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Para conhecer melhor o comportamento e desejos dos consumidores, as indústrias e o varejo 
estão contratando consultorias especializadas para avaliar não apenas os hábitos de consumo de 
seus clientes, mas os valores que os induzem a escolher determinados produtos e serviços. 
 
Com o objetivo de adequar a sua produção e sua comunicação ao perfil de seus clientes, 
empresas de diferentes ramos como: Banco Real ABNAmro , Coca Cola , Credicard , Diageo , 
Grupo Pão de Açúcar , Motorola , Claro Digital e Editora Abril — encomendaram um estudo à 
consultoria Heartbeat , desenvolvido em parceria com a Enfoque Pesquisa de Marketing , para 
conhecer as características e preferências de cada segmento. O diferencial desse estudo, de 
acordo com a executiva chefe da Hearbeat no Brasil, Zilda Knoploch, é que ele não abrange 
apenas o comportamento do consumidor em relação aos produtos, mas também os fatores 
emocionais que determinam suas preferências. “A pesquisa permite identificar as formas de 
sensibilizar os consumidores, além de apontar os caminhos mais eficientes para transmitir a 
mensagem“, afirma. 
 
O último estudo focou na avaliação do segmento feminino adulto, com idade de 25 a 45 anos, das 
classes A, B e C, em relação ao tema “Escolha de vida”, como a mulher representa seus papéis na 
sociedade, quais suas dúvidas e anseios. “Ao mesmo tempo em que a mulher gosta de se sentir 
superpoderosa, ela também valoriza sua feminilidade”, afirma Zilda. Segundo ela, o aumento do 
poder aquisitivo das mulheres tem despertado o interesse das empresas para esse grupo. 
 
Um outro público-alvo avaliado pela consultoria, é a faixa etária de jovens de 18 a 25 anos. Para 
Zilda, esse segmento representa um filão promissor, já que ainda é pouco compreendido e 
explorado pelo mercado. “Os jovens nessa idade ainda estão em processo de formação da 
identidade, não são nem adultos, nem adolescentes, por isso as empresas devem desenvolver 
ações específicas para conquistá-los”, explica. 
 
Neste ano, a consultoria irá avaliar como o processo de inovação dos produtos é percebido pelos 
consumidores e já conta com a inclusão de mais três empresas. 
 
Aplicação dos resultados 
 
Após o bom retorno nas vendas de aparelhos voltados para o segmento feminino e jovem, a 
Motorola pretende investir em pesquisa de comportamento do consumidor para lançar em breve 
produtos focados no público corporativo, com modelos e campanha de marketing personalizados.  
Para atrair o público jovem, por exemplo, a empresa intensificou suas ações voltadas à música e a 
moda. Os próprios aparelhos, como o modelo Rokr, passaram a oferecer diversos dispositivos 
como MP3 e Itunes, além de um design moderno com formas arredondadas. “Procuramos nos 
aproximar do universo do jovem por meio da música, o que envolve desde a escolha do nome dos 
produtos até ações de marketing como o patrocínio dos shows dos Rolling Stones e o Motomix”, 
afirma Andréia Vasconcelos, gerente de marketing da empresa. 
 
Segundo ela, para aumentar a interatividade com esse segmento, a Motorola aumentou as ações 
de marketing na Web e contratou personalidades do meio musical como as cantoras Madona e 
Pitty para apresentar suas campanhas publicitárias. Além disso, passou a patrocinar eventos de 
moda como os desfiles da Fashion Week em São Paulo e no Rio. 
 
Para atrair o público feminino a empresa resolveu inovar nas cores dos celulares e lançou os 
modelos Raze V3 e Tebl U6, nas tonalidades rosa e vinho. Os aparelhos vinham acompanhados 
com acessórios como uma bolsa personalizada e fones de ouvido.  
 
 



Personalização dos produtos 
 
Para atender as preferências da população das regiões Norte e Nordeste, a Unilever desenvolveu 
um detergente em pó chamado Ala, específico para esse mercado. O produto foi criado a partir de 
uma pesquisa realizada durante seis meses com as mulheres das classes D e E dessas regiões. O 
estudo contou com a participação de funcionários da Unilever e de uma socióloga que conviveram 
com as consumidoras e observaram os seus hábitos. Para o gerente de marketing da marca Ala, 
Gilberto Pires, o detergente ganhou uma embalagem plástica e fragrância de flores e frutas, que 
combina com o clima da região. Hoje, o produto tem duas variantes no mercado e acaba de 
investir R$ 3 milhões em uma nova versão na fragrância lavanda. 
 
Foco na terceira idade 
 
Com o crescente interesse das indústrias e do varejo no público acima de 50 anos, a empresa de 
pesquisa de mercado AC Nielsen desenvolveu um estudo para avaliar os hábitos de consumo e as 
características comportamentais desse filão. 
 
O estudo chamado de “Consumidor Bossa Nova”, divulgado no final de março para os clientes da 
empresa, entre eles a Unilever, Procter Glamber , Kraft Foods , Coca Cola e AmBev , apontou o 
crescimento do potencial de consumo dessa faixa etária, que representa 16% da população. De 
acordo com a pesquisa, 48% desse grupo se mantém economicamente ativo e é responsável pela 
renda dos domicílios. 
 
Segundo o diretor da AC Nielsen, Arthur Bernardo, esse público valoriza a experimentação, as 
marcas consolidadas no mercado e a praticidade, mas também está atento a preços e promoções. 
Além disso, costuma comprar em estabelecimentos de pequeno porte, o que levou as empresas a 
aumentarem sua distribuição de produtos no pequeno varejo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


