
nós acreditamos 
em famílias

felizes.

Pais & Filhos 
entre os melhores 
dos melhores: 
vencedora do 
prêmio Marketing 
Best Edição 
Especial 25 anos

Nós viajamos  

para park city ,  

a estação de  

esqui mais famíl ia  

do muNdo!

frio é Na Neve,  

até pra quem fica aqui !

Custo& 
benefíCio 
looks 
chiquérrimos 
com sua versão 
pop, acessível  
e irresistível

sophia, 11 anos

e mais 
looks coloridos 

para o bebê 
+ eNtrevista: 

silmara, a raiNha 
das roupas de 

materNidade 
+ casa tody

imperdível: a cobertura dos desfiles daqui e internacionais
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Confira Pais & Filhos, Pais & Filhos Casa, 
Pais & Filhos Moda, Anuário Pais & Filhos, 
site, iPad e redes sociais. 
Tel.: (11) 3373-2200
www.revistapaisefilhos.com.br

família

Divulgação

I N T E R V A L O I N T E R V A L O I N T E R V

Diretor de criação da Publicis Brasil, Leo Macias (foto) foi o convidado da quarta edição do Happy 
Art, promovido pela produtora de som Lua Nova, de Thomas Roth, e que ocorreu semana passada na 
empresa. As obras da série 3ª Ressurreição, pertencentes à fase mais recente de Macias, foram o foco 
da exposição. As peças têm sua inspiração na religião, passando por diversas etapas que ele chama de 
“ressurreições”, técnica original que o publicitário e artista plástico descobriu durante suas experimenta-
ções. Colombiano, há 15 anos residindo no Brasil, Macias começou sua carreira publicitária aos 17 anos 
em Cali, onde se destacou na Ogilvy, atendendo o mercado andino e o Mercosul. Antes dele, participa-
ram do Happy Art o diretor de arte Vitor Rolim, criador do painel central da Lua Nova; o publicitário 
Luiz Briquet, com suas pinturas e desenhos; e o também publicitário Alexandre Eschenbach, que expôs 
suas pinturas. 

A participação dos anúncios veiculados em plataformas móveis na receita do Facebook continua cres-
cendo. Esse segmento foi responsável por 41% do total do faturamento da rede social no segundo tri-
mestre deste ano, informa o site AdAge. O aumento vem acontecendo de forma consistente desde o 
terceiro trimestre de 2012, quando respondia por 14% da receita. No período seguinte, saltou para 23%, 
e nos três primeiros meses de 2013, era de 30%, até chegar aos 41% atuais – um crescimento de quase 
30 pontos percentuais em menos de um ano. É fundamental para o Facebook que as plataformas móveis 
tenham uma boa participação em sua receita, uma vez que 819 milhões das pessoas que acessam a rede 
social ao menos uma vês por mês o fazem por meio de smartphones e tablets – um aumento de 51% em 
relação ao ano passado. O número representa pouco mais de 70% do total de usuários da rede. Também 
em relação ao segundo trimestre, o Facebook anunciou que sua receita cresceu 53%, passando para US$ 
1,81 bilhão ante US$ 1,18 bilhão do mesmo período do ano passado. A publicidade foi responsável por 
88% dessa receita, ou US$ 1,6 bilhão – 31% a mais que em 2012. O lucro também aumentou: passou de 
um prejuízo de US$ 157 milhões para valores positivos de US$ 333 milhões.

A Aktuell, agência comandada por Rodrigo Rivellino, apresenta ao mercado seu novo núcleo de susten-
tabilidade, que irá promover iniciativas de engajamento sustentável. Como primeira ação, a empresa 
criou um selo para estampar os projetos sustentáveis da agência. Um dos primeiros a ganhar o selo foi 
o bicicletário da Crystal Eco, da Coca-Cola Femsa Brasil. A ação foi desenvolvida com material de ferro 
reciclável e comporta de cinco a oito bikes.

Mercado Estudo destaca que brasileiro está mais engajado, conhecedor, crítico, sofisticado, apesar de ser imediatista e adorar comprar

Ipsos traça perfil do consumidor atual
p or  C lau dia  Pen tea do

Um levantamento realizado 
pela Ipsos Marplan Me-

diaCT reuniu dados de uma 
série de estudos e tendências e 
procura traçar o novo perfil do 
consumidor brasileiro. A ideia 
surgiu a partir do livro “50 
anos de pesquisa Marplan”, quan-
do a empresa montou dois pano-
ramas: um do consumidor dos 
anos 60 e outro do consumidor 
na década de 2010. Hoje, o consu-
midor está mais engajado, conhe-
cedor, crítico, sofisticado e adora 
comprar. Mais precisamente, 54% 
afirmam que fazer compras serve 
para relaxar.

“Percebemos uma expressiva 
transformação e sentimos a ne-
cessidade de fazer um diagnóstico 
mais amplo e mais contextualiza-
do do consumidor da atualidade”, 
conta Diego Oliveira, account 
director da Ipsos MediaCT e res-
ponsável pelo projeto. Foi con-
siderada boa parte dos estudos 
EGM da Ipsos Marplan nos 13 
mercados em que a empresa atua 
– totalizando 50.670 entrevista-
dos em todo o Brasil. 

Diego destaca que, comparan-
do o perfil dos consumidores de 
1960 e 2010, descobriu-se que o 
ethos de consumo da década de 
2010 no Brasil tem sido marcado 
pelo desenvolvimento econômico, 
pela ascensão e maior participa-
ção da classe C na aquisição de 
bens e produtos, pela complexida-
de das estruturas familiares, pelo 
empoderamento feminino e pela 
ampla utilização da internet por 
diferentes perfis de públicos. Tal 
panorama fez surgir uma nova di-
nâmica de consumo, agora mais 
democrática e acessível aos brasi-
leiros como um todo. 

“Em meio a toda essa comple-
xidade, o fato que não podemos 
negar é que o perfil do consumi-

dor da década de 
2010 ainda está sendo construído, 
porém, constatamos que a trans-
formação parece colocá-lo em um 
permanente estado ‘beta’, ativado 
por um bombardeio de novas tec-
nologias e taxas de incorporação 
de novos cenários à vida cotidia-
na”, diz Oliveira.

Entre os diversos valores que 
marcam e definem os consumi-
dores da contemporaneidade, 
ganham destaque a busca indi-
vidualizada pelo sucesso – evi-
denciada nos bens consumidos 
–, o despontar das famílias al-
ternativas que moldam as novas 
relações sociais de consumo, a 
emergência de uma nova ética de 
autorrealização pela aquisição de 
bens e a clara mistura dos papéis 
de homem e mulher na sociedade 

– inclusive com a mulher sendo 
cada vez mais detentora do poder 
de compra.

Entre outras coisas, esse consu-
midor é mais racional e exigente, 
prefere produtos com qualidade e 
está mais sensível a preços. Para 
as marcas, é um sinal de alerta: 
o novo consumidor brasileiro es-
tá menos vulnerável ao poder da 
marca – leia-se menos fiel a pro-
dutos e marcas e mais consciente 
do valor da moeda. Quem conce-
der descontos pode se beneficiar – 
desde que tenha qualidade, claro. 

“Conhecimento e informação 
geram emancipação. Os consu-
midores de hoje têm acesso fácil, 
rápido e irrestrito às informações 
sobre produtos e marcas – o que 
faz com que sejam muito mais crí-
ticos e céticos. Além disso, o mun-

do conectado possibilitou uma 
aproximação entre consumidores 
sem precedentes – ampliando o 
poder da recomendação das pes-
soas comuns e fragilizando o po-
der da comunicação meramente 
publicitária”, analisa Oliveira. 

Esse mesmo consumidor con-
temporâneo com grande poder de 
escolha costuma buscar e compa-
rar informações sobre as empre-
sas e os produtos/serviços antes de 
realizar uma compra ou mesmo 
consumir uma mídia. 38% deles 
recebem, frequentemente, pedi-
dos de conselhos para a realização 
de compras, sendo que 21% são os 
primeiros a experimentar novos 
produtos e serviços. E 10% influen-
ciam o comportamento de compra 
dos demais 90% – o que configura 
de fato uma grande mudança de 

comportamento e valores, que tem 
como foco a recomendação. Ao to-
do, 91% dos entrevistados gostam 
de comprar por recomendação e 
46% pedem conselhos antes de 
fazer uma compra. E 56% gostam 
de experimentar novos produtos e 
marcas. A maioria prefere visitar 
várias lojas antes de realizar uma 
compra. Segundo a Marplan, 52% 
das pessoas gostam de ser reco-
nhecidas como bem-sucedidas 
economicamente. 

O ritmo do consumo também 
mudou – tornando-se, claro, mais 
imediatista, característica da so-
ciedade contemporânea como um 
todo. Ao todo, 35% dos consumi-
dores de hoje preferem comprar 
algo a crédito. E 20% não se ima-
ginam sem o cartão de crédito.

O brasileiro torna-se pouco 

a pouco mais cuidadoso com o 
dinheiro: 68% são cuidadosos e 
46% não conseguem poupar. 

NOVOS VALORES
A relação com a família se for-
taleceu. Hoje, 64% das pessoas 
preferem passar as horas vagas 
com a família. E 44% consideram 
o trabalho item prioritário na vi-
da. Um levantamento da Marplan 
no ano passado comprovou que 
72% garantem que suas vidas es-
tão melhores do que no passado 
e 78% acreditam que suas vidas 
serão melhores no futuro. 

Talvez nunca antes se tenha 
percebido tão fortemente algu-
mas das tendências que vêm sen-
do apontadas há 10 anos, como 
a maior busca pela qualidade de 
vida no lugar de padrões de vida 
mais altos, a criação de famílias 
alternativas no lugar dos modelos 
tradicionais, do pluralismo no lu-
gar do expansionismo, a ética da 
autorrealização no lugar da ética 
de autonegação de outros tempos. 

Oliveira chama a atenção para 
o surgimento da internet nos anos 
90 e a sua utilização em escalas 
cada vez maiores – que também 
ajudaram a reformular as práticas 
de consumo da atualidade. A tec-
nologia tornou-se essencial: 47% 
preferem produtos que oferecem 
a última palavra em tecnologia e 
31% não se imaginam sem inter-
net. 

Oliveira diz que não existe algo 
“universal” que motive os consu-
midores brasileiros hoje a com-
prar. “Trata-se de uma conjunção 
de fatores que estão ligados a 
muitos outros. Aqui poderíamos 
pensar no conceito de ‘habitus’ 
de Bourdieu, desenvolvido pelo 
autor para evidenciar que as esco-
lhas, os hábitos e as práticas, além 
das ações em situações diárias, 
são normalmente relacionados a 
uma dada classe social e à posição 
do indivíduo na sociedade – e o 
consumo está totalmente entrela-
çado a esse contexto”, conclui.
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35% 20%
Quando precisam de alguma coisa, preferem comprar 

a crédito do que esperar para comprar à vista
Não se imaginam sem um 

cartão de crédito no seu dia a dia

o consumIdor e o trabalho

44% 77% 59%
Consideram que, nas suas 

vidas, o trabalho vem 
sempre em primeiro lugar

Defendem que 
as mulheres 

devem trabalhar fora

Garantem que é mais importante 
a forma como usam seu tempo 

do que quanto dinheiro ganham

o consumIdor e o dInheIro

46% 46% 68%
Não conseguem 

guardar dinheiro
Fixam um valor máximo para 

gastar quando fazem as compras 
do mês, e não o ultrapassam

São muito cuidadosos 
com o dinheiro

Fonte: EGM Estudos Martplan
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 jul. 2013, p. 7.




