalados 
individualmente e preferem encontrar em um único endereço tudo o que procuram. Sem 
contar que os solitários navegam em média 54 minutos por dia na internet, contra os 34 
minutos gastos pela maioria da população. 
 
Mas como impactá-lo e assim conquistar sua atenção e confiança nas práticas de consumo? 
Algumas dicas: Adote uma comunicação segmentada – com ações dirigitadas e postadas em 
sites e redes sociais de sua procura e interesse; Ofereça serviços delevery: com horários 
flexíveis a uma pessoa que mora sozinha, principalmente a noite e aos finais de semana ; 
ofereça uma variedade de produtos: interessante e especializada, principalmente com porções 
menores e embalagens individualizadas. 
 
Enfim um pouco de carinho e especialização pode atingir um público que apesar de morar 
sozinho, não vive costantemente sozinho e consome como uma familia. 
 
Fonte: Indika Bem. [Portal]. Disponível em: <http://indikabem.com.br/consumo/e-
os-consumidores-que-moram-sozinhos/>. Acesso em: 19 mar. 2013. 
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