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Estilodevida.Qualéoseuperfil?
COMPORTAMENTO

METRÓPOLE

Esperançoso? Inconformado? Realizador? Estudo de valores e atitudes é revisto em curso inédito de pós-graduação
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DEAFILIADOAVIVENCIAL–EmRoma,GiuseppeLilli não tinha lágrandesquestionamentosexistenciais; hoje, tocaspaunindoastrologiae florais
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Luciana Garbin

Sabeessaspessoasqueadoram
dizer que em seu tempo tudo
eramelhor?Easquesópensam
em trabalhar? Ou adoram apa-
recer? Todas têm algo em co-
mum: encaixam-se em um (ou
mais) dos perfis psicográficos,
ferramentas de estudo do com-
portamento que valem ouro no
mercado publicitário. Eles aca-
bamdeserrevistos,comoparte
de um curso de pós-graduação
inédito no País.
A base dos perfis é um estu-

do sobre valores e estilos de vi-
daqueoamericanoArnoldMit-
chell apresentou nos anos 80 –
Vals (Values and Life Styles). O
trabalho ganhou versões no
mundotodo.Aqueserámostra-
da no curso Ciências doConsu-
moAplicadas, que a Escola Su-
periordePropagandaeMarke-
ting (ESPM) começa na terça-
feira, foi assinada pelo coorde-
nadorMarioRenéSchweriner.
Tem nove grupos: Esperanço-
sos,Inconformados,Batalhado-
res,Afiliados,Emuladores,Rea-
lizadores, Inquietos,Vivenciais

e Societais. Além deles, há os
Miseráveis, que ficam fora da
classificação por não fazerem
parte domercado.

Conhecer valores e estilos
de vida é uma ferramenta bási-
ca para compreender o com-
portamentohumano.E issoen-

volve do lugar onde se vive ao
dahappyhour. “Hábairrosque
concentramdeterminadosper-
fis. NaVilaMadalena, estão in-

quietos, vivenciais e societais.
Moema, Tatuapé, Mooca, Vila
Mariana, Aclimação e Santana
concentram afiliados. Emula-

dor sonha com prédio ou casa
de fachada chamativa nos Jar-
dinsouItaim.Realizadorprefe-
re Morumbi e condomínio fe-
chado”,dizSchweriner.Equan-
dooassuntoébebida,porexem-
plo? “Emulador, sem dúvida,
vai pedir prosecco; realizador,
uísque 12 anos; e afiliado, vinho
alemão de garrafa azul.”
Mas sempre se pode mudar

de um perfil para outro. Que o
digao italianoGiuseppeLilli, de
39anos.Atéos20,diz,viviasem
muitos questionamentos exis-
tenciais em Roma. Como um
bom afiliado. Até que o contato
com outras culturas o fez tro-
car Economia por Astrologia e
Fitoterapia. Há dez anos em
SãoPaulo,elehojeéumdosres-
ponsáveis pelo Spa Terra Dou-
rada, cuja proposta – “utópica,
masnãoimpossível”–é“darsig-
nificado mais nobre à existên-
cia humana”. “O queme trouxe
aqui foi a vontade de viver a vi-
da mais profundamente”, diz.
Quer coisa mais vivencial que
isso? ●

†Mais informações:
Pág. C4
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EmBaruerieBeloHorizonte,achadas
mais2recém-nascidasabandonadas

Podeolharporaí.Comumpou-
codeatenção,é fácil identificar
quem se encaixa num determi-
nado perfil: algumas pessoas
quase completamente, outras
menos. Especialistas dizem
que é difícil quantificar os gru-
pos, mas têm suas certezas.
Uma delas é a de que o mundo
está cheio de afiliados. Gente
como a simpática dona de casa
Dirce Estevale Macrini, que
achaqueantigamente tudo era
diferente. “As famílias eram
mais unidas, os filhos tinham
mais consideração pelos pais.
Hoje é tudo livre, bagunçado,
pais são bobos dos filhos, libe-
rou geral”, lamenta.
Osespecialistas sabemtam-

bémquesocietais,comooartis-
ta plástico Eduardo Valarelli,
de 43 anos, ainda são minoria.
Embora façamdiferençanaso-
ciedade. Após 25 dias interna-
donumhospitalpúblico, elede-
cidiu em 1996 usar a arte para
humanizar o atendimento. E
criou oProjetoCarmim.Coma
ajuda de voluntários, já deu 30
mil aulas em oito hospitais da
cidade emontou umaescola de
capacitação de jovens e adul-
tos. “Sempreme preocupei em
ver e valorizar o lado positivo
do ser humano, independente-
mente de ser doente, travesti
oupresidiário”,explica.Edeon-
de veio tal perfil? “Acho que eu
nasci com isso.”
Opinião semelhante à de

AdrianUrsilli, de 35 anos, dire-
tor comercial de uma empresa
italiana. “Isso aqui parece meu
horóscopo”, diz, referindo-se
ao perfil de realizador. Filho de
microempresário e hoteleira,
sempre teve afinidade compla-
nejamento. Na escola, ganhava
elogiospelaorganizaçãodalan-
cheira; na 5ª série, decidiu cur-
sarAdministração. Seu sonho?
Ser presidente de uma grande
empresa.Depreferência, “den-
tro de 15 anos, nomáximo”.
Esse é o mesmo tempo que

MariaAngelaMota,de44anos,
levará para quitar o financia-
mento do apartamento. O imó-
vel, na zona sul, é o prêmio por
uma vida de luta. Mãe de três
filhos, ela é a batalhadora típi-
ca. Aos 10 anos, já cuidava do
bebêdavizinhaemtrocadeum
dinheirinho. Aos 12, virou do-
méstica; aos 14, operária de fá-
brica.Mais tarde, foi inspetora
de alunos, professora de ginás-
ticae,denovo,doméstica.Sem-
pre atrás de cursos gratuitos,
aprendeu a trabalhar com
crianças, idosos e deficientes.
Hoje cuida de umamulher ido-
saeémassagista. “Sempretive
muita ambição e garra. Vim de
famíliamuitopobre,masdesde
criança pensava: um dia ainda
vouseralguém,estudar, traba-
lhar honestamente.”
Mudanças na vida são mui-

tasvezesacompanhadasdemu-
danças de perfil. O coordena-
dor de curso da ESPM Mario
ReneSchwerinerdiz,porexem-
plo, que, ao ganhar dinheiro,
um batalhador tem grandes
chancesde se tornar afiliado.E
é fácil alguémterdiferentes es-
tilos de vida, conforme o am-
biente. Pode ser realizador na
empresaeafiliadoemcasa. “Os
perfis são de certa forma uni-
versais, mas é raro achar tipos
puros. É como signo e ascen-
dente na astrologia”, explica.
Essa mescla pode ser até

saudável. “Ser intensa e exage-
radamente puro pode signifi-
car problemas emocionais”,
alerta o psicoterapeuta Marco
Antonio de Tommaso. “Um
contestador com comporta-
mento exacerbado pode ser
bem impopular.”

MIGRAÇÃO
Quem migra pode manter ca-

racterísticas de um perfil e ou-
tro. Que o diga o cantor gospel
AntonioOliveira,de37anos.Ao
conhecerosgrupos,disseencai-
xar-se entre os esperançosos.
“Fé tenho demais e, depois de
Deus, primomuitominha famí-
lia.”Masele tambémtemmuito
dos batalhadores. Estudou até
a5ªsériee,desdearoçadecana
em Vitória de Santo Antão

(PE), sonhava em cantar em
São Paulo. Fiel da Assembléia
de Deus, casado há 17 anos, pai
de três filhos e morador da Pe-
nha, zona leste, temhojequatro
discos gravados. “Creio no pro-
ver de Deus,mas também cabe
a nós correr atrás.”
Existem ainda os que pare-

cem, mas garantem que não
são. Como a arquiteta e consul-

tora de arteMaria Amália Sch-
midt de Oliveira, de 51 anos.
Amigadedasluzetes,aespecia-
lista em tapeçaria antiga vive
em bons restaurantes, colunas
sociais, ambientes badalados.
À primeira vista, parece uma
emuladora. Mas acha o rótulo
preconceituoso.“Portrásdetu-
do temmuito trabalho.Quando
você trabalha com coisas de al-

tíssimo nível, vestir grife é con-
seqüência”, argumenta. “Vou a
tudo quanto é lugar e gosto de
aparecer, no sentido de divul-
gar meu trabalho. Compro coi-
sas boas pela qualidade, mas
nunca fui peruade comprar co-
leção inteira.”

CAMPANHAS
Puros ou misturados, os perfis
são a bola da vez do mercado
publicitário. Sobretudo por-
que, desde que se tenha ummí-
nimo de renda, valores e estilo
de vida podem pesar mais que
dinheiro na hora da compra.
“Exemploclássicoéodovende-
dor: não se pode medir poten-
cial do cliente pela roupa”, diz o
sociólogo,pesquisadoreprofes-
sor da ESPMFábioMariano.
Gerente de Inteligência de

Mercado e Planejamento da
agência Y&R, César Ortiz diz
que se pode segmentar público
geograficamente,demografica-
mente (por sexo, idade e classe
social) e porperfil psicográfico,
o que ele considera uma evolu-
ção. “Em mercados competiti-
vos, como o de cervejas, fala-se
em estilo.” Os perfis servem
também para outras áreas?
“Claro.Sãoperfeitos,porexem-
plo, para um político que quer
adaptar seu programa para
atingirdeterminadotipodeelei-
tor.” ● LUCIANAGARBIN

Vazamentoderrubatetoe
fechacinemasnoSantaCruz

DIVERSIDADE–1.Afiliada,Dirce reclamadabagunçadomundodehoje;2.Societal, Eduardomontouprojetosocial emhospitais; 3.Emseu
apartamento dos Jardins, Maria Amália reclama de preconceito; 4.Batalhadora, Maria Angela começou a trabalhar aos 10 anos de idade

Perfilmisto?Relaxe,énatural

ACIDENTEINFÂNCIA

É raro achar quem se encaixe num só padrão; classificação pode variar do ambiente doméstico para o profissional

COMPORTAMENTO

2.

3.

O rompimento de um cano no
Cinemark do Shopping Santa
Cruz,nazonasuldacapital,pro-
vocou ontem a interdição de
duassalasdecinemaeodesaba-
mento de parte do acabamento
doteto, feitodegesso,nohallde
entradadocomplexo.Ninguém
se feriu.
Oacidenteocorreuporvolta

das 19 horas. Segundo a admi-
nistração do shopping, o cano
rompido abastece os banheiros
do Cinemark. Com o vazamen-
to, a águacomeçouaentrarnas
salas 1 e 2 do complexo de cine-
mase aexibiçãodos filmes teve
de ser interrompida.

Porprecaução, osbanheiros
do shopping foram interdita-
dos e amaioria das lojas, fecha-
da.Aáguavazou tambémpelos
lustres, molhando o vão aberto
do térreo, que foi isolado. Em
2002, vazamento semelhante
fez cair parte do teto do térreo.
Para as estudantes Priscila

Martins, Renata Coppola e Na-
tália Bregion, todas de 19 anos,
o acidente encurtou o passeio.
“Estátudofechando,vamosdei-
xarparaoutrodia”,dissePrisci-
la. A administração garantiu
que equipes consertaram o ca-
no e o shopping abre normal-
mente hoje. ● MARIANAFARACOVITÓRIA–Doloresacudiubebê
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VIVI ZANATTA/AE

Mais duas recém-nascidas
abandonadas foram encontra-
das ontem: uma em Barueri,
na Grande São Paulo, e outra

em Belo Horizonte. A polícia
vai investigar os casos e tentar
localizar os responsáveis, sujei-
tos a até 3 anos de prisão.
A menina encontrada em

Barueri foi chamada de Vitó-
ria pelos médicos que a atende-
ram, no Pronto-Socorro Geral.
O soldado do Exército Alexan-
dre Cassiano de Brito, de 24
anos, achou o bebê na frente
de uma casa, no Parque Viana.
Ele acompanhava a mulher,
Mônica, até o ponto de ônibus,
por volta das 5h40, quando ou-
viu o choro da recém-nascida.
O militar tocou a campai-

nha da casa onde o bebê foi
encontrado. A dona, Maria
Dolores da Silva, de 34
anos, chamou outra vizinha
para levar Vitória ao hospi-
tal. Lá, os médicos constata-
ram que ela tinha cerca de
três horas de vida.
Na capital mineira, onde

em janeiro a menina Letícia
foi achada na Lagoa da Pam-
pulha, a recém-nascida
abandonada estava em uma
rua no bairro Floresta, zona
leste de Belo Horizonte. Pe-
destres viram a menina,
que foi levada à Maternida-
de Hilda Brandão. As duas
crianças ficarão aos cuida-
dos do Juizado da Infância e
da Adolescência, que pode
encaminhá-las para a ado-
ção. ● RITA MAGALHÃES E ALEX

CAPELLA, ESPECIAL PARAOESTADO

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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