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RESUMO

O presente estudo aborda, em nível exploratório, a Segmentação de Mercado com enfoque
na Segmentação Psicográfica, tendo como objetivos principais: explorar e clarificar o
conceito de Segmentação Psicográfica, contribuir para o crescimento do conhecimento
mercadológico brasileiro e oferecer um material de referência sobre Segmentação de
Mercado e Segmentação Psicográfica. Para tanto, foram analisados estudos realizados no
Brasil e no exterior, suas origens e evolução, suas características e conceitos, assim como
uma possível necessidade de se desenvolver um grande estudo psicográfico nacional. Mais
especificamente, foram abordados: o conceito de Segmentação de Mercado, as bases para
segmentar (principalmente a base psicográfica), o desenvolvimento histórico dos estudos
psicográficos, a diferença entre Segmentação Psicográfica e Segmentação por Estilo de
Vida, a diferença entre Segmentação Psicográfica e Perfil Psicográfico, a diferença entre
Segmentação Psicográfica Geral e Específica, a metodologia deste tipo de segmentação e
suas características e utilizações nos diversos países onde tem sido empregada. O trabalho
de investigação contou com duas etapas: um Estudo Teórico-Documental, etapa em que se
procedeu com uma revisão bibliográfica e análise dos dados obtidos por meio desta, e uma
Investigação Empírica, etapa em que foram realizadas entrevistas com profissionais de
empresas, institutos de pesquisa e agências de publicidade. Dentro do caráter exploratório
do presente estudo, foi possível delinear um conjunto de dados e informações que permitem
conclusões preliminares. Entre elas, a de que a prática da Segmentação Psicográfica no
Brasil ainda é pequena – se comparada aos Estados Unidos e aos países europeus. Isto se
deve, em grande parte, ao reduzido número de publicações nacionais sobre o assunto. Nesse
sentido, o presente trabalho deve servir como ponto de partida para a realização de outros
estudos, na medida em que aponta caminhos para o aprofundamento deste tema tão
complexo e, ao mesmo tempo, tão importante.

ABSTRACT

The present study approaches – in an exploratory level – the Marketing Segmentation
focused in Psychographics. By making information on Marketing Segmentation available,
this study proposes to explore and to clarify the concept of Psychographic Segmentation,
contributing in this sense to the advance of the knowledge in Brazilian marketing. The
reader will follow analysis and discussions on pshychographic studies carried out in Brazil
as well as overseas; their origins and development; their concepts and characteristics; the
possible demand for the development of a major Brazilian psychographic study. In
particular, the present work includes the concept of Marketing Segmentation, the bases to
segment (the phychographic bases mainly), the historic development of Pshychographics;
the differences between Lifestyle and Psychographics; the differences between
Psychographic Segmentation and Profile; the differences between General and Specific
Psychographic Segmentation; the methodology used in Psychographic Segmentation; its
characteristics and uses in the different countries where it has been employed. The study had
two phases: the first was mainly theoretical, in which the specialized literature had been
critically reviewed; the second was an empirical investigation, in which marketing, research
and advertising professionals had been interviewed. Within the exploratory context of the
present study, a set of data has been organized so that preliminary conclusions have been
drawn. Among them, it has been concluded that Psychographic Segmentation is a relatively
unusual practice in Brazil compared to the United States and European countries. One
reason for that is the major lack of publications on this matter. In this sense, the present
study may be a start point to further investigations, since it indicates paths for going deeper
into the knowledge in Psychographics, a so complex yet so important subject matter.
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1. INTRODUÇÃO

“Segmentação de Mercado consiste em ver um mercado heterogêneo (caracterizado por
demanda divergente) como um grupo de mercados homogêneos menores em resposta à
preferência por produtos diferentes entre os segmentos importantes do mercado. Isto é atribuído
aos desejos dos consumidores ou usuários por uma satisfação mais precisa de seus desejos
variados.” (Smith, 1956: 6)

Somente em caráter introdutório, podemos dizer que Segmentação de Mercado é o
processo de divisão do mercado total heterogêneo em vários grupos homogêneos com
características semelhantes. Essa divisão pode ser realizada através de características
geográficas (região, estado, cidade, vizinhança etc.), características sócio-demográficas
(sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, grupo étnico, profissão etc.), características
comportamentais (comportamento de consumo, grau de uso do produto, lealdade à marca
etc.), características de benefício procurado (procura de benefícios específicos no produto,
satisfação de necessidades etc.), características psicográficas (valores, atitudes etc.) ou uma
combinação de várias características. De um modo geral, a Segmentação de Mercado é
realizada através da combinação de vários elementos.
Não importa o critério de segmentação escolhido, o objetivo é sempre o mesmo:
identificar os grupos que parecem deter o maior potencial para a venda de produtos e
serviços específicos de cada empresa, a fim de que esta possa tomar decisões de marketing
mais precisas e menos dispendiosas e arriscadas.
Dentre os tipos de segmentação possíveis, a Segmentação Psicográfica é a mais
complexa, por tentar classificar consumidores de acordo com características extremamente
subjetivas ou inconstantes, como valores, atitudes etc. Entretanto, ela é, talvez, a mais
importante, justamente pelo seu potencial de descrição do perfil dos consumidores,
permitindo um planejamento de marketing muito mais focado (como veremos nos próximos
capítulos). É por essa razão que várias empresas têm realizado pesquisas de Segmentação
Psicográfica ad hoc ou comprado estudos “syndicated” (abordados nos capítulos 4, 5 e 6).
O VALS (Values and Lifestyles) é um dos estudos “sindicalizados” mais conhecidos.
Ele é realizado e comercializado pela SRI (Stanford Research Institute) há décadas e o mais
divulgado em livros de marketing.
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O VALS e outros estudos estrangeiros classificam seu público de acordo com a
realidade do país onde foram aplicados, o que pode se mostrar ineficiente em termos da
realidade brasileira.
“O problema com as segmentações do tipo VALS é que elas fornecem valores do público-alvo,
mas são facilmente estereotipadas. Além disso, sendo um sistema norte-americano, quando
usado na Europa perde em clareza (...) Naturalmente, usuários do sistema ‘juram’ que ele
funciona e não-usuários rejeitam-no, mas não há evidência empírica boa e suficiente para servir
de suporte para nenhum deles.” (Gunter e Furnham, 1992:86)

Por outro lado, o Brasil não possui, até o presente momento, nenhum estudo
específico sobre Segmentação Psicográfica, muito menos um sistema de classificação
semelhante ao VALS norte-americano.
A Segmentação Psicográfica é muito pouco divulgada no Brasil – prova disto é que
não há quase nada escrito a respeito em português.

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“A análise de estilo de vida para a segmentação detém ainda grande potencial. O desafio que se
apresenta aos profissionais de marketing é ‘acompanhar’ os valores em rápida mudança dos
consumidores e identificar como esses valores serão traduzidos em preferências por produto e
serviço e, em última instância, num novo sistema VALS para análise de segmentação.”
(Semenik e Bamossy, 1995: 140)

Esta colocação de Semenik e Bamossy despertou em mim curiosidade e desafio em
conhecer e estudar a fundo a questão da Segmentação de Mercado, principalmente a
Segmentação Psicográfica.
O projeto de pesquisa inicial focalizava, portanto, a descoberta da necessidade e
viabilidade de implantação de um estudo psicográfico semelhante ao VALS, só que
brasileiro. Entretanto, no decorrer do processo de pesquisa, surgiu a necessidade primeira de
conhecer a fundo a Segmentação Psicográfica, suas origens e evolução e explorar vários
estudos psicográficos realizados no mundo (não somente o VALS) para, em seguida,
aprofundar nos estudos realizados no Brasil e verificar a necessidade de um estudo nacional.
Por esta razão, esta dissertação consiste de em estudo exploratório sobre a Segmentação de
Mercado com enfoque em valores e estilo de vida (Segmentação Psicográfica).
“A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou
problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os primeiros estágios da
investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do
pesquisador são, geralmente, insuficientes ou inexistentes.” (Mattar, 1999:80)
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Segundo Mattar (1999) os métodos de investigação em estudo exploratórios são:
levantamento em fontes secundárias, levantamentos de experiências (entrevistas com
especialistas, ou conhecedores do assunto, individuais ou em grupo), estudo de casos
selecionados e observação informal.

1.2. APRECIAÇÃO CRÍTICA DA LITERATURA
“Segmentação é um instrumental ainda subutilizado no Brasil, mas de grande potencial
pragmático não só para nossas empresas privadas e estatais, como também como instrumento de
ensino, tanto na área de marketing quanto na de estratégia empresarial.” (Richers e Lima, 1991:
10)

Malgrado sua inegável relevância, não foi encontrado, nesse levantamento inicial de
dados, nenhum texto, escrito no Brasil, que aborde a Segmentação Psicográfica de forma
exclusiva e profunda. Foram encontrados poucos textos (se comparado a Estados Unidos e
Europa) apenas sobre Segmentação de Mercado em geral.
Segundo Galvão (1989), “Em nosso país a difusão da teoria segmentativa sofre de
escassez. A maioria dos livros que aborda o tema é tradução de autores americanos.” (p.
103). Atualmente encontramos uma “melhora” nas publicações nacionais sobre o assunto,
mas os livros de autoria estrangeira que abordam a Segmentação de Mercado, e
principalmente a Segmentação Psicográfica, ainda imperam.

1.2.1. LIVROS NACIONAIS
Segundo Galvão (1989), o primeiro livro de autor brasileiro a citar a Segmentação de
Mercado foi “Marketing Básico” de Roberto Simões (1976). O segundo, “Marketing Básico
– Uma Perspectiva Brasileira” de Marcos Cobra, lançado em 1984, dedica um volumoso
capítulo ao assunto.
Os livros relacionados a marketing geralmente abordam, também, a Segmentação de
Mercado. Vale citar o livro de Richers (1996) – “Surfando as ondas do mercado” – que
aborda segmentação e nicho de mercado.
Apesar de o assunto Segmentação Psicográfica aparecer em livros de marketing de
autores brasileiros como Las Casas (1987), Cobra (1990, 1993 e 1994) e Richers (2000), ele
não é analisado de forma profunda nem recebe enfoque nacional. Las Casas aborda o
assunto em apenas uma página, somente descrevendo as variáveis psicográficas, uma vez
que o objetivo do seu livro não é discorrer, especificamente, sobre a Segmentação de
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Mercado. Já Cobra, em “Administração de Marketing” (1990), vai além, exemplificando as
variáveis com tabelas tiradas de artigos de revistas norte-americanas e abordando o sistema
VALS como uma nova forma de classificar consumidores. O livro “Marketing Básico”, de
Cobra, aborda a Segmentação Psicográfica em termos conceituais. Já, em “Marketing
Competitivo” de 1993, Cobra menciona, talvez pela primeira vez no Brasil em um livro, o
uso do VALS 2 definindo cada um dos seus segmentos; entretanto, mais uma vez, trata-se
de um livro de Marketing e não de um livro específico sobre Segmentação. Com relação ao
livro “Marketing Uma Visão Brasileira”, de Richers (2000), podemos dizer que a
Segmentação Psicográfica é levemente abordada no capítulo sobre os consumidores
brasileiros.
A coletânea organizada por Richers e Lima (1991) resultou num estudo eclético
sobre segmentação voltado para o mercado brasileiro - uma contribuição pioneira na área. O
tema Segmentação Psicográfica é abordado no artigo de Richers “Segmentação de Mercado:
uma visão de conjunto” e no artigo de Lima “Um modelo composto de segmentação”. Neste
último, a autora compõe um modelo interessante e inédito de Segmentação Psicográfica,
para consumidores brasileiros de arte, através do modelo VALS de 1978. Talvez o artigo de
Lima tenha sido o primeiro texto brasileiro a abordar a Segmentação Psicográfica de forma
prática e relativamente abrangente; mas ainda não pode ser considerado um texto específico
sobre Segmentação Psicográfica.
Ainda referenciando autores brasileiros, podemos citar o livro de Antônio C. Barroso
de Siqueira (1999) “Segmentação de Mercados Industriais”, mas este, como o próprio nome
diz, é específico para o mercado industrial.

1.2.2. TESES E DISSERTAÇÕES
Orgulhosamente podemos dizer que o Brasil produziu uma das primeiras obras sobre
Segmentação de Mercado no mesmo ano em que era lançado o primeiro livro específico nos
Estados Unidos; seu autor, o professor Geraldo Luciano Toledo, atual professor da FEAUSP, depositou sua tese de doutorado “Segmentação de Mercado e Estratégias de
Marketing” em 1972, na qual menciona, inclusive, a utilização de variáveis ligadas à
personalidade na prática de segmentação.
Há, também, outros estudos na área de segmentação mercadológica (teses e
dissertações) realizados por pesquisadores brasileiros como: “Avaliação de bases de
Segmentação de Mercado: Um estudo do mercado de automóveis de passeio da cidade do
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Rio de Janeiro” (Santos, 1978), “Segmentação e estratégia: um estudo no mercado brasileiro
de bens de consumo não-duráveis” (Mello, 1982), “Contribuição ao estudo das técnicas de
Segmentação de Mercado: uma análise de dados sobre apostadores da Loteria Federal”
(Grisi, 1986), “A Segmentação de Mercado” (Galvão, 1989), “Segmentação de Mercado
para profissionais de elevada escolaridade: o caso dos ex-alunos do IM-UFRJ”
(Vasconcelos, 1991), “Técnicas de Posicionamento e de Segmentação de Mercado” (Lopes,
1993), “Estudo da Segmentação de Mercado” (Mariotto, 1994), “Padronização de
procedimentos de franquia versus Segmentação de Mercado: estudo comparativo entre duas
grandes redes do setor perfumaria e cosméticos no que se refere à atuação em Minas Gerais”
(Marques, 1995), “Segmentação de Mercado e posicionamento estratégico” (Cunha, 1996),
“A segmentação no Mercado de Aços Planos Inoxidáveis com Uso de Análise de Cluster”
(Freitas, 1997), “Contribuição ao Estudo de Segmentação de Mercado Industrial: Caso da
Indústria Brasileira de Elevadores” (Siqueira, 1997), “Segmentação de Mercado: principal
estratégia de marketing frente ao processo de globalização” (Meira, 1997) “Proposta
metodológica para a segmentação do mercado de transportes urbanos de passageiros: um
estudo de caso em Taguatinga” (Martins, 1998), “Segmentação de Mercado em instituições
financeiras – sub-segmentação na área de turismo: estudo de caso” (Zambrano, 1998) e
“Tribos Virtuais - comportamento, consumo e publicidade com Segmentação de Mercado
em escala global e a utilização de novas tecnologias em comunicação” (Azevedo, 1999).
Entretanto, nenhum dos autores analisa profundamente, ou exclusivamente, a Segmentação
Psicográfica.
Dentre os autores citados acima, Galvão (1989) parece ter sido o primeiro a dar
importância maior à Segmentação Psicográfica (apesar de o trabalho de Grisi [1986]
abordar as variáveis como estilo de vida e personalidade para segmentação), pois, além de
explorar vários aspectos da Segmentação de Mercado (principalmente a parte estatística)
também dedica boa parte de sua dissertação à Segmentação Psicográfica.

1.2.3. APOSTILAS E RELATÓRIOS
Galvão cita as apostilas sobre segmentação editadas por Raimar Richers em 1976 –
“Segmentação de Mercado como Alternativa Estratégica para Empresas Brasileiras” e
“Modelo para a Segmentação dos Mercados Brasileiros” – através da Fundação Getúlio
Vargas. A primeira é um relatório de uma pesquisa com 70 empresas brasileiras sobre
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hábitos de uso de segmentação e a segunda é a sugestão de um roteiro com as bases de um
projeto de segmentação.
A primeira apostila transformou-se no Relatório de Pesquisa (disponível na
biblioteca da FEA) de Richers (1980) “A Segmentação como alternativa estratégica em
empresas brasileiras” - um estudo de muita importância, embora não aborde,
especificamente, a Segmentação Psicográfica. Neste estudo, Richers dá uma visão do uso da
Segmentação de Mercado por empresas nacionais.
Segundo Galvão (1989), o professor Raimar Richers foi o primeiro acadêmico
brasileiro a abordar a Segmentação de Mercado em seus cursos.

1.2.4. ANAIS DE SEMINÁRIOS E CONGRESSOS
Anais de seminários e congressos como SEMEAD (Seminários em Administração),
INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação), ESOMAR (European Society for
Opinion and Marketing Research - geralmente os encontros da América Latina) e COMPÓS
(Congresso de Pós-Graduação em Comunicação) também fornecem dados sobre
Segmentação de Mercado. Entretanto, com exceção do artigo escrito pela autora desta
dissertação e o Prof. Dr. Mitsuru Higuchi Yanaze para a INTERCOM 2001, não foi
encontrado nenhum artigo específico sobre Segmentação Psicográfica.
De qualquer forma é válido destacar o artigo de Gouvêa, Toledo e Rodrigues Filho
(1998) sobre procedimentos e técnicas de Segmentação de Mercado da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Nesse artigo os autores expõem procedimentos estatísticos como
Análise de Conglomerados (Cluster) e Análise Discriminante (abordados no decorrer desta
dissertação e no Apêndice 2).
Outro trabalho que merece destaque é o de Silva e Marangoni (2001) apresentado na
ESOMAR Latin American Marketing Research. Os pesquisadores apresentaram um estudo
de segmentação de jovens da América Latina com base em variáveis atitudinais e
comportamentais (principalmente com relação à tecnologia).
É importante citar que, na última reunião anual de Psicologia da SBP (Sociedade
Brasileira de Psicologia) houve uma Seção Coordenada intitulada “O Comportamento do
Consumidor na Psicologia: Novas Pesquisas para o estabelecimento da área no Brasil”. Pela
primeira vez o tema “Comportamento do Consumidor” foi abordado em uma atividade da
SBP indicando que, finalmente, a área da Psicologia vem abrindo as portas para
6

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

contribuições da área de Marketing. Nessa Seção Coordenada, o professor José Afonso
Mazzon (FEA-USP) apresentou o trabalho “Segmentação de Valores: Um Modelo para a
Medição de Valores e de Sistemas de Valores Aplicado ao Comportamento do Consumidor”
(Mazzon, 2002). O trabalho apresentado referia-se, entretanto, ao estudo já divulgado em
Kamakura e Mazzon (1991) sobre a Segmentação de Valores realizada no Brasil com base
na Escala de Valores de Rokeach em 1988 e que era comparada com estudos semelhantes
realizados nos Estados Unidos. De qualquer forma, o professor Mazzon, um dos brasileiros
pioneiros na realização de estudos de segmentação com rigor estatístico, merece, mais uma
vez, ser reconhecido por outro ato pioneiro: divulgar o trabalho relacionado ao Marketing
em um evento da área de Psicologia.
Mais um indício de que a Psicologia vem percebendo a área de Marketing como
campo de atuação é a implantação de disciplinas de “Psicologia do Consumidor” como a
oferecida pelo Mackenzie desde 2001 (disciplina optativa para a graduação). Há alguns anos
atrás a disciplinas do gênero eram somente oferecidas em cursos de Comunicação e
Marketing/Administração.

1.2.5. PERIÓDICOS NACIONAIS
Os periódicos brasileiros, embora não tão numerosos ou abrangentes como os norteamericanos (como veremos mais adiante), também fornecem dados importantes para a
pesquisa, como é o caso das revistas “Mercado Global”, “About”, “Meio e Mensagem”,
“Mídia e Mercado”, “HSM Management”, “Revista da ESPM”, “Revista SBPM”, “RA Revista de Administração da FEA-USP”, “RAE – Revista de Administração de Empresas da
FGV”, “Revista do IMES”, “Propaganda”, “Marketing”, “Caderno de Pesquisa em
Administração – PPGA da FEA-USP”, “Isto É”, “Veja” , “Administração e Marketing”,
jornais como “Gazeta Mercantil” e outros. Entretanto, não foi encontrado nenhum texto que
aborde de forma profunda a Segmentação Psicográfica.
O mais antigo artigo brasileiro com título específico sobre Segmentação de Mercado,
encontrado nessa investigação inicial, foi o texto de Ivan Pinto (1980): “Segmentação de
Mercado: Uma Oportunidade Incompreendida” – no qual o autor mostra a situação da
Segmentação de Mercado no Brasil e dá exemplos brasileiros (de sucesso) de segmentação e
posicionamento.
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Galvão (1989) cita, ainda, dois outros artigos de autoria nacional: “As três dimensões
da prática da Segmentação do Mercado Brasileiro” de Nahaissi (1981) publicado na revista
Mercado Global e “O Labirinto da Segmentação” publicado na revista Briefing em 1983.
Os primeiros artigos que mencionam a aplicação da Segmentação Psicográfica no
Brasil foram publicados em revistas não acadêmicas ou não específicas de marketing, como
a Veja e revistas especializadas como Mercado Global.
A primeira publicação relativa à Segmentação Psicográfica no Brasil parece ter sido o
artigo “Expectativas e Perspectivas do Consumidor Brasileiro”, publicado na Revista
Mercado Global (1982) e a divulgação do estudo realizado pela Rhodia em 1982. O artigo
“Bastidores do Vestir – Uma pesquisa classifica os estilos de roupa e de vida adotados pelo
consumidor brasileiro”, publicado na revista Veja, aborda algumas questões de metodologia
e resultado do estudo da Rhodia (como veremos no item 6.2.3.2.).
Em 1983 a revista Veja publicou o artigo “Retratos Falados” que, segundo Galvão
(1989), traz um estudo de Segmentação Psicográfica realizado pela agência de publicidade
Leo Burnett através do instituto de pesquisa Razões e Motivos. Veremos mais sobre este
estudo no item 6.2.2.2.
Em 1984 o professor Guagliardi publica o artigo “Informação e Segmentação” na
revista Administração e Marketing no qual relaciona o Sistema de Informações de
Marketing (SIM) com a Segmentação de Mercado.
Outro estudo, divulgado em 1985 na revista Veja, foi o realizado pela revista Nova.
O título “Retratos Urbanos” remete à forma de como a revista Nova “havia segmentado sua
audiência com os segmentos baseados em perfis psicográficos desenhados por pesquisa de
fornecedor externo à Abril”. (Galvão, 1989:100)
O artigo “O Jogo de Esconder do Novo Consumidor” de Jaime Troiano (então vicepresidente da Fischer, Justus, Young & Rubicam) publicado na revista Mercado Global
em1986, merece destaque pois o autor discorre sobre temas importantes relacionados à
Segmentação Psicográfica (sem, no entanto, usar o termo “Segmentação Psicográfica”). O
autor cita o estudo que a agência vinha realizando desde 1985 sobre a identificação de
segmentos baseada em metas, motivações e recompensas comuns. “A definição de cada
grupo depende acima de tudo de se identificar qual é o eixo a partir do qual os consumidores
orientam suas metas, motivações e valores.” (p. 25)
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Entretanto, o maior número de artigos nacionais sobre Segmentação de Mercado foi
publicado na década de 90.
Importante destacar o informe especial sobre Segmentação realizado pela “Meio e
Mensagem” em 1992. O informe traz depoimentos de profissionais de empresas e
acadêmicos (como o prof. Raimar Richers) sobre a utilidade da Segmentação de Mercado
em geral, sem, no entanto, abordar o tema Segmentação Psicográfica.
Em 1994 a revista Mercado Global, traz, mais uma vez, um artigo sobre
segmentação. Ruótolo (1994) escreve “Segmentando os telespectadores” – no qual propõe
uma Segmentação Motivacional dos telespectadores. “O estudo das motivações situa-se
entre os estudos chamados psicográficos”, afirma ele. (p. 46)
No mesmo ano foi encontrada uma matéria no jornal Gazeta Mercantil intitulada
“Segmentação atrai anunciantes”, focando, principalmente, a segmentação das tevês por
assinatura (matéria assinada por Silva, 1994).
Zaltman e Motta (1996) publicam “Segmentação de Mercado dos consumidores
mais velhos segundo seus perfis de estilo de vida” na Revista de Administração da USP. Foi
o primeiro artigo encontrado a abordar alguns conceitos teóricos sobre a Segmentação
Psicográfica.
Ainda em 1996, foi encontrada uma seção especial sobre Segmentação em “Mídia e
Mercado”, mais uma vez abordando casos de sucessos obtidos por várias empresas (sem, no
entanto, discorrer sobre Segmentação Psicográfica).
Foram encontrados quatro artigos sobre Segmentação de Mercado em periódicos
datando de 1998: (Marchioni, 1998; Lopes, 1998; Jannuzzi, 1998 e Saraiva, 1998).
Entretanto, somente alguns dos textos chegam a citar a Segmentação Psicográfica. Alguns
deles serão abordados em outros capítulos. Vale ressaltar o último autor (Saraiva, 1998) que
discorre sobre a técnica de “Segmentação Psicológica” segundo o Eneagrama.
Como citado, na década de 90 foi publicado um artigo do professor José Afonso
Mazzon (Kamakura e Mazzon, 1991) no Journal of Consumer Research sobre um estudo de
Segmentação de Valor realizado no Brasil na década de 80, entretanto, não é considerado
uma publicação nacional visto que o periódico é norte-americano e o artigo está em inglês.
Em 2000, o jornal Gazeta Mercantil, traz, novamente, uma pequena matéria sobre o
assunto intitulada: “A Segmentação da Segmentação” assinada por Ribeiro (2000).
Carvalho (2001) publica o artigo “Marketing one-to-one: a personalização através
dos usos das segmentações” na revista About. A autora discorre sobre vários tipos de
9
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segmentação e especialmente o que chama de Segmentação Atitudinal “na qual são
estabelecidos padrões a partir da postura dos indivíduos quanto a seus valores, hábitos,
crenças, lazer e objetivos de vida.” (s.n.)
No mesmo ano Vannuchi e Duarte assinam a matéria de capa da revista Isto É, sobre
a geração “zapping” – um estudo de segmentação dos jovens. E Safatle (2001) escreve um
artigo para a Revista da ESPM sobre as “concept-stores”, a criação de lojas segmentadas
por conceito.
Atualmente até jornais, como o DCI, oferecem matérias sobre Segmentação de
Mercado (vide Marques, 2002) – o que mostra uma maior “popularidade” desse tipo de
estratégia de marketing.

1.2.6. LIVROS ESTRANGEIROS TRADUZIDOS PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA
Com relação a livros estrangeiros traduzidos para o português podemos citar o livro
“Segmentation Marketing” traduzido como “Marketing de Segmentação” de John Berrigan
e Carl Finkbeiner que aborda, especificamente, a Segmentação de Mercado, mas é
praticamente dirigido à segmentação do mercado industrial.
Em português há, também, um importante livro sobre segmentação de Art Weinstein
“Market Segmentation: Using Demographics, Psychographics, and other niche Marketing
Techniques to Predict and Model Customer Behavior” traduzido, no Brasil, como somente
“Segmentação de Mercado”. Este livro contém um breve apêndice sobre a Segmentação de
Mercado no Brasil escrito pelo professor Rubens da Costa Santos (FEA/USP) e o mestrando
Celso Augusto Rimoli (FEA/USP) que analisam o referencial teórico da Segmentação de
Mercado no Brasil e ilustram a situação brasileira com exemplos práticos de seu uso por
algumas empresas nacionais. Entretanto, mais uma vez, a Segmentação Psicográfica especificamente - não é abordada no texto.
Além desses livros, podemos citar os livros de Marketing, como os de Kotler, que
veremos mais adiante e que teve sua primeira publicação em português no ano de 1974, e os
livros de Comportamento do Consumidor, como Britt e Boyd, 1981; Schewe e Smith, 1982
e Sheth, Mittal e Newman, 2001.
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1.2.7. LIVROS ESTRANGEIROS SEM TRADUÇÃO PARA O
PORTUGUÊS
Por outro lado, autores europeus e norte-americanos vêm estudando Segmentação de
Mercado e Segmentação Psicográfica em grande escala. Alguns deles, a título de
ilustração, serão mencionados a seguir.
Frank, Massy e Wind (1972), em “Marketing Segmentation” (o primeiro livro norteamericano exclusivo sobre Segmentação de Mercado), fornecem dados fundamentais para a
análise de segmentação em geral como estratégias e pesquisas de segmentação, estudos de
características do consumidor, teorias e tipos de segmentação, oferecendo um pequeno
panorama das questões de personalidade e estilo de vida até os anos 70. Por ser um livro
anterior ao sistema VALS, o sistema de segmentação por estilo de vida exemplificado é o
AIO (Activities, Interests, and Opinions) – que veremos em mais detalhes no item 5.3.1.
O primeiro livro específico sobre Segmentação Psicográfica “Lifestyles and
Psychographics”, foi editado por William Wells em 1974. O livro aborda vários assuntos
relacionados à Segmentação Psicográfica através de uma coletânea de textos de estudiosos
da área (como Emanuel Demby, Joseph T. Plummer, Douglas Tigert, Paul Green, Ruth Ziff
e outros). Os textos oferecem informações valiosas sobre as origens do assunto em questão,
seu uso na comunicação, mídia, produto e canais de distribuição, assim como conceitos,
definições e problemas.
Outro que enfoca bastante a Segmentação de Mercado e Segmentação Psicográfica é
o livro de Judith Nichols (1990) “By the Numbers. Using Demographics and
Psychographics for Business Growth in the ‘90s” que, além de explorar o assunto de forma
didática, também oferece uma lista de fontes norte-americanas para coleta de dados
demográficos e psicográficos (como publicações e empresas que realizam estudos do
gênero).
Gunter e Furnham (1992), em “Consumer profiles: an introduction to
psychographics”, realizaram um estudo abrangente sobre estratégias de Segmentação de
Mercado, história da “Psicografia”, perfil de personalidade do consumidor, sistemas de
Segmentação Psicográfica (incluindo AIO, VALS e VALS 2 e LOV - List of Values), crítica
à “Psicografia” e diversas aplicações da Segmentação Psicográfica . De acordo com
informações contidas no próprio livro, esta é a primeira obra atualizada a explicar
minuciosamente as técnicas usadas em Segmentação Psicográfica e como são aplicadas em
marketing – oferecendo dados históricos e recentes de muita importância para a realização
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deste projeto. O livro é de origem inglesa e talvez tenha sido a primeira obra atualizada
sobre Segmentação Psicográfica na Inglaterra. Entretanto, em 1991, a jornalista norteamericana Rebecca Piirto, lançou o livro: “Beyond Mind Games - The Marketing Power of
Psychographics”. Embora tenha uma linguagem menos “acadêmica”, também aborda a
evolução da pesquisa psicográfica, cita e discorre sobre um número maior de estudos
psicográficos realizados e suas aplicações nas empresas norte-americanas. Muito
esclarecedor, é baseado em pesquisa bibliográfica e, principalmente, entrevistas com
pesquisadores, acadêmicos e profissionais da área.
Outros livros importantes que abordam bastante o assunto são: “Values, Lifestyles
and Psychographics” de Kahle e Chiagouris (1997) e “Cross-National Consumer
Psychographics” editado por Lynn Kahle (1999) – no qual o uso de LOV (List of Values) é
abordado em vários textos. O livro “Selling to a Segmented Market – The Lifestyle
Approach” de Swenson (1992), apesar do título, aborda muito pouco a segmentação por
estilo de vida; ele dedica mais atenção a segmentos distintos como o das mulheres, dos
estudantes, dos “hispanics” e negros. Outro livro recente sobre Segmentação de Mercado é a
segunda edição do livro “Market Segmentation: Conceptual and Methodological
Foundations” de Wendel e Kamakura (1999) – que, segundo Deal (2002), é um livro que
aborda, de forma abrangente, as metodologias e procedimentos estatísticos de vários tipos
de segmentação.
Kotler (1997), em “Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation,
and Control”, apresenta mais de um capítulo ao assunto Segmentação de Mercado,
Segmentação Psicográfica e perfil do consumidor, analisando o mercado de consumo
através de estudos sobre fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, assim como
níveis, modelos, procedimentos e bases para segmentação – sempre dentro do contexto geral
de marketing, o que possibilita uma visão global da área. As edições traduzidas também
dedicam bastante atenção à Segmentação de Mercado como a de 1992 (Administração de
Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle). A primeira edição do livro
(de 1967) possui um capítulo inteiro sobre a Segmentação de Mercado. O livro “Marketing
Management and Strategy – a Reader” organizado por Kotler e Cox (1984) também
fornece textos de vários autores relacionados à segmentação. O livro de Kotler e Armstrong
(1998) “Princípios de Marketing” também aborda a Segmentação Psicográfica em dois
capítulos (um sobre comportamento do consumidor e outro sobre Segmentação de
Mercado).
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Pode-se, ainda, encontrar informações sobre Segmentação Psicográfica em livros de
Marketing e de Comportamento do Consumidor como Bennet e Kassarjian (1975); Boone e
Kurtz (1998); Engel, Blackwell e Miniard (2000); Hawkins, Best e Coney (1989); Howard
(1989); Kassarklian (2000); Lazer et al. (1991); Myers e Reynolds (1972); Robertson,
Zielinski e Ward (1984); Schiffman e Lazar (1994) e Solomon (1996). E outros como os de
Francese e Piirto (1993), Hooley e Saunders (1996), Michman (1991), Mitchell (1983),
Scotton e Zalloco (1980), Struhl (1992) e Webber (1998).

1.2.8. PERIÓDICOS ESTRANGEIROS
Muitos periódicos, principalmente norte-americanos e europeus, fornecem matérias
sobre Segmentação Psicográfica, permitindo uma análise histórica e atual do assunto em
questão. Periódicos como Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of
Consumer Research, Journal of Advertising e Journal of Advertising Research são os que
oferecem o maior número de artigos sobre o tema. Outros, como Harvard Business Review,
Journal of Retailing, Journal of Business, European Journal of Marketing, Journal of
Consumer Marketing, Journal of the Market Research Society, Journal of Segmentation in
Marketing, American Demographics, Marketing Research, Advertising Age, Marketing
News, Psychology and Marketing, Journal of Applied Psychology, Journal of Personality
and Social Psychology, Journal of Abnormal and Social Psychology, Journal of Social
Psychology e Psychology Today, são, também, importantes fontes de dados consultadas
para a realização desta pesquisa.

1.2.9. TESES E DISSERTAÇÕES ESTRANGEIRAS
Há um número muito maior de teses e dissertações estrangeiras sobre Segmentação
de Mercado do que brasileiras. Há, inclusive, um grande número delas especificamente
sobre Segmentação Psicográfica.
Em visita ao site da UMI Dissertation Express (http://wwwlib.umi.com/dxweb), no
início de 2001, foram localizadas mais de 30 dissertações ou teses sobre Segmentação
Psicográfica. Dentre elas, podemos destacar: “A Study of the feasibility of using
psychographic data in indentifying market targets” (Wilkins, 1972), “The Impact of the
consumer’s psychographic and demographic characteristics on buyer behavior...” (Mayo,
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1975), “A multivariate analysis of the relationship between psychographic, demographic,
and attitudinal dimensions and spatial and temporal distance perception in an urban
environment” (Sweaney, 1977), “Intercultural and intracultural differences in demographic
and psychographic market segmentation” (Mitchell, 1977), “Psychographic segmentation of
the television audience” (Forrest, 1981), “Profiling consumer lifestyles using psychographic
and demographic indicators” (Shuter, 1986), “A test of the ability of advertising
psychographic research to predict self-concept” (De Bonis, 1987), “Television stations and
the adoption and application of psychographic research (audience research)” (Terry,
1992), “Globalization, Lifestyle segmentation and advertising design: A review of debates
about standardization” (Guo, 1995) e “The use of psychographic profiling to predict
marketing professional’s success” (O’Donnel, 1999).

1.2.10. ANAIS DE CONGRESSOS ESTRANGEIROS
A obtenção de anais de congressos realizados no exterior não é tarefa das mais
fáceis, mas é válido mencionar os já citados encontros da ESOMAR que sempre contam
com a presença de estudiosos da área de Segmentação de Mercado.

1.3. JUSTIFICATIVA DO TEMA
A grande temática (ou assunto) de Segmentação de Mercado é o âmbito onde se
insere a presente proposta desta pesquisa. Existe, hoje, uma grande necessidade de
acompanhar as mudanças de valores dos consumidores; uma das ferramentas que permitem
esse tipo de acompanhamento é a Segmentação Psicográfica, realizada mundialmente.
No Brasil a questão é ainda mais importante, pois os profissionais das empresas
muitas vezes não sabem utilizar a Segmentação Psicográfica, o que pode estar contribuindo
para a tomada de atitudes mercadológicas inadequadas (ou ineficientes) pelas empresas
brasileiras.
Como já mencionado, mesmo após levantamento sistemático, não foi encontrado
nenhum registro de estudo sobre Segmentação Psicográfica atualizado, muito menos um
específico para o Brasil.
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Conclui-se , portanto, que o Brasil, em relação aos Estados Unidos e Europa,
encontra-se numa situação deficiente de fontes nacionais de informação sobre Segmentação
Psicográfica. A pesquisa sobre o tema, foco desta proposta, pretende contribuir para a
diminuição deste problema.

1.4. OBJETIVOS
A presente dissertação visa, portanto, explorar e clarificar o conceito de
Segmentação Psicográfica.
Em decorrência das considerações tecidas até aqui é possível explicitar que a
pesquisa tem como objetivo geral realizar um estudo exploratório sobre Segmentação de
Mercado com ênfase em Valores e Estilo de Vida: Segmentação Psicográfica.
Os objetivos específicos são:
•

Conhecer a fundo Segmentação de Mercado, principalmente Segmentação Psicográfica –
através do estudo de suas origens, de seus conceitos e de suas contribuições para as decisões
de marketing.

•

Consultar as empresas nacionais, quanto à utilização, ou não, de estudos de Segmentação
Psicográfica e à necessidade de um sistema adaptado à realidade brasileira.
O objetivo teórico desta pesquisa é contribuir para o crescimento do conhecimento
mercadológico brasileiro, a fim de clarificar o assunto para os profissionais da área e
propiciar elementos úteis para uma possível (e futura) criação de um sistema nacional,
através de estudo exploratório sobre o tema e verificação da necessidade de criação de um
sistema nacional de Segmentação Psicográfica.
O objetivo prático é a construção e o oferecimento de um material de referência
sobre Segmentação de Mercado com ênfase em valores e estilo de vida - assunto este ainda
não explorado nacionalmente e de forma global, mas de grande importância para a área de
Marketing.
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1.5. METODOLOGIA
O problema de pesquisa, como vimos anteriormente, refere-se, portanto, à indagação
da propriedade e possibilidade de um estudo detalhado sobre Segmentação Psicográfica e à
utilização desse tipo de segmentação pelas empresas nacionais. Refere-se, ainda, à
verificação da necessidade de uma atualização de algum estudo estrangeiro, como sistema
VALS, por exemplo, adaptado à realidade brasileira. Ou, então, a confecção de um estudo
próprio, como nova proposta.
Esse problema maior desdobra-se em algumas questões:
•

O que é Segmentação Psicográfica? Quais suas origens? Quais os estudos realizados? Qual
sua utilidade? Como ela é utilizada?

•

As empresas nacionais usam e julgam necessária a utilização de Segmentação Psicográfica?

•

Há a necessidade do desenvolvimento de um sistema de Segmentação Psicográfica do povo
brasileiro de forma atual e detalhada?

1.5.1. PLANO DE TRABALHO
Para tentar responder essas indagações, duas etapas de trabalho foram realizadas:
Etapa I
Revisão bibliográfica e análise acurada de dados sobre Segmentação de Mercado e,
principalmente, Segmentação Psicográfica e assuntos a ela relacionados.
Etapa II
Levantamento de dados sobre o conhecimento e utilização da Segmentação Psicográfica
pelas empresas nacionais e da necessidade de uso da mesma.

1.5.2. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO
As técnicas e métodos de investigação utilizados referem-se fundamentalmente à
análise de documentos e à pesquisa junto a empresas nacionais. Os procedimentos estão
diretamente relacionados às etapas de pesquisa, tal como anteriormente delineadas no item
anterior. A saber:
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1.5.2.1. Estudo Teórico-Documental
Os procedimentos para essa fase foram de duas ordens: a) localização e seleção do
material pertinente ao estudo, através de pesquisa bibliográfica direcionada; b) leitura e
organização dos dados relevantes em fichas de registro, incluindo, necessariamente,
aspectos descritivos e analíticos. Os documentos foram organizados e trabalhados de acordo
com a técnica sugerida no artigo de Tomanari (2000) “Organizando-se para o Mestrado”.
Correspondendo à Etapa I: Leitura e análise de textos sobre história e tipos de
Segmentação de Mercado, história do estudo psicográfico, teorias relacionadas à
Segmentação Psicográfica (teoria psicoanalítica, motivacional, social, da personalidade,
psicologia diferencial e outras), sistemas de Segmentação Psicográfica (AIO, VALS, LOV,
Yankelovich Monitor, 4 C’s, e outros), novos sistemas VALS (iVals - segmentação de
usuários da internet e Japan VALS - desenvolvido especialmente para entender os
consumidores japoneses), estudos utilizados no Brasil.
Outra forma de pesquisa amplamente realizada foi a pesquisa via internet. Vários
artigos e informações sobre Segmentação Psicográfica foram localizados e adquiridos
através de sites. A internet também possibilitou contatos rápidos com acadêmicos e
profissionais ligados ao objeto de pesquisa através de mensagens eletrônicas (via e-mail) – o
que enriqueceu bastante as descrições de alguns dos estudos realizados no exterior. Foram
enviadas mensagens solicitando maiores informações sobre os estudos de praticamente
todas as empresas ligadas; entretanto, nem todas responderam.

1.5.2.2. Investigação Empírica
Os procedimentos / instrumentos para essa fase foram elaborados a partir de
questões emergentes da etapa anterior, da entrevista piloto com um profissional de
marketing e das primeiras entrevistas realizadas (que foram sofrendo pequenas alterações no
decorrer do processo) com o intuito de coletar dados qualitativos sobre a questão da
Segmentação Psicográfica brasileira. O delineamento para a etapa II (Levantamento de
dados sobre o conhecimento e utilização da Segmentação Psicográfica pelas empresas
nacionais e a necessidade do uso da mesma) encontra-se no item 7.2.
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1.6. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
A área de pesquisa em marketing do Brasil encontra-se em crescente evolução, mas
pode-se afirmar que, se comparada com Estados Unidos e Europa, ainda é carente de
estudos na área de Segmentação de Mercado, principalmente com enfoque em valores e
estilo de vida.
Por essa razão, acredita-se que o estudo sobre Segmentação Psicográfica, um assunto
pouco pesquisado no Brasil (talvez por sua dificuldade de compreensão), necessita ser
organizado de forma didática a fim de tornar seu entendimento uma tarefa menos árdua.
Esta pesquisa tem a pretensão de contribuir para organização do assunto de modo a torná-lo
mais compreensível; desta forma espera-se que ela colabore com a utilização desse tipo de
segmentação pelos profissionais de marketing, pesquisa e comunicação.
Assim, como já foi dito, o principal objetivo do projeto de pesquisa é realizar um
estudo exploratório sobre Segmentação de Mercado com ênfase na Segmentação
Psicográfica, verificar o uso desta segmentação no Brasil e avaliar a necessidade de um
estudo tipo VALS (Values and Lifestyles) adaptado à realidade brasileira. A execução do
projeto envolve a análise de documentos e pesquisa junto a empresas nacionais.
A pesquisa bibliográfica representa parte importante do projeto, tendo como objetivo
trazer um histórico sobre a Segmentação de Mercado, principalmente sobre a Segmentação
Psicográfica (sendo realizado um estudo sobre as origens do termo “psychographics” e as
teorias que deram origem a este tipo de segmentação) e situar o estudo da segmentação
desde a sua introdução até o ano atual, mostrando os modelos/estudos propostos e utilizados
até a presente data.
A parte empírica, sobre o uso ou não da Segmentação Psicográfica pelas empresas
nacionais (consistindo, basicamente, de entrevistas junto a profissionais da área de
marketing e pesquisa das empresas assim como entrevistas junto a institutos de pesquisa e
agências de publicidade) permite uma visualização da temática no contexto brasileiro.
Assim sendo, e a partir da articulação das duas dimensões propostas, o objetivo
último deste projeto de pesquisa é poder contribuir para o crescimento desta tão importante
área de marketing e para a estimulação de estudos específicos para a realidade brasileira.
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2. DO MARKETING À SEGMENTAÇÃO
“Nenhuma organização pode atingir a grandeza sem um líder vigoroso que é impelido para
frente por sua vibrante vontade de vencer. Ele deve ter uma visão de grandiosidade, visão que
possa atrair ardentes seguidores em enormes quantidades. No mundo dos negócios, os
seguidores são os clientes. Para atrair esses clientes, toda a empresa deve ser considerada um
organismo destinado a criar e atender a clientela. A administração não deve julgar que sua
tarefa é fabricar produtos, mas sim proporcionar as satisfações que angariam clientes. Deve
propagar esta idéia (e tudo que ela significa e exige) por todos os cantos da organização. Deve
fazer isto sem parar, com vontade, de forma a excitar e estimular as pessoas que nela se
encontram. Se assim não for feito, a companhia não passará de uma série de compartimentos,
sem um fortalecedor senso de objetivo e direção.” (Theodore Levitt, 1960 e 1986)

A Segmentação de Mercado é uma das ferramentas do Marketing, obtida através de
pesquisas. Para entendê-la melhor vamos conceituar, primeiramente, o Marketing.
Segundo o mais conhecido estudioso de marketing, Philip Kotler (1997), “Marketing
é um processo social e gerencial nos quais indivíduos ou grupos obtêm o que eles precisam
ou querem através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros.” (p. 9)
Entretanto, para Gracioso (1986), uma das melhores e mais completas definições é:
“Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou serviço),
em função do consumidor, visando sempre maximizar o consumo e minimizar os preços,
tudo resultando em lucros contínuos e a longo prazo para a empresa.” (p. 18)
“Na realidade, o marketing é tanto um processo gerencial (as atividades conduzidas
para assegurar um melhor ajuste entre aquilo que a organização fornece e o que os
compradores desejam) como uma filosofia empresarial (freqüentemente chamada de
‘conceito de marketing’), que deveria nortear a forma de trabalho de toda a organização.”
Hooley e Saunders (1996:6)
Semelhantemente, Teixeira (1997) afirma que marketing é uma filosofia empresarial
que entende que uma empresa sobrevive com prosperidade quando consegue manter seus
clientes satisfeitos através da geração e comercialização lucrativa de produtos ou serviços.
Yanaze (2000) completa afirmando que “atualmente, quando falamos de Marketing,
estamos pensando nas estratégias planejadas por uma empresa para a colocação de um
determinado produto no mercado, com vistas a atender e satisfazer as demandas e
necessidades de seu público-alvo, identificado como cliente.” (p.90)
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Ora, para atender e satisfazer as demandas do cliente é necessário saber exatamente
quais são suas necessidades. Para tanto, as empresas precisam realizar pesquisas.
“Quando o sapateiro-artesão confeccionava e, ao mesmo tempo, vendia o sapato ao cliente que
havia feito a encomenda, não eram necessárias as pesquisas de mercado; agora, entretanto, a
produção é em massa, até centralizada em poucas localidades e efetua-se com muitos meses de
antecipação o consumo. Rompeu-se, pois, aquele contato entre produtor e consumidor, que era
característico do artesanato. As pesquisas de mercado, com informações sobre as necessidades,
gostos e poder aquisitivo do consumidor, têm como objetivo refazer aquele contato perdido.”
(Tagliacarne, 1978:30)

Abordemos, então, um pouco sobre pesquisa de mercado (e pesquisa de marketing).

2.1. MARKETING E PESQUISA DE MERCADO/PESQUISA
DE MARKETING
“As denominações de pesquisa de mercado e pesquisa de marketing são, freqüentemente e
erroneamente, usadas como sinônimos. Enquanto a primeira restringe o seu foco ao mercado da
empresa ou de um produto seu, a segunda compreende a pesquisa de todo tipo de dado que diz
respeito à atividade de marketing da empresa, incluindo os elementos abrangidos pela pesquisa
de mercado, como: levantamento de mercado, previsão de demanda e de vendas, pesquisas da
imagem da empresa e de seus produtos etc.” (Mattar, 1999:43) (grifo da autora)

Segundo Samara e Barros (1997), a “pesquisa de marketing consiste em projetos
formais que visam a obtenção de dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a
solução de problemas ou oportunidades específicas relacionadas ao marketing de produtos
ou serviços.” (p. 7)
Uma lista sobre os tipos de atividades de pesquisa de marketing conduzidas pelas
empresas norte-americanas pode ser encontrada em Kinnear e Root (1989:43). Os autores
citam que, em 1988, 60% das empresas norte-americanas realizavam estudos de
segmentação.
“A Segmentação de Mercado emergiu a partir das duas últimas décadas do conceito central de
pesquisa de consumo. E por essa razão a segmentação é freqüentemente definida como uma
técnica de pesquisa, como um tipo de levantamento, ou um método de análise de dados, pois tem
sido o ponto focal do maior progresso na tecnologia de pesquisa, sobretudo na análise de
multivariância.” (Cobra, 1994: 89)

A Segmentação de Mercado é, então, resultante da pesquisa de marketing.
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2.2. MARKETING E SEGMENTAÇÃO
“Segmentação de Mercado é de vital importância para a maioria das empresas, raramente um
produto ou serviço pode ser tudo para todas as pessoas. Segmentação de Mercado é baseada no
conceito geral verdadeiro de que o mercado para um produto não é homogêneo com relação a
seus desejos e necessidades. Isto implica que uma parte do mercado vale mais que a outra. E
também que estratégias de marketing diferentes serão empregadas na venda para as diferentes
partes.” (Roberts, 1963: 86)

Segundo Kotler e Armstrong (1998), Há três filosofias básicas que guiam a
abordagem da empresa ao mercado:
•

Marketing de massa - decisão de produzir e distribuir em massa um produto único e
tentar atrair todos os tipos de compradores com essa oferta.

•

Marketing de variedade de produtos – apresentação de escolhas diferenciadas para
distinguir os produtos do vendedor dos produtos de seu concorrente.

•

Marketing de segmentos – decisão de identificar os diferentes grupos que compõem o
mercado e desenvolver produtos específicos para atingir um público-alvo seleto. Esta
abordagem é mais útil para localizar as oportunidades de mercado e desenvolver
compostos de marketing mais efetivos.
O primeiro passo no marketing de segmentos é a Segmentação de Mercado. Os

mercados podem ser segmentados através de diferentes variáveis, e os profissionais de
marketing tentam várias abordagens para ver qual oferece as melhores oportunidades. Para
produtos de consumo, as variáveis de segmentação mais utilizadas são: geográficas,
demográficas, psicográficas e comportamentais. Veremos as variáveis ou bases de
segmentação mais adiante.
É sabido que as empresas primeiro analisam as oportunidades de marketing para,
então, selecionar seus mercados-alvo e desenvolver estratégias voltadas para as
necessidades tanto do público-alvo quanto da empresa.
Marketing é também um processo e a Segmentação de Mercado é parte importante
desse processo.
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PROCESSO DE MARKETING
1) ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES DE MARKETING através de informações do SIM (Sistema de
Informação de Marketing) obtidas via Pesquisa de Marketing:
• Ambiente
• Empresa
• Concorrentes
• Consumidor e comportamento de compra
↓
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO - Após analisar as oportunidades de marketing a empresa
seleciona os mercados-alvo através de dados obtidos via Pesquisa de Mercado.
• Dividir mercados em segmentos (S)*
• Avaliar cada segmento
• Selecionar o(s) segmento(s) que pretende atingir (T)*
↓
2) PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE MARKETING
direcionadas para os segmentos selecionados.
• Produto (ex.: Diferenciação de produto e desenvolvimento de novos produtos)
• Preço
• Promoção / Comunicação (ex.: Posicionamento) (P)*
• Ponto-de-venda / Distribuição
↓
3) IMPLEMENTAÇÃO DOS ESFORÇOS DE MARKETING
↓
4) CONTROLE DOS ESFORÇOS DE MARKETING
Fonte: Baseado em informações de Kotler (1997) “Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control”

* Observe o conceito STP de Kotler dentro do processo global de Marketing

Segundo Kotler (1997), a essência da estratégia de Marketing é o que ele denomina
STP (Segmentation, Targeting, Positioning):

Segmentação

Targeting

Posicionamento

(Identificação do Mercado-Alvo)

1. Identificar as bases (ou
variáveis) de segmentação e
segmentar o mercado.
2. Desenvolver os perfis dos
segmentos resultantes.

3. Desenvolver métodos de
mensuração e avaliar a
atratividade de cada
segmento.
4. Selecionar o(s)
segmento(s)-alvo.

5. Identificar os conceitos
possíveis de
posicionamento para cada
segmento-alvo.
6. Selecionar, desenvolver
e comunicar o
posicionamento escolhido.

Fonte: adaptado de KOTLER e ARMSTRONG,1998 (p. 160) e KOTLER, 1997 ( p. 249)
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De forma semelhante, Simpson (2001) coloca que o processo de selecionar,
segmentar, analisar e esboçar o perfil de um mercado potencial para melhor atingi-lo com
um composto de marketing “customizado” é o processo de seleção do mercado-alvo. Esse
processo consiste de oito tarefas inter-relacionadas:
Processo de Seleção do Marketing Direcionado
Identifique o Mercado Total
↓
Determine a Necessidade de Segmentação
↓
Determine as Bases da Segmentação
↓
Trace o Perfil de Cada Segmento Selecionado
↓
Avalie a Lucratividade Potencial de Cada Segmento e
Selecione Segmentos para se Direcionar
↓
Selecione a Estratégia de Posicionamento
↓
Desenvolva e Implemente um
Composto de Marketing Adequado
↓
Monitore, Avalie e Controle

←
←
←
←
←
←
←
→

Fonte: adaptado de SIMPSON, Penny M. Segmentação de Mercado e Mercados-Alvo, p. 201. IN: CZINKOTA,
Michael R. et al. Marketing: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2001.

“Depois que os mercados-alvo foram selecionados e entendidos plenamente, o composto de
marketing que melhor se ajustar ao alvo pode ser desenvolvido. A estratégia de posicionamento
do produto é fundamental para desenvolver o composto de marketing adequado. Criar e
sustentar uma imagem forte, clara e consistente do produto para o consumidor em comparação
com as de seus concorrentes é fundamental para diferenciar, que é essencial para desenvolver
uma imagem de marca que leve à fidelidade do cliente.” (Simpson, 2001:209)

O conceito anterior ao Posicionamento foi criado por Reeves em 1960: “Unique
Selling Proposition” (USP). Reeves afirmou, na época, que as empresas deveriam
desenvolver uma única, sem igual e exclusiva, proposta de venda para cada marca e manter
essa proposta.
Mais de dez anos depois, em 1972, All Ries e Jack Trout publicam o famoso artigo
“Positioning: The Battle of your Mind”, seguido por um livro de mesmo título.
Posicionamento, segundo os “pais” do conceito, não é o que você faz a um produto.
“Posicionamento é o que você faz na mente do cliente potencial. Ou seja, você posiciona o
produto na mente do cliente potencial.(...) Você concentra nas percepções do cliente potencial.
Não na realidade do produto.” (Ries e Trout, 1993:2 e 8)
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Muito se falou sobre Posicionamento desde então. O Posicionamento tem sido,
inclusive, dividido entre várias estratégias possíveis: posicionamento por atributo,
posicionamento por benefício, posicionamento por uso, posicionamento do usuário, e assim
por diante. (Kotler, 1997: 299-300)
Há inúmeros textos específicos sobre Posicionamento – teses e dissertações, artigos,
livros. Quatro desses textos (Cunha, 1996; Gouvêa e Oliveira, 1999; Hemzo, 1992 e Monte,
1998) abordam os dois aspectos do Posicionamento Estratégico propostos por DiMingo
(1988):
•

Posicionamento de Mercado – inicia-se com a identificação e a seleção de um mercado ou
segmento deste. A empresa estabelece a posição desejável sob condições reais de seu ambiente
competitivo através de análises das necessidades, forças e fraquezas do mercado.

•

Posicionamento Psicológico – a empresa reforça o posicionamento escolhido através da
definição da forma de comunicação dessa posição para o mercado.

O Posicionamento Psicológico mostra a ligação intrínseca entre Posicionamento e
Comunicação. Já o Posicionamento de Mercado assemelha-se à Segmentação de Mercado.
Percebemos, pois, que a Segmentação de Mercado é de fundamental importância
para o desenvolvimento do posicionamento da empresa e seu(s) produto(s)/serviço(s), ou
seja, é de fundamental importância para a Comunicação. Entretanto, veremos mais adiante
que, além de auxiliar a comunicação, a segmentação é importante para decisões estratégicas
dos todos os compostos de marketing (Produto, Preço e Ponto-de-venda/Distribuição,
Promoção/Comunicação) – os 4 P’s sugeridos por Jerome McCarthy (1960) e utilizados até
hoje.

2.3. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
“Mercado é qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou organizações que queiram, estejam
habilitados ou sejam capazes de adquirir o produto de uma empresa. Cada uma das divisões do
mercado, ou segmentos de mercado, que uma empresa seleciona para atingir com os seus
esforços de marketing é um mercado-alvo seu. (...) Marketing de nicho é o processo de
direcionar-se para um segmento de mercado relativamente pequeno com um composto de
marketing especializado.” (Simpson, 2001:196-7)
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O objetivo da pesquisa de segmentação, segundo Weinstein (1995), é analisar
mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar através de uma posição
competitiva superior.
Aproveitamos para discorrer um pouco sobre os problemas de definição de nicho de
mercado. Há inúmeras definições diferentes do termo, muitas delas até mesmo
contraditórias.
Richers (1996) coloca que muitos “mercadólogos” tendem a identificar nichos com
segmentos de mercado e que, embora haja certo parentesco entre as duas expressões porque
ambas resultam de oportunidades de mercado, “o nicho surge de maneira espontânea e pode
se fechar amanhã outra vez. Alguém o vê e resolve aproveitar a oportunidade”; nichos são
oportunidades de mercado sub-aproveitadas. Entretanto, para o autor, o segmento é um
conceito estratégico. “Ele resulta da decisão consciente e programada de uma empresa de se
concentrar em uma dada faixa do mercado.” (p. 46)
Mattar e Auad (1997), após extensa investigação sobre o conceito de nicho de
mercado, concluem que nicho ainda é um conceito indefinido, mas sugerem a seguinte
definição:
“Nicho de mercado é um segmento ou uma área específica de mercado onde há uma
oportunidade que passou a ser explorada de forma dominante e muito lucrativa por uma
empresa, em função de dispor de vantagens competitivas originadas de uma estratégia de
marketing, que faz uso de suas potencialidades e cujas bases estão voltadas à especialização e a
um contínuo enfoque na diferenciação, de modo que o posicionamento de seu produto detenha
uma imagem singular, criando um relacionamento forte com seus clientes, difícil de ser
quebrado pela concorrência.” (Mattar e Auad, 1997:12) (grifo da autora)

Para Kotler (1997), nicho é um grupo ainda menor que um segmento: um mercado
pequeno cujas necessidades não são bem satisfeitas. Profissionais de marketing geralmente
identificam nichos através da divisão de segmentos em sub-segmentos ou simplesmente
definindo um grupo com uma série de traços semelhantes (que procuram por uma
combinação especial de beneficios).
De qualquer forma, uma empresa, que procure ou não um nicho, necessita segmentar
o mercado.
“O mercado deve ser segmentado porque os consumidores são diferentes. Eles diferem muito em
termos de gostos, interesses, desejo e preferências pessoais, em suas necessidades físicas,
emocionais e psicológicas. Características geográficas, demográficas, socio-econômicas, de
personalidade e de comportamento, determinam diferentes sistemas de consumo entre os
indivíduos que irão, por isso, desenvolver atitudes distintas em relação ao produto. Conhecendo
as diferenças realmente relevantes, o vendedor poderá adaptar melhor sua oferta ao mercado, o
que representa uma vantagem competitiva inegável.” (Toledo, 1972: 11)
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Aproveitando o tema “vendas”, Harry Washburn (que tive a honra de ter como
professor) e Kim Wallace publicaram, em 1999, um livro intitulado: “Why People Don’t
Buy Things”. O livro oferece a resposta: comunicação imprópria, falta de atenção e
argumento errado. Nas suas palavras:
“Você pode estar comunicando de uma forma que não combina com a linguagem e
personalidade dos compradores potenciais. Você pode falhar ao tentar conseguir total atenção
(...) ou você pode estar apresentando argumentos que não combinam com ‘perfil de compra’
que os compradores potenciais costumam usar para realizar suas decisões de compra.” (p. 5)
“A mensagem mais importante é que as pessoas são diferentes. A forma como falam, a forma
como pensam (...). Mas uma vez que você saiba ouvir como eles falam, descobrir como eles
tomam as decisões, você pode (...) evitar os erros que levam a perder vendas.” (Washburn e
Wallace, 1999:188) (grifo da autora)

Por essa razão, estudos que visam conhecer mais os consumidores são sempre
necessários. O estudo de Segmentação de Mercado é um deles. Toda empresa deve realizar
a segmentação. Richers (1996) afirma que todos os mercados podem ser segmentados,
desde que a empresa se disponha a fabricar produtos para eles.
“Segmente – não importa se grande ou pequeno. Se for pequeno, segmente para se concentrar;
se for grande, segmente para poder atender melhor cada faixa de mercado. (...) A questão não é
se você pode ou não segmentar, em função do seu tamanho. Você sempre pode segmentar. A
questão é se vale a pena. E isto depende não só do tamanho do seu mercado e dos seus
segmentos, como também da facilidade de atingi-los separadamente e do seu estilo
administrativo pessoal.” (Richers 1996: 12)

Na verdade, os requisitos para que se possa segmentar um mercado – segundo
Guagliardi (1984), Sheth, Mittal e Newman (2001) e vários outros estudiosos – são:
•

Mensurabilidade / Identificabilidade – que o tamanho e o poder de compra dos segmentos
possam ser medidos / cada segmento possa ser identificável, de modo que o profissional de
marketing possa saber quem é o cliente e quais são suas necessidades, desejos e recursos.

•

Acessibilidade – que os segmentos possam ser alcançados e servidos sem desperdício de
recursos. Ou seja, deve haver a possibilidade de discriminar os segmentos pelos hábitos de
mídia, pela demografia etc. de modo que o profissional de marketing determine a forma de
anunciar e distribuir o produto.

•

Substancialidade – que os segmentos sejam grandes e/ou suficientemente lucrativos para
desenvolver esforços de marketing.

Uma das características da Segmentação de Mercado é a possibilidade de
quantificação, embora seja possível realizar estudos de segmentação apenas através de
análises qualitativas – que veremos mais para frente.
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Galvão (1989) argumenta que a Segmentação de Mercado atravessou algumas etapas
até o final da década de 80. O autor discorre, principalmente, sobre o que ele denomina
“corrente inicial ou genérica” da segmentação, “corrente quantitativa”, “corrente
psicográfica” e algumas tendências que, segundo ele, não se transformaram em correntes,
como é o caso do conceito de Segmentação por Benefício.
A “corrente inicial” vai de 1956 (com a introdução do conceito de Segmentação de
Mercado por Wendel Smith) até 1967 (com a introdução do livro de Philip Kotler
“Marketing Management – Planning, Analysis and Control”). Essa corrente inicial
caracteriza-se pelos primeiros estudos que abordam a Segmentação de Mercado em termos
mais genéricos.
A “corrente quantitativa” recebe este nome porque se caracteriza por abordar
análises quantitativas na segmentação. Ela vai de 1968 (a partir do artigo de Frank e Green
sobre Análise de Cluster – passando por vários textos sobre técnicas estatísticas como
Mapeamento Perceptivo, Análise Discriminante, Escalonamento Multidimensional, Análise
Fatorial, análise de classificação cruzada, técnicas multivariadas entre outras) até 1983,
aproximadamente. Galvão (1989) e Frank, Massy e Wind (1972) oferecem ricas
informações sobre as técnicas estatísticas utilizadas na Segmentação de Mercado.
A “corrente psicográfica”, segundo Galvão, “era a corrente que estudava o estilo dos
integrantes de um mercado e dividia esse mercado em segmentos com estilo de vida
homogêneos entre si e heterogêneos em relação aos demais segmentos.” (p.53)
O autor afirma que a corrente psicográfica se fortaleceu a partir de 1977 com o artigo
de John Schweitzer (1977) “Life Style and Readership – A Review of the Research
Literature”. Entretanto, é preciso discordar. A maior prova do fortalecimento da corrente
psicográfica é a publicação de “Lifestyle & Psychographics” de Wells (1974) – o primeiro
livro específico sobre Segmentação Psicográfica e de Estilo de Vida. Na verdade, essa
publicação é uma conseqüência do fortalecimento da corrente psicográfica que, como
veremos no próximo capítulo, recebeu o nome de “psychographics” na década de 60.
Mais uma observação a fazer é que a “corrente psicográfica”, em geral, é baseada
em pesquisa quantitativa, embora também lance mão de técnicas qualitativas.
De forma diferente, Plummer (1974a) afirma que, historicamente, houve dois
enfoques gerais para Segmentação de Mercado: orientado para “pessoas” e orientado para o
“produto”. A segmentação orientada para as pessoas utiliza-se da demografia, classe social,
ciclo de vida, uso do produto, inovação e características psicológicas. A segmentação
orientada para o produto utiliza-se do benefício do produto, ocasião de uso do produto e
apelos de propaganda.
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Até a década de 70, a orientação era mais voltada ao produto. Entretanto, essas
medidas eram inadequadas para a descrição e análise do consumidor como pessoa. Foi então
que “dados de estilo de vida - atividades, interesses e opiniões - provaram sua importância
como ‘duplicador’ do consumidor para o pesquisador de marketing” (Plummer, 1974a:35).
Na verdade, as variáveis psicográficas são vistas, atualmente, como uma das bases
da Segmentação de Mercado. Entramos aqui num terreno complexo.

2.3.1. BASES DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
As bases de Segmentação de Mercado foram pesquisadas em 26 obras (Beane e
Ennis, 1987; Belch e Belch, 1995; Carvalho, 2001; Chisnall, 1995; Cobra, 1993; Cobra,
1994; Engel, Blackwell e Miniard, 2000; Frank, Massy e Wind, 1972; Grisi, 1986; Gunter e
Furnham, 1992; Hooley e Saunders,1996; Kotler, 1997; Kotler e Armstrong, 1998; Las
Casas, 1987; Marchioni, 1998; Meio e Mensagem, 1992; Raaij e Verhallen, 1994; Richers,
2000; Schewe e Smith, 1982; Schiffman e Lazar, 1994; Semenik e Bamossy, 1995; Sheth,
Mittal e Newman, 2001; Simpson, 2001; Weinstein, 1995; Weinstein, 1997; Zaltman e
Motta, 1996). Entretanto, não foi encontrado consenso; praticamente todas as obras traziam
as bases de segmentação de formas diferentes. (Vide Apêndice 1)
Apesar de diversas bases de segmentação terem sido abordadas, a grande maioria das
obras dá destaque a cinco tipos de segmentação:
•
•
•
•
•

Segmentação Geográfica
Segmentação Demográfica e Socioeconômica (que, geralmente, “andam” juntas)
Segmentação Psicográfica
Segmentação por Benefício
Segmentação Comportamental

Além disso, alguns autores ainda citam as segmentações “híbridas”:
“geodemográfica” (PRIZM, ACORN, Cluster Plus), “demográfica+psicográfica” (VALS2),
“demográfica+ socioeconômica” (SAGACITY), “comportamental+psicográfica+sóciodemográfica” (TGI).
Como foi visto na introdução, a segmentação, geralmente, é realizada através da
combinação de diversas variáveis e a combinação vai depender da possibilidade e
necessidade de cada empresa.
Inúmeras outras bases para segmentação do consumidor foram abordadas nas obras
pesquisadas (vide Apêndice 1) e algumas, inclusive, abordam as bases de segmentação para
mercados industriais e internacionais (que não serão abordados aqui para não fugir do foco
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de estudo). Maiores informações sobre Segmentação de Mercados industriais podem ser
obtidas em Berrigan e Finkbeiner (1994), File e Prince (1996); Siqueira (1997), Siqueira
(1998) e Siqueira (1999).
Há textos, também, que propõem segmentação baseada na astrologia (Mitchell,
1995) e, como já mencionado, no Eneagrama (Saraiva, 1998).
Nós nos concentraremos, entretanto, nos principais tipos de Segmentação do
Mercado Consumidor abordados nas 26 obras consultadas.
2.3.1.1. Segmentação Geográfica
Consiste na divisão do mercado em diferentes unidades geográficas e/ou suas
características.
Variáveis geográficas citadas nos textos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul)
Estados (SP, RS, PA) e seus tamanhos
Municípios (os 5.500 municípios + os municípios por potencial de compras relativo, tamanho,
localização)
Cidade ou metragem (abaixo de 5km até acima de 4.000km)
Densidade / concentração geográfica e populacional (% urbana, suburbana, rural)
Clima (índice de precipitação, chuvas, etc)
Limites políticos
Área comercial
Localização
Transporte e acesso
Topografia
Tráfego
Centro de compras
Etc.

2.3.1.2. Segmentação Demográfica e Socioeconômica
Também conhecida como Sócio-demográfica, consiste na divisão do mercado de
acordo com as características objetivas das pessoas de um determinado lugar.
Variáveis demográficas citadas nos textos:
•
•
•
•

•
•
•

Idade (abaixo de 6, 6-11...)
Sexo (feminino / masculino)
Tamanho da família (1-2, 3-4, 5+)
Ciclo de vida da família (jovem solteiro; jovem casado sem criança; jovem casado com criança mais nova
que 6 etc... até idoso solteiro) – a empresa Acxion Corp. criou o “Personicx”, o que ela chama de “a
próxima evolução” em segmentação do cliente. (Leia: “A New Way of Segmenting Customers”, 2002 ou
acesse o site http://www.acxiom.com/personicx)
Geração (baby boomers, filhos da ditadura etc.)
Número de dependentes
Estado civil ou status familiar (solteiro, casado, divorciado, viúvo)
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•
•
•

Raça
Nacionalidade
Religião

Variáveis socioeconômicas citadas nos textos:
•
•
•
•
•

Renda (menos de $150 mês...)
Ocupação (dona-de-casa, estudante, gerente, profissional liberal, fazendeiro, aposentado, vendedor etc.)
Grau de Instrução (nenhum até superior completo ou pós-graduação)
Classe social (A+, A, ....D, E)
Fatores de posse de residência (proprietário x locatário, tipo de habitação, mobilidade x estabilidade)

Observação importante:
Kotler (1997) coloca Classe Social como sendo uma das variáveis demográficas.
Entretanto, em Kotler e Armstrong (1998), Classe Social é citada como sendo uma das
variáveis psicográficas.
A fim de tentar entender melhor a classe social, recorreu-se à análise de nove obras
(Bennett e Kassarjian, 1975; Chisnall, 1995; Engel, Blackwell e Miniard, 2000; Karsaklian,
2000; Kotler, 1992; Kotler, 1997; Kotler e Armstrong, 1998; Levy, 1966 e Myers e
Reynolds, 1972).
Iniciemos a análise com a seguinte frase de Bennet e Kassarjian (1975): “Uma classe
social é um grande número de indivíduos ou famílias aproximadamente iguais uns aos
outros e diferenciados dos estranhos em termos de status social” (p. 141) (grifo da autora)
O status social é definido a partir da combinação de diversas variáveis determinando,
assim, a classe social. Citemos algumas dessas variáveis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridade
Força (militar, econômica, política)
Propriedade
Renda
Padrões de consumo e estilo de vida
Ocupação
Educação, conhecimentos, sabedoria
Divindade (“controle do sobrenatural”)
Altruísmo
Moralidade
Tradição familiar nobre
Ligações sociais de status
Raça
Religião

As variáveis escolhidas por cada sociedade dependem dos valores mais importantes
para essa sociedade. Bennet e Kassarjian (1975) citam que, nos Estados Unidos, a ascensão
através da estrutura de classes se dá, normalmente e principalmente, através da Educação –
embora outros critérios sejam levados em conta.
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W. Lloyd Warner e seus associados (principalmente Lunt) produziram, em 1941,
uma das primeiras tentativas de definir a hierarquia social dos Estados Unidos. O estudo
resultou da classificação dos norte-americanos em seis classes sociais:
Alta superior (Upper-upper) –
Alta inferior (Lower-upper)
–
Média superior (Upper-middle) –
Média inferior (Lower-middle) –

Aristocracia
Novo rico
Profissionais e gerentes
Pequenos negociantes, trabalhadores de
gravata (white-collar workers)
Baixa superior (Upper-lower) – Trabalhadores semi-especializados (bluecollar workers)
Baixa inferior (Lower-lower) – Trabalhadores não especializados
Notemos, pois, que, na época, os valores sociais que indicavam o status social do
indivíduo eram: “nobreza”, posses e educação (e, conseqüentemente, a ocupação) que
também estavam ligadas à renda.
Outros estudos relacionados à classe social foram realizados nos Estados Unidos e
no mundo (vide Chisnall, 1995).
No Brasil, o primeiro critério padronizado de classificação socioeconômica foi o
Critério ABA em 1970, seguido pelo Critério ABA/ABIPEME estabelecido em 1982.
Atualmente, o critério que está em uso é o Critério de Classificação Econômica Brasil,
criado pela ANEP juntamente com ABA e ABIPEME, implantado em 1997. Note-se que o
critério atual para determinar a classe social não é mais denominado critério
socioeconômico e, sim, econômico. Aparentemente essa mudança de nomenclatura ocorre
porque o critério atual dá menos importância (leia-se pontos) para o grau de instrução do
chefe da família do que os critérios anteriores (vide Anexo 1 - retirado de “Estudos
Marplan – XLII”, edição 2000).
A classificação econômica no Brasil é definida, principalmente, pelos itens de posse
da família (chamados “itens de conforto familiar”) uma vez que os respondentes brasileiros
não costumam oferecer dados de renda familiar. Hilda Wickerhauser, sócia da IpsosMarplan esclarece: “Não perguntamos renda porque quem ganha muito tende a falar que
ganha menos e quem ganha pouco tende a falar que ganha mais. Também, muitas vezes, as
pessoas não querem dizer ou não sabem a renda familiar – as crianças, por exemplo; mas
elas sabem o que têm na casa delas.”
De qualquer forma, podemos inferir que, no Brasil, o status do indivíduo é definido
principalmente pelos indicativos de renda familiar (“posses”, itens de conforto do lar),
seguido pelo grau de instrução do chefe da família. Isso se dá porque a sociedade brasileira
parece dar muito valor a essas duas características.
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Mas voltemos aos Estados Unidos. Por que será que Kotler e Armstrong (1998)
situam a classe social dentro da base psicográfica?
Tradicionalmente, o conceito de classe social estava intimamente ligado ao conceito
de valores e estilo de vida. “Variações da classe social são variações do estilo de vida”
(Levy, 1966:147) - “Em seu sentido mais amplo, uma classe social é uma divisão
relativamente homogênea e permanente de uma sociedade, no seio da qual é possível
classificar indivíduos ou familiares que compartilham valores, modos de vida, interesses e
comportamento de consumo.” (Dussart, 1983 apud Kassarklian, 2000:107) (grifo da autora)
Entretanto, a dificuldade em classificar as inúmeras categorias intermediárias e as
mudanças das estruturas econômicas tornavam esses critérios de classificação social
ultrapassados e de difícil “operacionalidade”. “Os empresários preferiram abordagens
fundamentadas em critérios socioeconômicos.” (Kassarklian, 2000:107)
Tanto é verdade que os livros de Kotler trazem as sete categorias sociais (classe alta
alta, classe alta, classe média alta, classe média, classe operária, pobres e miseráveis) –
melhor abordadas em Coleman (1983) e Coleman e Rainwater (1978) – baseadas, ainda, em
critérios relacionados a grau de instrução, renda e origem familiar (“nobreza”).
O importante é ter em mente que se a classe social fosse medida de acordo com seu
conceito tradicional (divisão da sociedade em grupos que compartilham valores, modos de
vida, interesses e comportamentos de consumo similares) ela poderia ser considerada uma
variável pertencente à base psicográfica. Entretanto, atualmente, pelo menos no Brasil, ela
ainda é medida de acordo com variáveis socioeconômicas (como grau de instrução e
“renda”); desta forma, classe social ainda é uma variável que deve estar situada nas bases
socioeconômicas.

2.3.1.3. Segmentação Psicográfica
Consiste na divisão do mercado de acordo com características mais subjetivas das
pessoas de um determinado lugar.
Variáveis Psicográficas citadas nos textos pesquisados:
•
•
•
1

Estilo de Vida1 (realizadores, crédulos, lutadores) - expectativas de vida, uso do tempo, interesses
predominantes, participação em eventos e agrupamentos sociais, uso do dinheiro, amizades e relações
sociais.
Personalidade (compulsivos, sociável, autoritários, ambiciosos) - bases culturais, atitudes e valores,
liderança.
Atitude
Veja o item 8.1.4. sobre diferença conceitual do Estilo de Vida
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•
•
•

Atividades, Interesses e Opiniões
Valores
Percepções

Abordaremos a Segmentação Psicográfica em detalhes nos próximos capítulos.
Entretanto, cabem aqui algumas considerações a respeito da denominação e conceito da
Segmentação Psicográfica encontradas nas 26 obras citadas anteriormente:
TERMOS UTILIZADOS PARA DENOMINAR A SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

9 obras denominam como somente “Psicográfica”.
3 obras denominam como “Psicológica (psicográfica)”. (Cobra, 1994 aborda as bases de
segmentação e entre elas cita as “Variáveis Psicológicas [Segmentação Psicográfica]”;Gunter e
Furnham, 1992 abordam “Segmentação Psicológica” – variáveis: psicografia, valores [AIO] e
Estilo de Vida; Schiffman e Lazar, 1994 denominam “Segmentação Psicográfica/Psicológica”)
3 obras denominam como “Psicográfica ou Estilo de Vida”.
3 obras colocam a “Segmentação Psicográfica” e “Segmentação por Estilo de Vida”
separadamente (Zaltman e Mota, 1996 relacionam estilo de vida a ciclo de vida e psicográfica a
AIO; Chisnall, 1995 situa AIO dentro de estilo de vida e, na psicográfica, características mais
psicológicas como valores e atitudes; Richers, 2000 situa personalidade e comportamento dentro
de psicográfica e AIO dentro de estilo de vida).
2 obras colocam “Segmentação por Personalidade” e “Segmentação por Estilo de Vida”
separadamente. (Holley e Sauders, 1996 citam, como bases de segmentação “Características da
Personalidade” e “Características de Estilo de Vida”; Meio e Mensagem, 1992 cita Estilo de
Vida e Personalidade como exemplos de modalidades de segmentação)
1 obra denomina como “Psicográfica (personalidade e/ou estilo de vida)”.
1 obra situa “Estilo de vida (psicografia)” dentro de Variáveis Comportamentais
1 obra denomina com somente “Segmentação Atitudinal”.
3 obras não chegam a dar um nome, mas abordam personalidade, estilo de vida e atitudes como
coisas distintas.
Além disso, Estilo de Vida é colocado como uma das variáveis psicográficas em 9 obras, é

visto como uma variável geral e inferida (ou subjetiva) em 3 obras, é definido como sinônimo de
“psicográfico” em 5 obras e é abordado como um conceito distinto de “psicografia” em 4 obras.
Observação: 18 obras usam o termo “Segmentação Psicográfica”.
TERMOS ASSOCIADOS À SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA (com base nas 18 obras que
abordam, especificamente, a “Segmentação Psicográfica” com essa denominação):
•
•
•
•
•
•
•
•

Estilo de Vida (12 obras)
Personalidade (10 obras)
Atitude (7 obras)
AIO - Atividades, Interesses e Opiniões (5 obras – algumas citam que AIO está “dentro” de
Estilo de Vida)
Valor (4 obras)
Percepção (2 obras)
Psicológica (3 obras)
Outras citações: classe social, hábitos, crença, benefício, comportamental, lazer, objetivo de
vida etc.
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No capítulo 8, a relação dos termos associados à Segmentação Psicográfica, com
base na pesquisa bibliográfica, é comparada com os resultados da pesquisa empírica.

2.3.1.4. Segmentação por Benefício
Consiste na divisão do mercado de acordo com o benefício procurado dos produtos.
Indivíduos que procuram o mesmo benefício em uma categoria de produto/serviço formam
um segmento.
Embora alguns autores (Kotler, por exemplo) situem a Segmentação por Benefício
dentro da segmentação comportamental, a maior parte dos autores prefere ver a
Segmentação por Benefício como um item separado. Optou-se por concordar com esses
últimos estudiosos porque, sendo o benefício o que se deseja e espera de um produto, ele
não é comportamental – uma vez que comportamento significa a ação em si.
Por outro lado, alguns autores preferem situar o benefício esperado dentro da
variável “atitude”. Parece fazer mais sentido porque, neste caso, a Segmentação por
Benefício aproxima-se da Segmentação Psicográfica específica (que iremos abordar com
mais detalhes nos itens 4.4.2. e 4.4.4.), mas não significa que faça parte da Segmentação
Psicográfica. Prova disto é que na Segmentação por Benefício o entrevistado é convidado a
expor o grau de importância que ele dá para determinadas características e benefícios de um
produto. Já na Segmentação Psicográfica, o entrevistado é convidado a concordar e
discordar de frases atitudinais relacionadas ao produto.
A Segmentação por Benefício está sempre associada a uma categoria de produto e
isso não é verdade na Segmentação Psicográfica – ela pode, ou não, estar associada a uma
categoria de produto (como veremos no item 4.4.).
O próprio “mentor” da Segmentação por Benefício, distingue benefícios procurados
das variáveis ligadas à Segmentação Psicográfica:
“Uma vez que as pessoas foram classificadas em segmentos de acordo com os benefícios
procurados, cada segmento é contrastado com outros em termos demográficos, de volume de
consumo, de percepção de marca, de hábitos de mídia, de personalidade, de estilo de vida e
assim por diante. Desta forma pode-se obter um razoável entendimento das pessoas de cada
segmento. E, através desse entendimento, é possível atingir essas pessoas, falar com elas nas
suas próprias palavras e apresentar um produto da melhor forma possível.” (Haley, 1968:31)

Os estudos de Segmentação por Benefício assemelham-se às pesquisas de Hábitos e
Atitudes (comumente realizadas pelas empresas), principalmente no que se refere a atitudes
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com relação ao produto. A parte de hábitos de consumo estão intimamente ligadas com as
variáveis comportamentais que veremos a seguir.
Alguns exemplos de variáveis relacionadas a benefícios procurados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfação sensual (benefícios que podem ser sentidos fisicamente e/ou psicologicamente)
Prestígio social / procura por status
Emulação-preço favorável (preocupação com valor, economia, durabilidade versus qualidade a qualquer
preço)
Qualidade
Durabilidade
Redução de custos
Atendimento / serviços
Procura por modernidade, atualização
Busca por marcas conhecidas (acomodação ou insegurança)
Rapidez
Aparência e características físicas do produto (tamanho, cor, textura, cheiro, sabor etc.)
Procura por produtos saudáveis e/ou ecológicos
Etc.

Haley (1968) dá o exemplo de alguns benefícios procurados relacionados a creme dental:
• Sabor
• Aparência
• Deixar dentes brancos
• Prevenir contra cáries
• Preço justo

Além do artigo de Haley (1968), o “idealizador” da Segmentação por Benefício,
mais informações podem ser obtidas em Dickson (1982), Dubow (1992), Greenberg e
McDonald (1989) e Wind (1978).

2.3.1.5. Segmentação Comportamental
Consiste na divisão do mercado de acordo com características de conhecimento,
lealdade e consumo de produtos. Indivíduos que têm o mesmo hábito de consumo ou o
mesmo grau de lealdade, ou mesmo conhecimento, por exemplo, com relação a uma
categoria de produto/serviço formam um segmento.
Variáveis comportamentais citadas nos textos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocasião de compra (normal, ocasião especial)
Status de uso (não usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário pela primeira vez, usuário regular)
Grau de uso ou Status do usuário (light user, medium user, heavy user) – às vezes colocado separado
como Segmentação por taxa de uso
Lealdade / Fidelidade (nenhuma, média, forte, completamente)
Modo de utilização
Razão de compra (presente, reposição, festa)
Freqüência de compra
Local de compra
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•
•

Estágio de atenção para a compra (desconhece, atento/conhece, informado, interessado, desejoso, com
intenção de compra)
Atitude com relação ao produto (entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil)

Um exemplo de Segmentação Comportamental é a segmentação realizada através
dos resultados de estudos de Hábitos e Atitudes.
“Hábitos e Atitudes é um instrumento de coleta de informação que levanta dados demográficos
(sexo, classe social, número de membros da família) assim como as necessidades e motivos de
consumo do produto ou linha pesquisados, além de quantidades de produto consumidas em uma
freqüência definida pelo pesquisador. Com essa medição eles separam os heavy users e
constatam sua participação porcentual no universo de consumidores ou seja o mercado efetivo
do produto. Aí concentram no heavy user o esforço de marketing. É uma ação de segmentação
mas as empresas não a denominam dessa forma.” (Galvão, 1989:111)

Howard (1989) considera o comportamento de compra uma base fraca para
segmentação. Ele justifica:
“Atitude do consumidor está intimamente relacionada com seu comportamento de compra. Mas
tanto o seu comportamento de compra como sua atitude podem mudar e, portanto, parecem não
ser confiáveis. Além disso, seu comportamento de compra é freqüentemente influenciado por
fatores além de atitude, como preço e disponibilidade do produto, o que torna o comportamento
de compra uma base fraca para a segmentação.” (Howard, 1989:281) (grifo da autora)

Por outro lado, Schultz (2002) afirma que “felizmente , nos últimos dois anos, o uso
de databases comportamentais vem crescendo, e eu tenho visto algumas melhorias no uso
de dados comportamentais para segmentação (...). Mas nós ainda temos um longo caminho a
percorrer.” (p. 6)
O autor defende o uso de uma segmentação “dinâmica”, que se ajuste às mudanças
da vida dos consumidores. Ele cita um caso de grande sucesso: o caso da operadora de
supermercados inglesa Tesco. Através do uso freqüente do cartão do comprador, a empresa
pode re-classificar cada consumidor semanalmente.
“Toda semana Tesco re-classifica a base de seus consumidores e cria uma nova classificação ou
esquema de segmentação. Alguns consumidores mudam para diferentes segmentos e outros não,
mas todos são avaliados. A abordagem usada por Tesco permite o entendimento das mudanças
no comportamento do consumidor em tempo real. Mais importante, a empresa reconhece a
natureza dinâmica dos consumidores e a necessidade de atualizar, continuamente, o
comportamento do consumidor a fim de criar programas de marketing mais relevantes. A melhor
notícia é que Tesco passou a ser a número 1 em vendas de alimentos do Reino Unido
basicamente por conhecer seus consumidores melhor que os concorrentes.” (Shultz, 2002:6)

Isso só é possível porque a empresa pratica o CRM (Customer Relationship
Management), também conhecido como PRC (Programa de Relacionamento com o
Cliente). Através do uso do cartão do supermercado, a empresa coleta dados do cliente – o
que possibilita categorizá-los de acordo com seus hábitos de compra de produtos
(freqüência, quantidade adquirida, categoria e marca de produtos comprados etc.) para,
enfim, intensificar sua relação com eles.
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Esses dados de comportamento de compra que são obtidos continuamente são
conhecidos como dados transacionais (transactional data). Simmons Market Research
Bureau oferece uma ferramenta chamada TDS (Transactional Data Solutions) através do
banco de dados de operadoras de cartões de créditos que oferecem informações sobre onde
os consumidores estão comprando, com que freqüência e quanto estão gastando. (NCS
Study, 2001).

2.3.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA SEGMENTAÇÃO DE
MERCADO
A segmentação pode ser a priori ou post hoc (categorias sugeridas por Green, 1977).
Segundo Simpson (2001), uma segmentação a priori ocorre quando as variáveis de
segmentação, como a idade ou a renda, são selecionadas primeiro e, depois, os clientes são
classificados de acordo com elas. A segmentação post hoc envolve o exame dos dados
existentes sobre os clientes para,então, classificá-los em segmentos baseados na semelhança
das variáveis.
Na segmentação a priori o profissional decide a base para segmentação (como
compra de produto, lealdade, tipo de cliente). A variável dependente* (a base para
segmentação) pode ser escolhida dentre as variáveis relacionadas ao produto (por exemplo:
uso de produto, lealdade) ou características gerais do cliente (ex: fatores demográficos). O
resultado da pesquisa mostra o tamanho estimado dos segmentos e suas características
demográficas, socioeconômicas, psicográficas etc. (Wind, 1978).
Os profissionais de pesquisa afirmam que a segmentação a priori é baseada em
dados que possam ser conhecidos a princípio (como sexo, idade, renda etc.); ela pode ser
pré-determinada a partir dos dados conhecidos, geralmente os tradicionais sóciodemográficos.
Um exemplo de segmentação a priori é a realizada por Morgan e Levy (2002). Os
autores têm estudado, há mais de 10 anos, as motivações de cerca de 20.000 pessoas com
mais de 40 anos – os baby boomers norte-americanos. A partir dessa classificação inicial,
eles desenvolveram uma Segmentação Psicográfica dos boomers.
Na segmentação a priori as variáveis de segmentação estão especificadas
antecipadamente e as análises versam sobre as características dos compradores para ver se
eles, de fato, formam um segmento significante. (Grisi, 1986:142)

*

Para mais informações sobre variáveis e procedimentos estatísticos, vide Apêndice 2.

37

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

O exemplo mais clássico desse tipo de segmentação é a segmentação demográfica
tradicional simples. Define-se que o critério de segmentação dos consumidores de um
determinado produto será a classe social e classificam-se os consumidores de acordo com
ela (20% dos consumidores são da classe A, 36% da classe B e assim por diante).
A segmentação post hoc, também conhecida como segmentação baseada em
agrupamento (clustering-based), segmentação posteriori, segmentação livre ou
segmentação natural, é aquela na qual os segmentos são determinados pelo agrupamento de
respondentes com base num conjunto de variáveis “relevantes”. Em vez de uma seleção a
priori de uma variável dependente, o número e tipo de segmentos não são conhecidos antes
e são determinados pelos agrupamentos de respondentes pela similaridade de algumas
variáveis selecionadas. Essas variáveis são, em geral, necessidades, atitudes, estilo de vida,
outras características psicográficas ou benefícios procurados. Freqüentemente, o
procedimento de cluster é precedido pela Análise Fatorial destinado a reduzir o grupo
original de variáveis. Segmentação por Benefício, Segmentação por Necessidade ou
Segmentação por Atitude são exemplos desse tipo de enfoque. O tamanho e características
(demográficas, socioeconômicas, compra etc.) também podem ser estimadas. (Wind, 1978)
Os profissionais de pesquisa afirmam que essa segmentação é aquela criada a partir
das respostas dos consumidores (geralmente baseadas em atitudes); ela é resultado da
própria investigação, da própria pesquisa.
A segmentação baseada em “clusters” difere dos modelos a priori unicamente pela
forma sob a qual a base é selecionada. As análises sobre as características dos compradores
correm sem a especificação anterior das variáveis de segmentação para ver que segmentos
emergem. (Grisi, 1986:143)
Desta forma, o grupo de indivíduos a ser pesquisado é submetido a uma bateria de
questões que expressam as variáveis a serem analisadas. Da similaridade das respostas
agrupam-se os indivíduos formando os segmentos.
Além disso, os dois “modelos” de segmentação podem ser combinados. Por
exemplo: a amostra, primeiramente, pode ser dividida entre usuários e não-usuários de uma
marca e, então, os respondentes de cada um dos segmentos a priori podem ser agrupados de
acordo com algumas outras bases de segmentação como necessidades, benefícios etc. (como
o estudo 3SC da Environics, abordado no item 5.4.1.)
As duas abordagens: a priori e baseada em agrupamentos ou “clusters”, são citadas
no modelo para pesquisa de segmentação:
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MODELO PARA PESQUISA DE SEGMENTAÇÃO
ESTABELEÇA OS LIMITES
Determine o trabalho a ser feito e cubra as lacunas ente os métodos de
segmentação e gerenciamento
↓
ESCOLHA A ABORDAGEM
A priori ou baseada em agrupamentos
↓
COLETE OS DADOS
Obtenha dados para definição e descrição dos segmentos
↓
VALIDADE DOS SEGMENTOS
Verifique a confiabilidade dos resultados e seu valor gerencial
↓
IMPLEMENTE
Selecione o segmento-alvo, desenvolva a estratégia e faça acontecer
↓
MONITORE
Verifique se há mudanças no mercado
Fonte: Baseado em Maier e Saunders (1990) apud Hooley e Saunders (1996:218)

Wind (1978) e Grisi (1986) discorrem, também, sobre novos modelos de
segmentação: Segmentação “flexível” e Segmentação “componencial” – ambas ligadas à
Análise de Conjoint (Conjoint Analysis). Mas, como o objetivo desta dissertação não é
focar a parte estatística, deixaremos para explorar melhor o assunto em uma outra
oportunidade. Fica como sugestão a leitura completa do artigo de Wind (1978) “Issues and
Advances in Segmentation Research”.
A pesquisa de Segmentação Psicográfica também segue esses primeiros supostos
metodológicos; a metodologia passo a passo será abordada no item 8.2.

2.3.3. OBJETIVIDADE E SUBJETIVIDADE VERSUS
GENERALIDADE E ESPECIFICIDADE DAS VARIÁVEIS
“A prática da Segmentação de Mercado tem como principal objetivo descobrir as diferenças
realmente importantes entre os consumidores e reuni-los em grupos relativamente homogêneos
quanto a certas características objetivas e subjetivas, de modo que o administrador possa dedicar
seus esforços de marketing visando à escolha e ao atendimento daqueles segmentos mais
lucrativos, determinando assim uma estratégia que, convenientemente conduzida, iniba a reação
da concorrência.” (Toledo, 1972:190)
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Segundo Raaij e Verhallen (1994), as variáveis de segmentação são classificadas de
acordo com seu caráter objetivo ou subjetivo. Variáveis objetivas são medidas ou
registradas freqüentemente sem muita discordância entre pesquisadores. Elas incluem
dados de censo, scanning data, e dados de painéis de consumidores. Variáveis subjetivas
são construções mentais dos consumidores, normalmente medidas em
pesquisas/levantamentos e entrevistas. Incluem as percepções, avaliações, estilo de vida,
atitudes e intenções dos consumidores.
Eles afirmam que há, também, o nível de generalidade das variáveis. No nível mais
geral, modelos estáveis de comportamento e características pessoais - personalidade, estilo
de vida e valores - são a base para a Segmentação de Mercado. Consideram essas variáveis,
em grande parte, como características estáveis e permanentes dos consumidores. No nível
mais específico, as variáveis estão relacionadas a comportamentos e atitudes mais
específicas.
Com base em informações (e tabelas) das obras de Frank, Massy e Wind (1972),
Grisi (1989), Hooley e Saunders (1996) e Raaij e Verhallen (1994), foi possível agrupar os
conceitos em uma tabela das relações das variáveis com suas objetividades e subjetividades
cruzadas com especificidade e generalidade:

De natureza geral

Medidas
objetivas

Medidas
subjetivas

•
•
•

Variáveis geográficas
Variáveis demográficas
Variáveis socioeconômicas

•

Variáveis psicográficas
• Personalidade
• Estilo de Vida*
• Valores gerais

De natureza específica

•

Variáveis comportamentais

•

Variáveis de benefícios esperados

•

Variáveis psicográficas
• Valores de domínio específico
• Atitude
• Percepção e preferência

Fonte: baseado em informações obtidas em Frank, Massy e Wind (1972), Grisi (1989), Hooley e Saunders (1996) e Raaij e Verhallen
(1994).

* Veja, também, o item 8.1.4.

Barron e Hollingshead (2002) defendem o uso de variáveis específicas, relacionadas
à categoria do produto. Eles afirmam que há três razões de falha associadas à maior parte
dos tipos de segmentação:
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Falha no 1: Nós podemos definir os consumidores-alvo, mas eles não compram coisas diferentes.
Isto acontece quando as empresas segmentam o mercado somente de acordo com características
demográficas: nem todos os homens da classe A de 35 a 44 anos compram Mercedes, nem procuram
as mesmas características ao comprar um automóvel.
Falha no 2: Nós podemos identificar “clusters”, mas não conseguimos encontrar os clientes. O
conceito de perguntar aos clientes o que eles desejam e depois definir e satisfazer suas necessidades
não funciona na prática. Isto porque as “necessidades” quase nunca se correlacionam, de forma
organizada, com variáveis demográficas ou medidas que poderiam e, teoricamente, deveriam ajudar
a encontrar e atingir os clientes. Segmentos baseados em necessidades quase nunca identificam
grupos de clientes que você consegue encontrar no mundo real. Falta responder questões do tipo:
“Onde fazem compra?”, “Onde vivem?”, “Quantos anos têm?”, “Quais revistas lêem?” etc.
Falha no 3: Profissionais de vendas, marketing e gerência não conseguem concordar com o que a
segmentação se parece. A maior parte das empresas tem histórias sobre um estudo gigante de
segmentação que levou a lugar nenhum. Isso porque, geralmente, os profissionais de marketing,
gerência de produto, pesquisa, vendas, não conseguem concordar em como segmentar o mercado
gerando estratégias pobres de desenvolvimento de produto, escolha de canais de distribuição,
campanhas publicitárias etc.

Os autores aproveitam para estabelecer 6 passos para o sucesso:
1) Montar um time.
2) Definir o âmbito apropriado.
3) Realizar brainstorm e testar novas variáveis.
4) Criar uma tabela para cruzar as variáveis.
5) Comparar os dados da tabela para ver quais células formarão segmentos.
6) Montar o perfil dos segmentos (neste caso, os autores dão o exemplo do Customer
Portrait - que age como uma ponte no desenvolvimento de planos de marketing para
segmentação específica. Customer Portrait é composto de informações geográficas,
demográficas, socioeconômicas, psicográficas, comportamentais e de benefício procurado).
Fennell e Allenby (2002) também abordam o tema da segmentação específica. Os
autores criticam um artigo que conclui que variáveis como demografia, hábitos de mídia e
atitudes não distinguem usuários de uma marca dentro de uma categoria de produto e,
portanto, a segmentação em nível de marca não existe.
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Apesar de Fennell e Allenby concordarem que estudos recentes mostram uma fraca
relação entre uso de produto e marca com variáveis demográficas e psicográficas, eles
alegam que o problema é a escolha inapropriada de variáveis. Os autores aproveitam para
auxiliar o leitor a desenvolver variáveis para Segmentação de Mercado.
Por outro lado, Todd e Lawson (2001) defendem a utilização de estudos gerais. Eles
realizaram um estudo sobre o comportamento de visitação de museus/galerias da Nova
Zelândia através de questões convencionais de AIO, variáveis demográficas e geográficas e
uma questão específica sobre freqüência de visitação a galerias de arte e museus.
Os autores concluem que o uso de estudos gerais de estilo de vida tem a vantagem de
salientar um entendimento dos não-visitantes, como as descobertas de que a visitação a
museus e galerias parece incompatível com as vidas de um grande número de grupos
sociais. “Tal entendimento não poderia ser colhido de pesquisas que são restritas àqueles
que já são visitantes de museus ou galerias.” (p. 277)
Assim sendo, é importante que o profissional de marketing, ao optar por um estudo,
seja ele geral ou específico, defina a amostra a ser pesquisada. Ele deve levar em
consideração que os estudos dirigidos somente aos consumidores de uma determinada
categoria de produto podem estar perdendo informações preciosas sobre os não-usuários e
os motivos para não-utilização do produto. Isso ocorre, principalmente, nos estudos
específicos porque, na maior parte das vezes, acabam sendo dirigidos somente para os
usuários da categoria de produto que a empresa trabalha.

2.3.4. RELAÇÃO DAS BASES DE SEGMENTAÇÃO COM O MIX DE
MARKETING
Como dito anteriormente, além de auxiliar a comunicação, a segmentação é
importante para decisões estratégicas de todos os compostos de marketing (Produto, Preço e
Ponto-de-venda/Distribuição, Promoção/Comunicação).
Através da análise das variáveis que compõem as diversas bases de segmentação foi
possível delinear uma primeira versão sobre as prováveis contribuições de cada tipo de
segmentação para as estratégias do composto de marketing:
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Geográfica
Ponto-de-venda
Mídia
Produto
Demográfica e Sócio-Econômica
Mídia
Comunicação
Preço
Produto
Psicográfica
Posicionamento
Comunicação/promoção
Mídia
Produto
Distribuição
Preço
Por Benefício
Produto
Preço
Posicionamento
Comunicação / Promoção
Ponto-de-venda
Comportamental
Produto / embalagem
Ponto-de-venda

Na verdade, todas as variáveis segmentativas contribuem para o processo de
marketing; entretanto, algumas variáveis estão diretamente relacionadas com alguns dos
componentes do Marketing Mix. Como exemplos claros, temos:
•

Benefícios procurados com Decisões sobre o Produto

•

Aspectos Psicográficos com Posicionamento e Comunicação

Uma outra tabela foi elaborada utilizando o conceito dos 4P’s de McCarthy (1960), o
conceito dos 4C’s de Lauterborn (1990) e as conclusões iniciais sobre as contribuições de
cada segmentação expostas acima:
4 P’s – da empresa

4 C’s – do consumidor

Product
(Produto)

Customer needs and wants
(necessidades e desejos do
Consumidor)

Price
(Preço)

Cost to consumer
(Custo para o consumidor)

Place
(Distribuição/Ponto-devenda/Praça)

Convenience
(Conveniência)

Communication
Promotion
(Promoção/Comunicação) (Comunicação)

Contribuição dos principais tipos de Segmentação
Segmentação por Benefício
Segmentação Comportamental
Segmentação Psicográfica
Segmentação Geográfica
Segmentação Demográfica e Socioeconômica
Segmentação por Benefício
Segmentação Demográfica e Socioeconômica
Segmentação Psicográfica
Segmentação Geográfica
Segmentação Psicográfica
Segmentação Comportamental
Segmentação por Benefício
Segmentação Psicográfica
Segmentação Demográfica e Socioeconômica
Segmentação por Benefício
Segmentação Geográfica
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A tabela deixa clara a importância da Segmentação Psicográfica em todos os
compostos de marketing. As contribuições desse tipo de segmentação para a decisão
estratégica de marketing serão, também, abordadas no decorrer desta dissertação.
Art Weinstein (1995) resume os benefícios e limitações da Segmentação de
Mercado:

•
•
•
•

Benefícios da Segmentação
Projetar produtos que atendam eficazmente às necessidades do mercado,
Elaborar estratégias promocionais eficazes e de baixo custo,
Avaliar a concorrência, especialmente a posição de mercado na empresa,
Prover insights junto às estratégias de marketing atuais.

•
•
•

Limitações da Segmentação
Aumento de custos,
Requer maior comprometimento corporativo,
Provê perfis genéricos e não individuais.

Antes de abordar os aspectos e detalhes da Segmentação Psicográfica foi
considerado necessário entender as origens desse tipo de segmentação. Para tanto, o
próximo capítulo foi elaborado a fim de situar o leitor no processo histórico que deu origem
à Segmentação Psicográfica.
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3. ORIGENS E EVOLUÇÃO DA SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA
3.1. ORIGENS DA PESQUISA DE MERCADO/MARKETING
Para entender as origens da Segmentação Psicográfica, precisamos, primeiro,
discorrer um pouco sobre as origens da Pesquisa de Marketing e Pesquisa de Mercado.
Segundo Max K. Adler (1964), “a pátria da Pesquisa de Mercado é a Grã-Bretanha. Dali ela
se estendeu aos Estados Unidos, que se mostraram um terreno fértil para sua aceitação.
Assim reforçada, ela voltou à Grã-Bretanha (...) onde continua a expandir-se” (p. 2). Mattar
(1998) afirma que, segundo Eaton & Harrison (1930), a primeira pesquisa ocorreu em
Londres em 1840: “dois pesquisadores visitaram dois bairros operários de Londres e
procederam a várias entrevistas, em diversas residências. Tinham por objetivo levantar
dados sobre as condições de vida e moradia desses trabalhadores.” (p.197). Babbie (1998)
cita uma das primeiras pesquisas “survey” realizada na França pelo alemão Karl Marx com
o intuito de investigar o grau de exploração dos trabalhadores franceses por seus
empregadores. Para tanto, ele enviou 25.000 questionários via correio.
Entretanto, Ferber, Blankertz e Hollander Jr. (1964) afirmam que “embora as origens
da Pesquisa de Mercado serem puramente americanas, alguns europeus tiveram influência
profunda nas técnicas de pesquisa atuais, particularmente profissionais de pesquisa social e
psicológica vindos de Viena no meio da década de 30”. Mais além vai Peterson (1988) ao
afirmar que a Pesquisa de Mercado tem sido praticada há séculos. Ele cita como exemplos
os Fenícios, que realizavam estudos de demanda de mercado para realizar seus negócios nos
portos do rio Mediterrâneo, o diário de Marco Polo, que indicava que ele fazia Pesquisa de
Mercado ao viajar para a China, os espanhóis, que conduziam pesquisas de mercado para
explorar o Mundo Novo; indica, ainda, o texto de Hanz Zeisel (1973) sobre um exemplo de
Pesquisa de Mercado realizada na Renascença (provavelmente, pesquisa de opinião).
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr. (1964) afirmam que, apesar de dados de mercado
terem sido coletados na Idade Média e metodologias rudimentares de pesquisa na área
política fossem encontradas datando de 1824 (ver Lockley, 1950), o desenvolvimento da
Pesquisa de Mercado foi reflexo de duas forças:
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•

Marketing científico não era necessário até que as técnicas de produção em massa
tornaram possível a abundância de produtos – o que gerou problemas de
distribuição.

•

Quem procurava eficiência nas operações de marketing “emprestou” as ferramentas
de gerenciamento científico responsáveis pela optimização da produção.

Não se pode negar, então, a importância da Revolução Industrial no processo da
Pesquisa de Mercado. Foi através da Revolução Industrial que a produção em massa foi
possível. (Vale a pena ler o capítulo “As Revoluções Tecnológicas” do livro de Robert H.
Srour, 1998). Entretanto, não foi encontrado texto mais didático que o de Adler (1964) para
explicar as origens da Pesquisa de Mercado.
“A produção em massa pressupõe um mercado em massa, tanto quanto um mercado em massa
exige a produção em massa. Isto significa que a distância – melhor talvez seria chamá-la de
abismo – entre o produtor e o consumidor, dia a dia se torna maior. Antes da Revolução
Industrial, o artesão conhecia pessoalmente seus fregueses, sendo assim capaz de efetuar a
melhor de todas as pesquisas de mercado. Hoje em dia, porém, é absolutamente impossível ao
produtor chegar a conhecer mesmo uma pequena parcela dos consumidores finais do seu
produto. Este é o motivo por que se torna tão importante para ele, efetuar um levantamento dos
seus hábitos de compra” (Adler, 1964:3).

Adler afirma que tanto a produção quanto o mercado de massa trouxeram consigo a
estandardização de gostos e de modos de vida que tornou possível o levantamento total do
mercado através de pequenas amostras. Entretanto, isso já poderia ter sido observado antes
da Segunda Guerra Mundial. Então, quais os fatores que determinaram a expansão da
Pesquisa de Mercado em larga escala somente em meados da década de 50?
Para o autor a principal razão é, sem dúvida, o fenômeno a que muitos dão o nome
de Revolução Silenciosa: após a Segunda Guerra pôde–se observar um nivelamento da
pirâmide das rendas pessoais (redução do número de muitos ricos e crescimento da posição
econômica da classe trabalhadora). Ora, “este fato coloca o homem de negócios frente a
frente com problemas completamente novos” (p.3). Muitos dos produtos considerados
artigos de luxo passaram a ser adquiridos por camadas consumidoras anteriormente
desconhecidas. Para vender eficazmente seus artigos, o produtor precisava, então, encontrar
formas e maneiras de pesquisar o mercado. Adler conclui que a razão final para a expansão
da Pesquisa de Mercado reside no fato de que a produção em massa teve duas
conseqüências econômicas: “por um lado, os custos de produção baixam continuamente,
enquanto por outro estão subindo os de distribuição” (p.4). Conforme aumentavam as
quantidades produzidas, mais difícil se tornava a distribuição. “É por esse motivo que mais
e mais se emprega a Pesquisa de Mercado, a fim de que o dispêndio com a distribuição seja
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aproveitado ao máximo, e ainda, se possível, economizar, sem prejuízo da sua efetividade”
(p.4).
Para Peterson (1988), “Pesquisa de Mercado tem sido praticada desde que o
marketing existe” (p.5). E o marketing parece existir desde a problemática da distribuição
gerada com a Revolução Industrial, que impulsionou a Pesquisa de Mercado. Os conceitos
Marketing, Pesquisa de Mercado e Distribuição parecem estar intimamente ligados. Não é à
toa que Ferber, Blankertz e Hollander, Jr. afirmam que provavelmente o primeiro livro de
marketing foi “The Distribution of Products” de Edward Atkinson, publicado em 1885.
Esses últimos autores também colocam que a primeira agência de publicidade parece
ter sido aberta em 1869 na Philadelphia – a N. W. Ayer & Son. Dez anos depois, afirma
Piirto (1991), essa mesma agência foi responsável pela primeira pesquisa documentada para
fins comerciais para a Nichols-Shepard Company, um fabricante de máquinas de debulhar.
Segundo Ferber, Blankertz e Hollander, Jr. (1964), a agência realizou uma análise da
produção de grãos e relacionou esses dados com a circulação de revistas. Uma década
depois a empresa Du Pont também começou a coletar dados estatísticos e outras empresas
seguiram o caminho. Mas, de acordo com Piirto, o estudo realizado pela Kellogg’s em 1911
foi extraordinário porque foi o primeiro exemplo documentado de uma pesquisa via correio
que tentava determinar quais revistas eram lidas por diferentes classificações de pessoas.
Segundo Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., embora várias “Business Universities”
tenham sido fundadas no final do século XIX, marketing só se tornou uma disciplina
ensinada separadamente um pouco depois de 1900. “Aparentemente os primeiros cursos de
nível universitário foram oferecidos pela Universidade de Illinois e Michigam em 1902”
(Converse,1959 apud Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964:14).
Vários autores (Peterson, 1988; Lockley, 1950; Bartels, 1976 e Ferber, Blankertz e
Hollander, Jr., 1964) citam Charles Coolidge Parlin como um genuíno pesquisador de
marketing, embora nunca tenha cursado uma universidade. Parlin era o responsável pelo
primeiro departamento de pesquisa comercial de empresa, a Curtis Publishing Company –
editora do Saturday Evening Post – onde realizou sua primeira pesquisa, sobre implementos
agrícolas, no ano do início do departamento: 1911. Nos anos seguintes, outras empresas
implantaram departamentos comerciais (United States Rubber Company – 1915, Swift and
Company – 1917).
O primeiro livro didático sobre Pesquisa de Mercado foi, aparentemente, o livro de
C. S. Duncan “Commercial Research: an Outline of Working Principles”, publicado em
1919. Percival White publicou seu livro “Market Analisys” em 1921, “um best-seller
reeditado inúmeras vezes”, afirma Mattar (1998:198).
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Boyd e Westfall (1971) salientam que a maioria das pesquisas realizadas no início
do século XX era sobre recenseamento e estatística sobre mercados potenciais.
Segundo Ferber, Blankertz e Hollander, Jr. (1964), o governo federal americano
começou a se interessar por pesquisa de distribuição e, em 1929, foi conduzido o primeiro
“Censo de Distribuição”.
Em 29 de outubro de 1929, acontece a quebra da bolsa americana e inicia-se o
período chamado de “Great Depression” – quando o consumo diminui, as verbas das
empresas são cortadas e o mundo da propaganda/publicidade começa a precisar melhorar
sua eficácia. Volta-se, então, para a Pesquisa de Mercado, principalmente pesquisa de
atitudes e preferências do consumidor. (Arens, 2002)
Foi também na década de 20 que os questionários e levantamentos receberam maior
atenção (principalmente com relação à elaboração de perguntas e influência do
entrevistador), os psicólogos entram em ação para auxiliar a resolver esse tipo de problemas.
A década de 30 foi marcada pela grande preocupação com amostragem, apareceram, então,
os estatísticos para a elaboração de melhores técnicas de amostragem. (Boyd e Westfall,
1971)
A “Escola de Chicago” foi responsável por grandes estudos (principalmente
qualitativos) de caráter sociológico durante as décadas de 10, 20 e 30. Entretanto, nas
décadas de 30 e 40, as técnicas quantitativas começam a ganhar cada vez mais força e o
rigor estatístico começa a tomar conta das investigações sociológicas norte-americanas.
Dentre os principais pesquisadores sociais (do meio do século passado) podemos destacar
Paul Felix Lazarsfeld, Robert King Merton, Talcott Parsons e Samuel A. Stouffer. Paul
Lazarsfeld ofereceu grandes contribuições para a área mercadológica (como veremos mais
adiante).
No final da década de 30 pelo menos seis livros didáticos sobre técnicas de Pesquisa
de Mercado tinham sido publicados, indicando que a área foi ganhando credibilidade no
meio acadêmico (Piirto, 1991). Em 1937 é publicado o livro que, segundo Mattar (1998),
obteve grande popularidade nas universidades: “Market Research and Analysis” de Lyndon
O. Brown.
Segundo Peterson (1988), os pioneiros da Pesquisa de Mercado incluem pessoas
conhecidas, como Daniel Starch (que desenvolveu uma técnica para avaliar a eficácia da
propaganda: Starch Scores), A. C. Nielsen, George Gallup e Ernest Dichter (“pai” da
Pesquisa Motivacional). Daniel Starch, além de ser um dos autores pioneiros de livros sobre
publicidade ("Advertising: Its Principles, Practices & Techniques" de 1906), fundou a
Daniel Starch & Staff em 1923 passando a realizar o “Starch Readership Study” – destinado
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a medir o que tem sido visto e lido em uma publicação específica. Piirto (1991) ainda cita
Elmo Roper que, segundo ela, fundou o primeiro instituto de opinião pública nos Estados
Unidos em 1933 – Chrington, Roper and Wood. George Gallup, que trabalhava na agência
de publicidade Young & Rubicam desde 1923, abriu sua própria empresa de pesquisa de
opinião (polling) em 1935. Segundo as idéias de Gallup “quanto mais cedo a opinião do
público for conhecida, mais cedo o produto, seja ele um sabonete ou um candidato, poderá
ser reposicionado para um apelo ideal”. (Piirto, 1991:10)
Na década de 40 (principalmente após a Segunda Guerra Mundial), a Pesquisa de
Mercado se expandiu rapidamente e, na década de 50, cerca de 15% da verba de pesquisa
era gasta em Pesquisa de Mercado (Boyd e Westfall, 1971). No final da década de 60, os
gastos com Pesquisa de Marketing giravam em torno de 600 milhões de dólares (Kinnear,
1979 apud Mattar, 1998:198). A evolução das técnicas estatísticas, do processamento de
dados através de computadores e da popularização e barateamento do uso de computadores,
auxiliou no desenvolvimento da Pesquisa de Marketing – pesquisa que envolve todas as
fontes de interesse de marketing, incluindo Pesquisa de Mercado (Mattar, 1998) – a partir da
década de 60.
O primeiro livro-texto publicado no Brasil sobre Pesquisa de Marketing foi
“Pesquisa Mercadológica” (1964) de Harper Boyd e Ralph Westfall (cujo título em inglês
era “Marketing Research” publicado em 1956).
A área de Pesquisa de Mercado e Pesquisa de Marketing desenvolveu-se com o
auxílio de profissionais de diversas áreas (principalmente: Economia,
Administração/Marketing e Estatística) como Paul E. Green – que trabalha com estatística
desde a década de 50 e há décadas trabalha na área de Pesquisa de Mercado e Marketing,
especialmente com Análise Multivariada e Análise de Cluster; atualmente é professor de
marketing da University of Pennsylvania.
Entretanto, quando a pesquisa está relacionada ao consumidor e seus
comportamentos, é necessário buscar complementações na área da Sociologia, Antropologia
e, principalmente, Psicologia. Na área de pesquisa de Segmentação Psicográfica, essa
necessidade mostra-se ainda mais evidente. Veremos, a seguir, as contribuições da
Psicologia para a área de Marketing e Segmentação Psicográfica, assim como as origens
“psicológicas” da Segmentação Psicográfica.
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3.2. CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA
Segundo o Dicionário de Psicologia de Piéron (1975), a Psicologia Diferencial –
termo empregado pelo filósofo e psicólogo alemão William Stern em 1900 – está
relacionada aos “estudos comparativos das diferenças psicológicas existentes entre os
indivíduos humanos, tanto em relação à variabilidade interindividual nos grupos
homogêneos, quanto à variabilidade intergrupal (grupos diferindo pela idade, sexo, meio
social ou raça)” (p.352). Ora, estamos falando aqui de segmentação, tanto sóciodemográfica como psicográfica.
A Segmentação Psicográfica, como o próprio nome diz, e como vimos acima, tem
sua origem na Psicologia. A aplicação de conceitos psicológicos na área de “negócios” teve
origem no final do século XIX, praticamente uma ou duas décadas após o estabelecimento
dos primeiros laboratórios de Psicologia na Europa e Estados Unidos, por Wundt e Stanley
Hall, respectivamente.
Segundo Piirto (1991) a mais antiga menção da psicologia em termos comerciais
ocorreu em 1895 pelo professor Harlow Gale da University of Minnesota. Ele enviou
questionários para 200 publicitários na tentativa de obter insights sobre o impacto
psicológico das propagandas. Gale escreveu um capítulo chamado “On the Psychology of
Advertising” publicado em 1900, em um livro de sua autoria. Entretanto, seu impacto foi
pequeno. Entre 1900 e 1930 havia praticamente meia dúzia de pesquisadores / psicólogos
“comerciais”, entre eles E. K. Strong, John B. Watson, Dale Houghton, Walter D. Scott e
Paul Lazarsfeld.
De acordo com Thoemmes Press (http://www.thoemmes.com/psych/psy/scott.htm)
Walter Dill Scott, embora não fosse o primeiro a aplicar a nova psicologia científica ao
estudo de práticas de negócios, foi uma das figuras mais influenciadoras desse movimento.
Em 1908 publicou o livro “The Psychology of Advertising. A Simple Exposition of The
Principles of Psychology in Their Relation to Successful Advertising”. Segundo o texto,
Scott enfatizava a importância de quatro princípios que acreditava auxiliar a memorização
de anúncios: repetição, intensidade, associação de valor (interesses pessoais e motivos) e
ingenuidade. Ao analisar a relevância de ação instintiva na propaganda, Scott introduziu a
questão da motivação. Para ele, uma propaganda eficiente tinha que apelar para interesses e
motivações individuais. Segundo Ferber, Blankertz e Hollander, Jr. (1964), Walter Dill
Scott, psicólogo acadêmico, através do conhecimento recebido com o desenvolvimento dos
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testes de inteligência do exército, aplicou a psicologia na propaganda e, em 1908, ofereceu o
primeiro curso universitário sobre pesquisa em propaganda. Em 1915 organizou o primeiro
encontro de profissionais chamado “National Association of Teachers of Advertising”. Esse
grupo juntou-se ao “National Marketing Society” e, em 1937, formaram a “American
Marketing Association” que cresceu rapidamente e, em 1964, começou a publicar o
“Journal of Marketing Research”.
Paul Lazarsfeld, membro do departamento de psicologia da Universidade de Viena,
depois de ter conduzido várias pesquisas de marketing na Europa, realizou trabalhos nos
Estados Unidos. O seu artigo “The Art of Asking WHY in Marketing Research” de 1935
aborda a dificuldade em formular questionários de marketing. Sua tese é de que a questão
“Por quê?” é fonte de desinformação em potencial, a não ser que seja cuidadosamente
interpretada e, de preferência, suplementada com outras questões baseadas na psicologia.
Desta forma ele desenvolve três princípios: princípio da especificação (verificar o
significado da questão), princípio da divisão (permitir que o entrevistado responda) e
princípio da suposição implícita (averiguar o significado da resposta). Entretanto, o mais
surpreendente em seu texto é a introdução do termo “The complete motivational set-up of
the first degree”. Para ele, um questionário só é satisfatório quando realmente assegura um
sistema motivacional total de primeiro grau. Desta forma, a necessidade de obter um sistema
motivacional completo pode nos obrigar a usar ferramentas de pesquisa adicionais além de
meramente perguntar “por quê?”. Provavelmente uma escala de atitude, como a técnica de
medição de atitude de R. Likert1 ou alguma outra ferramenta para medir a quantidade de
interesse do respondente pode ser usada para esse fim, afirma Lazarsfeld. Para ele, o
interesse que nos leva a fazer alguma coisa é um exemplo típico de um determinante real de
primeiro grau. Outra observação que o autor faz é que as técnicas de interpretação também
são de enorme importância; são contribuições da Psicologia para a Pesquisa de Mercado tão
grandes como a arte de perguntar “Por quê?”.
Pode-se perceber, portanto, que questões ligadas a interesses, atitudes e motivações
do indivíduo são preocupações da área de Pesquisa de Mercado desde o início do século
passado. A área da Psicologia vinha realizando estudos sobre testes de valores pessoais e
personalidade na década de 20. Dentre os primeiros e principais estudiosos da
personalidade podemos destacar: Sigmund Freud, Carl G. Jung, Alfred Adler, Erik H.
Erikson, Karen Horney, Erich Fromm, Henry Murray, Carl Rogers, Abraham Maslow,
Albert Bandura, Raymond Cattell e Hans Eysenck.

1

ver R. Likert. The Technique of Attitude Measurement, NY:McGraw-Hill, 1932.
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“Sob o ponto de vista histórico, algumas das primeiras tentativas para descrever a personalidade
consistiram em classificar os homens em várias categorias. Uma teoria dessa natureza foi
proposta pelo antigo médico grego Hipócrates, que sugeriu que havia, basicamente, quatro tipos
de homens: o melancólico, propenso à tristeza, taciturno e circunspecto; o sangüíneo, feliz e
jovial; o colérico, excitável e irascível; e o fleumático, vagaroso e não-emotivo.” (Lundin,
1974:19)

Um estudo “mais recente” de tipos de personalidade pode ser encontrado no livro de
Carl Gustav Jung (1921) “Psychologischen Typen”, traduzido para o português como “Tipos
Psicológicos” Jung (1976). Segundo Jung, há dois tipos de disposições gerais ou
movimentos predominantes da libido: o introvertido e o extrovertido. O introvertido
comporta-se da maneira adequada à abstração. No fundo, está sempre disposto a privar o
objeto de libido (energia psíquica – intensidade do processo psíquico, seu valor
psicológico), como se tivesse de evitar e impedir a preponderância do objeto. O
extrovertido, pelo contrário, comporta-se positivamente em face do objeto. É bem
interessante notar que Jung afirmava que podemos encontrar os tipos humanos entre todas
as camadas sociais, desde um simples trabalhador até chefes de Estado. O extrovertido tem
a particularidade de entrega consciente de si mesmo. Já o introvertido tende a defender-se
das solicitações exteriores e evitar toda a emissão de energia que se dirija diretamente ao
objeto.
Segundo Jung, há quatro funções fundamentais ou formas de apresentação da libido:
duas racionais e duas irracionais. As funções racionais “Pensamento” e “Sentimento” e as
funções irracionais “Percepção” e “Intuição”, são, então, analisadas em cada tipo geral
(introvertido ou extrovertido). Há, portanto, para Jung oito tipos psicológicos, quatro
racionais (Pensativo Extrovertido, Sentimental Extrovertido, Pensativo Introvertido e
Sentimental Introvertido) e quatro irracionais (Perceptivo Extrovertido, Intuitivo
Extrovertido, Perceptivo Introvertido e Intuitivo Introvertido).
O estudo de Jung serviu como base para um inventário de personalidade chamado
MBTI (que será abordado mais para frente).
Segundo Vernon e Allport (1931) o melhor estudo de análise de valores, até então
realizado, era o trabalho de Eduard Spranger chamado “Lebensformen” de 1922 (traduzido
para o inglês como “Types of Men” e para o português como “Formas de Vida”). Nesse
trabalho, Spranger caracteriza seis tipos de homens (segundo Vernon e Allport, 1931 e
Lundin, 1974) ou seis formas, ou estilos de vida (segundo Villar, 1986):
1. O Teórico (ou Homo theoreticus) - Seu interesse supremo é a descoberta da
verdade. Para tanto ele mantém uma atitude cognitiva. Ele é um intelectual,
orientado para o pensamento abstrato, muitas vezes um cientista, pesquisador ou
filósofo.
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2. O Econômico (ou Homo oeconomicus) – Está interessado na utilidade das coisas,
pois é muito prático. É pragmático e interessado pelo mundo material, por negócios,
produção, marketing e consumo, crédito e acúmulo de riqueza. Põe a riqueza
material no ápice de sua escala de valores.
3. O Estético (ou Homo aesthetics) – Dá valor, principalmente, à forma e à harmonia.
Vive para a beleza. Pode ser um artista, profissional de propaganda, “fabricante” de
produtos. Ele tende a ser individualista e auto-suficiente. Percebe o mundo através
da vivência estética.
4. O Social (ou Homo socialis) – Dá mais valor ao amor ao próximo (seja conjugal,
paterno, fraterno ou filantrópico). Tende a ser gentil, simpático e altruísta.
5. O Político (ou Homo politicus) – Seu interesse maior está no poder. Sua vontade
paira sobre os demais homens. Não precisa ser, necessariamente, um político, mas
seja qual for sua vocação, tende a ser autoritário.

6. O Religioso (ou Homo religiosus) – O item mais valorizado por ele é a unidade, o
divino. Ele é místico e parece compreender o cosmos como um todo. Tende a ver
algo divino em qualquer evento.

Há, ainda, os tipos “Mistos”, pois “Spranger é o primeiro a admitir que,
provavelmente, não existe, na vida real, um homem de um tipo só (puro) e que todo valoratitude, em graus variados, pode ser encontrado em todas as personalidades” (Vernon e
Allport, 1931:236). Vale, aqui, uma observação mercadológica: há críticas quanto à
Segmentação de Mercado que aborda tipos mistos. Se há tipos mistos isso indica, para
alguns profissionais, que a segmentação não está atendendo à necessidade do entendimento
do mercado de uma forma simples; que a metodologia utilizada pode estar incorreta ou que
não define o mercado todo.
Vernon e Allport realizaram seu “Estudo de Valores” baseado nos seis tipos de
Spranger. O teste proposto por eles era de auto-preenchimento e auto-pontuação. Os autores
afirmam, no texto, que o teste pode ser usado em exercícios em sala de aula, como um
instrumento de pesquisas, para aconselhamento e, às vezes, na orientação vocacional.
Entretanto, o Estudo de Valores “não mede a força absoluta dos valores, mas apenas
sua relativa predominância numa determinada vida. Por essa razão, as comparações
convencionais da ‘força do traço’, como são feitas na psicologia diferencial, não são
possíveis. O teste é também limitado aos seis campos de valores supostos por Spranger,
todos eles (...) um pouco elogiosos, pois esquecem os valores ‘mais baixos’ da sensualidade
e do oportunismo”.(Allport, 1939:561)
Técnicas Projetivas e Inventários de Personalidade foram os instrumentos mais
sofisticados que os estudiosos da área encontraram para “categorizar” personalidades. Vale
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lembrar que a época em que a psicologia ganhou mais destaque foi entre 1900 e 1930,
aproximadamente, com as publicações de Sigmund Freud (médico austríaco, fundador da
psicanálise).
“As teorias psicanalíticas de Freud influenciaram não só a psicologia como também a literatura,
ciência social e medicina, assim como marketing. Freud enfatizava a natureza inconsciente da
personalidade e motivação e dizia que muito do comportamento, se não todo, estava relacionado
às tensões internas do sistema de personalidade. Os três tipos de forças da personalidade – id,
ego e superego – interagem para produzir comportamento. (...) Os teóricos de Freud acreditavam
que os motivos inconscientes só poderiam ser determinados através de métodos indiretos. Duas
técnicas foram derivadas da teoria psicanalítica e aplicadas ao marketing – entrevistas em
profundidade e técnicas projetivas”. (Gunter e Furnham, 1992:41)

Antes de discorrermos sobre técnicas projetivas e inventários de personalidade,
vale mencionar o desenvolvimento dos testes de inteligência porque estes foram os
precursores dos inventários de personalidade. Não iremos aqui entrar no campo da
inteligência porque fugiríamos muito do foco da pesquisa, mas somente pincelar um pouco
da história desse tipo de estudo.
Segundo Gray (2001), o primeiro teste de inteligência usado em grande escala foi o
Binet-Simon Intelligence Scale desenvolvido na França, em 1905, por Alfred Binnet e
Théodore Simon. O teste incluía questões e problemas designados para testar memória,
vocabulário, conhecimento, uso de números, entendimento temporal e habilidade de
combinar idéias.
Ainda segundo Gray, o primeiro teste de inteligência amplamente utilizado na
América do Norte foi o Stanford-Binet Scale, uma modificação do teste de Binet e Simon
desenvolvido, em 1916 pela Stanford University sob a direção de Lewis Terman. O conceito
de QI foi introduzido por esse estudo (Intelligence Quotiente – IQ).
Esses testes eram destinados a crianças. Na década de 30, David Wechsler
desenvolveu um teste de inteligência destinado a adultos e, posteriormente, um para
crianças. Atualmente são utilizados os testes: Wechsler Adult Intelligence Scale, Third
Edition (WAIS-III) e o Wechesler Intelligence Scale for Children, Third Edition (WISCIII).
Charles Spearman, psicólogo britânico, também realizou estudos sobre o tema
Inteligência. Na década de 20, baseado nos estudos de Binet e Galton, “desenvolveu uma
nova bateria de testes mentais e um novo procedimento estatístico chamado Análise
Fatorial para que os resultados fizessem sentido.” (Gray, 2000:372).
Interessante notar que a Análise Fatorial, técnica estatística amplamente usada em
Pesquisa de Mercado, principalmente em Segmentação de Mercado, foi originada, também,
da Psicologia.
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3.3. TESTES PROJETIVOS
Segundo McConnel (1978), o primeiro instrumento projetivo foi o Teste de
Associação de Palavra, do inglês Sir Francis Galton, no final do século XIX, e o mais
famoso desses instrumentos é o teste da “mancha de tinta”, do psiquiatra suíço Hermann
Rorschach, planejado pela primeira vez em 1920. O material do teste consiste em uma série
de 10 manchas de tinta feitas em cartões. Pede-se ao sujeito que diga o que vê. Segundo
Lundin (1974) a técnica de Rorschach tem sido usada para predizer aptidão acadêmica,
interesse vocacional, para estimar a personalidade e como instrumento de diagnóstico (na
identificação de desajustamentos da personalidade e perturbações do comportamento).
Outro teste projetivo famoso é o Teste da Apercepção temática (TAT) desenvolvido
por Henry Murray em 1943: consiste em 20 gravuras de pessoas em várias situações. Pedese ao sujeito que conte uma história a respeito de cada gravura. Supõe-se que as respostas a
esses cartões revelam aspectos da personalidade.

3.4. INVENTÁRIOS DE PERSONALIDADE
Quanto aos inventários de personalidade podemos destacar, primeiramente, os
realizados na década de 40: 16 P. F. Test, Eysenck Personality Inventory, Myers-Briggs
Type Indicator (MBTI) e Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

3.4.1. 16 P. F. Test
Raymond B. Cattell realizou vários estudos sobre análise e classificações de traços
de personalidade principalmente na década de 40 e 50, usando, muitas vezes, Análise
Fatorial (onde variáveis em grande número são reduzidas a fatores). De acordo com
Robertson, Zielinski e Ward (1984), Cattell considerava que cada dimensão (ou fator)
resultante da Análise Fatorial era um traço, e a personalidade de uma pessoa consistia na
soma dos traços. Segundo Hockenbury e Hockenbury (2001 e 2002), Cattell, pioneiro da
teoria de traços, reduziu a lista de Allport de 4.000 termos para 171 características,
eliminando os que pareciam redundantes ou incomuns. Através de Análise Fatorial elencou
16 fatores básicos que descreveriam a personalidade:
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1. Reservado, anti-social
2. Menos inteligente, concreto
3. Afetado por sentimentos
4. Submisso, humilde
5. Sério
6. Prudente (expedient / undependable)
7. Tímido
8. Insensível
9. Confiável (trusting)
10. Prático
11. Direto (forthright)
12. Confiante
13. Conservador
14. Dependente de um grupo
15. Indisciplinado
16. Descontraído

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

Extrovertido, sociável
Mais inteligente, abstrato
Emocionalmente estável
Dominante, assertivo
Descontraído
Responsável (conscientious)
Arrojado
Sensível
Desconfiado (suspicious)
Imaginativo
Astuto, calculista
Preocupado
Aberto (experimenting)
Auto-suficiente
Controlado
Tenso

A partir desses fatores, foi publicado, em 1949 (ver site da Universidade de Indiana http://www.indiana.edu/~intell/rcattell.html), um teste de personalidade chamado 16 P. F.
Questionnarie (16 Personality Factor Questionnarie) que ainda é amplamente utilizado para
aconselhamento profissional, aconselhamento matrimonial e avaliação de funcionários e
executivos.
Segundo Gray (2000), o questionário, usado até hoje, consiste de aproximadamente
200 afirmações sobre aspectos específicos de comportamento como “Eu gosto de ir a festas”
e para cada questão o respondente deve selecionar uma dentre as alternativas: sim,
ocasionalmente, não.
Um questionário 16 P. F. pode ser visto no seguinte endereço da internet:
http://www.library.ucsf.edu/tobacco/batco/html/3600/3635/

3.4.2. Eysenck Personality Inventory
Outro pioneiro na teoria de traços foi Hans Eysenck. Segundo Hockenbury e
Hockenbury (2001 e 2002), um modelo mais simples de traços de fonte universais foi
proposto por esse psicólogo britânico no início da década de 50. O método de Eysenck
(1952) era semelhante ao de Cattell, mas a sua concepção de personalidade incluía, numa
primeira instância, somente duas dimensões:
1. Introversão – extroversão
2. Neurose – estabilidade emocional
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Eysenck acreditava que, combinando essas duas dimensões, as pessoas poderiam ser
classificadas em quatro tipos básicos; introvertido-neurótico, introvertido-estável,
extrovertido-neurótico, extrovertido-estável. Em pesquisa posterior, o autor identificou uma
terceira dimensão de personalidade, por ele chamada de psicose.
“Para medir as posições das pessoas em cada uma das três dimensões, Eysenck
desenvolveu um questionário chamado Eysenck Personality Inventory (...) que ainda é
utilizado com objetivos clínicos e de pesquisa”. (Gray, 2000:576)

3.4.3. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Segundo o site da Universidade da Flórida
(http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Myers.htm), o desenvolvimento do MBTI
foi obra de mãe e filha: Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, mas na década de 20
não se chamava, ainda, MBTI. Foi na década de 40 que a filha tomou as rédeas, uma vez
que Mrs. Briggs estava se aposentando. O MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) é um
inventário de personalidade desenvolvido com a finalidade de oferecer informações sobre os
tipos psicológicos de Jung. Segundo a Association for Psychological Type
(http://www.aptcentral.org/aptmbtiw.htm), Myers e Briggs desenvolveram o MBTI a fim de
tornar a teoria da personalidade humana de Jung mais compreensível e possível de ser usada
no dia-a-dia. O MBTI analisa quatro dimensões:
•

Extroversão (E) ou Introversão (I)

•

Senso (S) ou Intuição (N)

•

Pensamento (T) ou Sentimento (F)

•

Julgamento (J) ou Percepção (P)

A combinação das quatro dimensões resulta em 16 tipos MBTI (ISTJ, ISTP, ESTP,
ESTJ, ISFJ, ISFP, ESFP, ESFJ, INFJ, INFP, ENFP, ENFJ, INTJ, INTP, ENTP e
ENTJ)
Segundo Gonsowski (1999), o MBTI é comumente utilizado por empresas como a
IBM por exemplo. Infelizmente o autor não entra em detalhes com relação a que tipo de uso
se faz desse instrumento na empresa.
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3.4.4. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
O MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) foi publicado em 1943 por
Starke R. Hathaway e J. Charnley McKinley com o intuito de auxiliar no diagnóstico de
desordens mentais e seleção de tratamento adequado. Atualmente é utilizada a segunda
versão MMPI-2 que, entre outros usos, também é aplicada no aconselhamento familiar e
vocacional. (http://assessments.ncs.com/assessments/tests/mmpi_2.htm)
Segundo Lundin (1974), no teste MMPI são apresentadas 500 perguntas tipo “ Sintome geralmente ansioso, mas não sei do que tenho medo” e é pedido que responda com
“verdadeiro”, “falso” ou “?”. Segundo o autor, o teste original tinha o objetivo de localizar
indivíduos com tendências anormais. Com relação ao MMPI-2, publicado em 1989, Sarason
e Sarason (1999) afirmam que o inventário atualizado é composto de 567 itens. Ele parece
ser uma revisão bem sucedida e deve ser tão usada como a versão original - um dos testes
de maior índice de aplicação.
Tanto o MBTI quanto o MMPI-2 são usados até hoje. Pode-se administrar o teste via
internet. Veja os sites (http://www.bridgeview-counseling.com/mmpi.htm) e
(http://thrisk.yi.org/psych/pt-mbti-links.html).
Como estamos falando das teorias da personalidade da década de 40, vale a pena citar
o estudo de Karen Horney, psiquiatra e psicanalista norte-americana de origem alemã,
considerada uma das principais figuras do culturalismo na psicanálise. Segundo Engel,
Blackwell e Miniard (2000), a teoria sociopsicológica, à qual Horney, Adler, e Fromm estão
associados, reconhece a interdependência do indivíduo e da sociedade. “A teoria da
personalidade sociopsicológica difere da teoria psicanalítica em dois aspectos importantes.
Primeiro, as variáveis sociais, e não os instintos biológicos, são consideradas os mais
importantes determinantes na moldagem da personalidade. Segundo, a motivação
comportamental é direcionada para atender estas necessidades.” (p.284)
O paradigma de Horney é um exemplo da teoria da personalidade sociopsicológica.
Segundo os autores acima, o modelo sugere que o comportamento humano resulta de três
orientações interpessoais predominantes: Condescendente, Agressiva e Desvinculada.
Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), “As pessoas condescendentes
(compliant) são dependentes de outras pessoas para amor e afeto e são referidas como indo
em direção a outros. As pessoas agressivas (agressive) são motivadas pela necessidade de
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poder e vão contra as outras. As pessoas desvinculadas (detached) são auto-suficientes e
independentes e movimentam-se para longe das outras” (p.284).
Karsaklian (2000) afirma que o complacente (compliant) é aquele que vai em direção
aos outros, na busca de afeição e filiação. O agressivo (agressive) vai contra os outros,
desenvolvendo um apetite de poder e de dominação. O desapegado (detached) esquiva-se
dos outros, refugiando-se no isolamento e construindo uma carapaça de indiferença.
Segundo Jon Noerager (1979) o CAD (Compliant-Agressive-Detached) é um
instrumento para medir personalidade desenvolvido, especificamente, para a Pesquisa de
Mercado. Segundo ele “Cohen (1967) desenvolveu esse instrumento com o propósito
específico de estudar o comportamento do consumidor dentro de um contexto relacionado à
personalidade”. O instrumento parece medir a orientação interpessoal das pessoas na base
do modelo de três personalidades de Horney (1945).
Noerager realizou um estudo onde o CAD era aplicado juntamente com o 16 P. F
Test. Entretanto, percebeu que os resultados desencadearam sérias questões sobre a utilidade
do instrumento CAD na sua forma atual, concluindo que refinamentos e desenvolvimentos
seriam necessários no futuro.
Falando, agora, da década de 50, não podemos deixar de mencionar os estudos de
Maslow (que, como veremos mais adiante, influenciou estudos psicográficos como o
primeiro VALS).
Maslow dedicou um capítulo do seu livro “Motivation and Personality”, de 1954, ao
tema “Hierarquia das Necessidades”. Interessante notar que, segundo McConnell (1978),
Maslow – diferentemente de Freud, Jung, Aldler e Erikson, que realizavam seus estudos em
relação a indivíduos anormais ou mal-ajustados – “é um dos poucos teóricos que construiu
suas idéias sobre o comportamento humano baseado no estudo de pessoas altamente
criativas e psicologicamente saudáveis” (p.447), como alguns de seus amigos, e pessoas
famosas, como Lincoln, Einstein e Beethoven. Maslow supôs que esses indivíduos tivessem
alcançado um alto grau de “Self-Actualization”. “Assim ele acreditou que fosse capaz de
determinar as características de uma pessoa verdadeiramente ‘auto-atualizada’.” (p.448)
A necessidade de Auto-Realização (ou auto-atualização / tendência à atualização
como traduzem alguns) é aprimorar-se cada vez mais. É a necessidade de atingir um nível
mais alto, ou seja, ela, geralmente, só ganha importância quando as necessidades dos níveis
mais baixos foram satisfeitas.
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HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW
Necessidade de nível mais alto
AUTO-REALIZAÇÃO Um desejo de saber, entender, sistematizar,
organizar e construir um sistema de valores
ESTIMA Lutando para atingir uma posição elevada em
relação a outros, incluindo maestria e reputação
SENTIMENTO DE PERTENCER Lutar para ser aceito por membros íntimos da
família e associados próximos
SEGURANÇA Preocupação quanto à sobrevivência física,
incluindo segurança, abrigo e proteção
FISIOLÓGICO Fundamentos de sobrevivência – alimento, água,
sono
Necessidade de nível mais baixo
Fonte: adaptado de Engel, Blackwell e Miniard (2000:276)

A hierarquia implica que a ordem do desenvolvimento é fixada, o que significa que
um certo nível tenha que ser atendido antes do próximo, afirma Solomon (1996). “Esse
enfoque universal da motivação tem sido adaptado pelos marqueteiros porque ele
(indiretamente) especifica certos tipos de benefícios de produtos que as pessoas podem estar
procurando, dependendo dos diferentes estágios nos seus desenvolvimentos e/ou suas
condições ambientais”. (p.131-2)
O autor mostra a relação dos níveis da hierarquia de Maslow com alguns produtos e os
apelos de comunicação para atender cada necessidade.
Nível da hierarquia
Auto-realização
(Self-Actualization)
Estima (Ego needs)
Sentimento de pertencer
(Belongingness)
Segurança (Safety)
Fisiológica (Phisiology)

Produtos Relevantes
Hobbies, viagem, educação
Carros, móveis, cartões de
crédito, lojas, clubes de campo,
bebidas alcoólicas
Roupas, produtos de beleza,
clubes, bebidas
Seguros, sistemas de alarme,
investimentos de aposentadoria
Remédios, cesta básica,
produtos em geral

Exemplo
U.S. Army – “Seja tudo o que
você pode ser”
Royal Salute Scotch – “O que o
rico dá à riqueza”
Pepsi – “Você está na geração
Pepsi”
Allstate Insurance – “Você está
em boas mãos com Allstate”
Quaker oat Bran – “É a coisa
certa a fazer”

Fonte: adaptado de Solomon, 1996:133

Segundo ele, entretanto, não se pode usar a hierarquia de Maslow literalmente porque
há o problema de cultura. Parece que essa hierarquia está restrita à cultura ocidental. O autor
finaliza: “a questão é que essa hierarquia, enquanto largamente aplicada ao marketing, deve
ser valorizada porque ela nos lembra que os consumidores podem ter diferentes
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necessidades prioritárias em diferentes tempos (...) mais do que isso, porque especifica
exatamente o progresso do consumidor na escalada de necessidades”.(p.133)
Segundo Hersey e Blanchard (1986) o comportamento das pessoas num dado
momento costuma ser determinado pela sua necessidade mais intensa. Por essa razão é
importante que os administradores tenham algum conhecimento das necessidades mais
importantes para as pessoas. Eles concordam com Solomon quando afirmam que “a
hierarquia de Maslow não pretende ser um esquema tipo tudo-ou-nada, mas um instrumento
útil para prever o comportamento humano com maior ou menor probabilidade”.
Voltando aos inventários de personalidade podemos citar, agora, os desenvolvidos na
década de 50 e que acabaram sendo utilizados pela área de marketing: Gordon Personal
Profile (GPP), Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) e California Personality
Inventory (CPI)

3.4.5. Gordon Personal Profile (GPP)
Leonard V. Gordon desenvolveu Gordon Personal Profile (GPP) e Gordon Personal
Inventory (GPI) separadamente na década de 50 e os combinou em 1978 (Gordon
Personal Profile-Inventory) GPP-I. Segundo o site da Psychorp
(http://www.psychcorp.com/catalogs/paipc/psy114bpri.htm), o GPP-I é bastante utilizado
em aconselhamentos e contratação de empregados.
Segundo Frank, Massy e Wind (1972), o Gordon Personal Profile (GPP) mensurava
quatro traços de personalidade: ascendência, responsabilidade, estabilidade emocional e
sociabilidade e o Gordon Personal Inventory (GPI) mensurava prudência (cautela),
pensamento original (inteligência), relações pessoais e vigor.
Kassarjian (1971) aponta que esse instrumento tenta medir ascendência,
responsabilidade, estabilidade emocional e sociabilidade. Segundo ele, houve estudos que
encontraram alguma correlação entre o uso de certos produtos (como remédios para dor de
cabeça, vitaminas, bebidas, automóveis e chicletes) com uma ou mais variáveis de
personalidade. Gunter e Furnham (1992) também mencionam o uso desse instrumento em
alguns estudos relacionados ao consumo de produtos.

3.4.6. Edwards Personal Preference Schedule (EPPS)
O EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) foi publicado em 1957. Catorze
anos depois ele já havia sido usado em aproximadamente doze estudos sobre
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comportamento do consumidor, afirma Kassarjian (1971). O instrumento tinha como
objetivo medir as necessidades orientadas psicoanaliticamente e era baseado no sistema de
necessidades da personalidade de Henry Murray (as mesmas necessidades usadas no TAT).

3.4.7. California Personality Inventory (CPI)
Outro inventário de personalidade famoso é o CPI, California Personality Inventory,
também conhecido como California Psychological Inventory . O CPI, criado em 1951 por
Harrison Gough, também foi utilizado em estudos de consumo de produtos.
“Antes da Segunda Guerra Mundial, Pesquisa de Mercado estava voltada
principalmente em medidas volumétricas, usando técnicas derivadas da pesquisa de
entrevistas e análise econômica. Pesquisadores de mercado prestavam atenção
estritamente para a metologia de amostragem. A precisão da amostragem era primordial
e pouca importância era dada às considerações psicológicas.” (Piirto, 1991:11)

Segundo essa autora, depois da Segunda Guerra Mundial aumentou o interesse por
técnicas psicoanalíticas na Pesquisa de Mercado. Uma das razões foi a riqueza de dados
empíricos sobre atitudes, sentimentos e comportamento que vieram das pesquisas realizadas
em soldados norte-americanos durante a guerra. Harrison G. Gough trabalhou no Camp
Beale e depois criou o California Psychological Inventory (CPI) em 1951 que se tornou, na
época, o modelo padrão para medir atributos de personalidade. Segundo Hockenbury e
Hockenbury (2001 e 2002), o CPI é constituído de 462 itens (tipo “verdadeiro-falso”) sendo
que aproximadamente metade deles foi retirada do MMPI. Segundo os autores, perfis
gerados a partir do CPI são utilizados para prever notas na escola, delinqüência e
desempenho no trabalho.
O interesse na psique humana e personalidade atingiu seu pico, pelos pesquisadores de
marketing, na década de 50. No final da década os profissionais da área viram-se
bombardeados por estudos que tentavam correlacionar personalidade ao comportamento do
consumidor. O desenvolvimento de testes de personalidade era significante porque eles
categorizavam pessoas em tipos definidos por traços de personalidade, um conceito que,
mais tarde, forneceria a base para certos tipos de pesquisa psicográfica.
O mais famoso estudo que tentava correlacionar consumo de marca com tipo de
personalidade foi o estudo de Evans (1959). No seu estudo ele tenta correlacionar a
personalidade dos consumidores (segundo o EPPS) com as marcas de carro Ford e
Chevrolet. Entretanto, ele conclui que as características de personalidade usadas no estudo
não diferenciam os consumidores das duas marcas de carro. Ele afirma que embora as
pessoas de classes sociais semelhantes tenham diferentes personalidades, essas
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personalidades não parecem estar sistematicamente relacionadas com a seleção das marcas
de carro Ford ou Chevrolet. O mesmo tipo de estudo foi realizado outras vezes, mas,
segundo Kassarjian (1971), a conclusão foi que personalidade é responsável por alguma
variância, mas não suficiente para dar consolo aos profissionais de marketing que pesquisam
personalidade.
Paralelamente ao crescimento de estudos relacionados a valores e personalidade,
iniciava-se o movimento da Pesquisa Motivacional na área da Pesquisa de Mercado.
“Um grande número de influências ajudou na criação de itens com melhores atributos – e
melhores formas de medir resposta a esses itens.
Primeiro, houve o desenvolvimento da pesquisa motivacional. (...)
A segunda influência (...) foi a conversão, durante a Segunda Guerra Mundial, de muitos
cientistas sociais na área da pesquisa de opinião, seguida, nos anos posteriores à guerra, da
entrada de muitos cientistas sociais na área de Pesquisa de Marketing.” (Demby, 1974:20)

Segundo Alderson (1958), as duas principais escolas da teoria motivacional foram
derivadas da psicologia da Gestalt (Wertheimer, Kohler, Koffka, Lewin) e da Psicanálise
(Freud, Adler, Jung, Rank, Sullivan, Fromm, Horney).
Segundo Kassarklian (2000) “a influência da abordagem freudiana sobre o marketing
e a publicidade foi considerável, tanto no nível das idéias como no nível dos métodos. No
terreno comercial, sua principal contribuição foi de salientar a dimensão simbólica e não
simplesmente funcional do consumo. Não se compra um produto somente por aquilo que ele
faz, mas também por aquilo que ele significa por meio de sua forma, sua cor, seu nome”.
(p.5)
Da mesma forma, Solomon (1996) afirma que as primeiras tentativas de aplicar as
idéias Freudianas para entender os significados mais profundos dos produtos e propagandas
foram feitos nos anos 50, quando a Pesquisa Motivacional foi desenvolvida.

3.5. PESQUISA MOTIVACIONAL
O que é Pesquisa Motivacional? Segundo Smith (1954), é a fase da Pesquisa de
Marketing que tenta responder à questão “Por quê?”. A Pesquisa Motivacional procura
relacionar o comportamento com a face oculta do processo, como desejos, emoções e
intenções. Dessa forma, ela se diferencia das pesquisas que só descrevem uma situação ou
enumeram as pessoas que se comportam de uma determinada forma. Resumindo, para
Smith, a Pesquisa Motivacional foca o que acontece “dentro” da pessoa entre o tempo que o
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estímulo foi oferecido e a resposta dada por ela. O estímulo pode ser um anúncio, um
produto, um display e a resposta é o ato de comprar ou não o produto.
Segundo Foxall e Goldsmith (1988), Ernest Dichter , psicólogo nascido em Viena,
disse, nos anos 40, que os profissionais de marketing e propaganda deveriam prestar atenção
nos aspectos psicológicos de consumo, o que tem papel decisivo na preferência de produtos
e marcas.
Ele é considerado, por vários autores, como o “pai” da Pesquisa Motivacional. Aliás,
ninguém apresenta a relação de Dichter com a Pesquisa Motivacional (e seus conceitos)
melhor que a jornalista Rebecca Piirto (1991) especializada em “business”. Piirto
entrevistou muitos profissionais de pesquisa de propaganda e marketing, entre eles Ernest
Dichter. Por essa razão seus comentários sobre o assunto foram “emprestados” nesta parte
do estudo e muito do que leremos abaixo foi tirado de seu livro.
Dichter estudou psicologia num instituto psico-econômico (Wirtschafts Psychologices
Institute) da Universidade de Viena. Embora fosse um admirador de Freud, tinha que
estudá-lo às escondidas porque Freud não era oficialmente reconhecido por muitos
acadêmicos. Um de seus professores foi o estatístico e cientista social Paul Lazarfeld.
Dichter acreditava fortemente que não se podia perguntar às pessoas, de forma
direta, o por quê delas fazerem o que faziam, porque na maioria das vezes elas não sabiam.
As reais motivações das pessoas estavam escondidas. Isto lembra o que Lazarfeld havia
escrito, décadas antes, em seu artigo “The Art of Asking WHY”. Dichter dizia que a forma
de descobrir por que as pessoas compram era perguntando sobre as circunstâncias que
circundam suas ações. Isto levantou muita controvérsia entre os pesquisadores de marketing
porque ia em direção contrária a tudo que eles haviam feito até então.
Um dos primeiros trabalhos publicados que procurava legitimar as técnicas de
Pesquisa Motivacional foi escrito por Cheskin e Ward em 1948 “Indirect Approach to
Market Reactions”. A partir daí, as técnicas de Pesquisa Motivacional tornaram-se, na
década de 50, muito utilizadas pelas agências de publicidade.
O movimento motivacional apoiava-se nas técnicas projetivas “emprestadas” da
psicologia clínica, que eram desenhadas para fazer com que os sujeitos falassem sobre e
revelassem suas motivações inconscientes. As técnicas mais usadas eram a entrevista em
profundidade, os testes de percepção temática (TAT), Rorschach Test (manchas de tinta),
associação de palavras e exercícios de completar sentenças.
Tais técnicas subjetivas eram criticadas pelos pesquisadores estatísticos tradicionais.
Na metade dos anos 50 houve um debate clássico entre os pesquisadores estatísticos
tradicionais, liderados por Alfred Politz, e os motivacionistas, liderados por Ernest Dichter.
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Os departamentos das universidades ficaram divididos entre as colocações quantitativas de
Politz “apenas os números dizem a verdade” e as qualitativas de Dichter “a verdade está no
subconsciente”. A divisão, segundo Piirto, formou a base da síntese dos métodos
quantitativos e idéias qualitativas que levaram ao desenvolvimento da psicografia – como
veremos mais adiante.
O livro “Motivation and Market Behavior” de Ferber e Wales (1958) é uma
coletânea de textos sobre Pesquisa Motivacional onde se pode encontrar o texto “Toward an
Understanding of Human Behavior” de Dichter e “Motivation Research – Opportunity or
Dilemma?” de Politz. Dichter, além de defender a técnica da Pesquisa Motivacional,
enumera, em seu texto, algumas circunstâncias em que as técnicas motivacionais e
projetivas são indispensáveis:
1) Sempre que o dado solicitado não possa ser apresentado no nível racional ou
consciente.
2) Sempre que lidamos com mecanismos psicológicos e não simplesmente com
relações estatísticas de causa e efeito.
3) Sempre que o respondente tiver a chance de sofrer uma interferência, consciente ou
inconsciente, entre o tempo em que entende a pergunta até a hora em que a responde.
“Quando um publicitário deseja ser capaz de prever os resultados de suas ações (...) ele está
pedindo respostas motivacionais. Se o publicitário está satisfeito em saber que a maior parte das
pessoas irá beber chá quando estiverem doentes, que a maior parte das pessoas tem somente um
carro, consome um tipo de cereal, escuta uma rádio específica ou assiste a um show de TV,
então as técnicas utilizadas para aproximar figuras de censo devem ser totalmente satisfatórias
para ele. Se o publicitário, entretanto, não está satisfeito com suas descobertas sobre onde suas
vendas são boas ou ruins, mas deseja realizar mudanças, deseja vender um segundo carro para a
família, fazê-los comprar sua marca de cereal, e assistir a seu show de TV, ele está invadindo o
campo das ciências sociais e, particularmente, o campo das disciplinas psicológicas, tenha ele
percebido isso ou não.” (Dichter, 1958(b):30-1)
“Pesquisa Motivacional é um fator a mais. Ela não é uma substituta à Pesquisa de Mercado
tradicional. (...) Pesquisa psicológica é indicada quando os métodos normais de Pesquisa de
Mercado não conseguem responder as questões levantadas, ou quando não resolvem um
problema importante. (...) Quando o enfoque quantitativo não traz uma direção de ação
suficientemente nítida, então outra coisa é necessária – alguma coisa que entre numa nova
dimensão do problema.” (Smith, 1954:203)
“Pesquisa Motivacional não é oferecida como uma nova religião ou modo de vida. Ela é
simplesmente uma ferramenta diferente para fornecer uma multiplicidade de respostas à
pergunta ‘Por quê?’ do comportamento humano que não estão disponíveis através de nenhuma
outra fonte.” (Martineau, 1957:27-28)

Entretanto, além das críticas de Politz, a Pesquisa Motivacional era vista por alguns
como uma prática que explorava a inocência do público para obter ganhos comerciais. O
livro “The Hidden Persuaders” de Vance Packard (publicado em 1957) criticava a Pesquisa
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Motivacional através de argumentos de moralidade e advertia os consumidores de que seus
subconscientes estavam sendo manipulados pela propaganda.
O resumo do livro de Packard pode ser encontrado no site:
(http://www.alanperlman.com/source/samples/booksum_pursuade.html#top). Destaquemos,
aqui, as maiores críticas à Pesquisa Motivacional abordadas no resumo:
•

Entusiastas tendem a acreditar que a Pesquisa Motivacional é a cura para qualquer
problema de marketing, quando, na verdade, não há uma razão única para as pessoas
comprarem ou não produtos.

•

Pesquisa Motivacional empresta ferramentas de diagnóstico da psiquiatria e aplicaas em comportamento de massa – sem a certeza de que a transferência é válida. E,
porque a Pesquisa Motivacional é cara, há uma limitação do tamanho da amostra.

•

Resultados dependem muito de um pesquisador brilhante; os testes não foram
validados. E também: diferentes pesquisadores podem interpretar o mesmo
resultado de forma diferente.

•

O estudo não é tecnicamente rigoroso.

Talvez o problema mais persistente com a Pesquisa Motivacional era que Politz e
seus companheiros estavam certos. A Pesquisa Motivacional não era confiável. Ela falhou
em uma das regras cardinais dos métodos científicos: a replicabilidade. Dois pesquisadores
podiam chegar a duas conclusões completamente diferentes das mesmas entrevistas, porque
Pesquisa Motivacional era muito dependente das interpretações individuais.
Apesar de tudo, o interesse nas motivações dos consumidores mantém-se alto.
Muitas das técnicas projetivas ainda são usadas hoje, embora adaptadas, pelos institutos de
pesquisa.
Segundo William Wells, o livro de Packard, que criticava esse tipo de pesquisa, foi a
melhor coisa que aconteceu com a Pesquisa Motivacional. Ele convenceu os profissionais
de marketing de que a Pesquisa Motivacional era necessária.
Em 1958 Daniel Yankelovich escreveu um artigo “A Marketing Concept Should Be
the Sum of Psychoanalysis and Nose-Counting” sugerindo o “casamento” das pesquisas
qualitativas com as quantitativas a fim de produzir insights valiosos sobre o consumidor.
No mesmo ano Ernest Dichter publicou, através do Institute for Motivational
Research, uma monografia de 45 páginas intitulada “Typology” (Dichter, 1958a) na qual ele
mostra como usar técnicas projetivas para segmentar mercados em tipos de personalidade.
Neste trabalho, o autor frisou o valor de classificar as pessoas em grupos separados tipologias - de acordo com seus traços de personalidade, nível social e econômico, atitudes,
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motivos e outras características. Piirto (1991) ressalta a similaridade entre os conceitos de
tipologia de Dichter e as definições posteriores sobre psicografia.
No início dos anos 60, o aspecto subjetivo (ligado às teorias freudianas) da Pesquisa
Motivacional e a personalidade “difícil” de Dichter tinham recebido muitas críticas. Muitos
pesquisadores começaram a perder interesse nas motivações inconscientes dos
consumidores e, com a disponibilidade de computadores e avanço tecnológico, um novo
método começava a entrar em evidência – a Segmentação Psicográfica.
“Tirando as reclamações sobre validade, a Pesquisa Motivacional teve um efeito positivo na
comunidade de Pesquisa de Marketing no geral: Ela mostrou a inadequação da demografia e
métodos tradicionais de pesquisa estatística usados sozinhos. (...) A Pesquisa Motivacional
mostrou que números sozinhos eram muito superficiais para dizer a verdade sobre os
consumidores. Muitos procuraram uma nova forma de indagar o que casaria a precisão das
técnicas dos estatísticos com os insights humanos dos motivacionistas. A nova forma tornou-se a
psicografia (psychographics)”. (Piirto, 1991:17)

Mais informações sobre Pesquisa Motivacional podem ser encontradas, em
português, no livro “Pesquisa de Mercado: Técnica e Prática” de Tagliacarne (1978).

3.6. PSICOLOGIA ECONÔMICA E ECONOMIA
COMPORTAMENTAL
Segundo Raaij (1999), provavelmente o conceito de Psicologia Econômica foi usado
pela primeira vez em 1881 pelo cientista social francês Gabriel Tarde que, em 1902,
escreveu o livro “La Psychologie Economique”. Dentre outros estudiosos que contribuíram
para a Psicologia Econômica destacam-se: Thorstein Veblen e F. H. Knight (década de 20);
George Katona, Burkhard Strümpel e Richard Curtin (décadas de 30 e 40); Karl-Erik
Wärneryd (década de 50); Pierre-Louis Reynaud, Paul Albou, Folke Ölander, Gery Van
Veldhoven e Fred Van Raaij (décadas de 60 e 70).
Embora o conceito tenha aparecido no final do século XIX, o primeiro colóquio
sobre Psicologia Econômica só veio a acontecer quase um século depois (1976) em Tilburg,
Holanda. Inicialmente denominada “European Research in Economic Psychology” a
organização é hoje conhecida como “International Association for Research in Economic
Psychology” (IAREP) – fundada oficialmente em 1982. Um ano antes, Katona (1975)
publica o livro “Psychological Economics”.
As décadas de 80 e 90 foram marcadas por diversas publicações de livros e manuais
sobre Psicologia Econômica. Em 1981 foi estabelecido o “Journal of Economic
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Psychology”, tendo como editores Fred Van Raaij, Stephen Lea e, atualmente, Alan Lewis.
Na década de 90 foram realizadas escolas de verão sobre Psicologia Econômica na Europa
Ocidental.
Somente nos últimos anos a Psicologia Econômica vem recebendo maior atenção e
reconhecimento pelos estudiosos brasileiros. A Universidade Federal do Pará (UFPA)
possui o LAPE (Laboratório de Psicologia Econômica) e o GPPE (Grupo de Pesquisa em
Psicologia Econômica). A Linha de Pesquisa em Psicologia Econômica da UFPA é pioneira
no Brasil e foi oficialmente iniciada no “Mestrado em Psicologia: Teoria e Pesquisa do
Comportamento” em dezembro de 2000. Maiores informações podem ser obtidas no site:
http://www.cpgp.ufpa.br/lape
Em agosto de 2002 foi realizado o Pré-Encontro de Psicologia e Economia:
“Fronteiras, Convergências, Dilemas” – organizado por Vera Rita de Mello Ferreira, Nilton
Regis Filomeno e Marco Aurélio Fernandez Velloso – na sede do InterPsic em São Paulo
com o intuito de oferecer uma interação entre as áreas (Psicologia e Economia) e promover
o primeiro “Encontro de Psicologia e Economia”. Maiores informações podem ser obtidas
no site: http://www.psiecon.com.br
O artigo “A Contribuição da Psicologia Econômica – trajetórias e perspectivas de
trabalho” (http://www.verarita.psc.br/html/art_psico2.html) de Vera Rita de Mello Ferreira,
procura esclarecer que a Psicologia Econômica é um ramo da Psicologia Social, enquanto
que a Economia Comportamental é a tentativa dos profissionais de Economia em se
“aproximar desse lado mais humano da ciência”, a Psicologia. De qualquer forma, o
importante é ressaltar que o interesse está na interface entre Psicologia e Economia.
“Seu objetivo é o estudo interdisciplinar do comportamento econômico - investigar como a
economia influencia a vida das pessoas, seus sentimentos, pensamentos e comportamentos, e
como esses elementos, por sua vez, podem influenciar a economia, havendo numerosos
problemas práticos e acadêmicos para os quais ela poderia contribuir.” (Ferreira http://www.verarita.psc.br/html/art_psico2.html)

Em seu artigo “History of Economic Psychology”, Raaij (1999) menciona que
os comportamentos relacionados a recursos escassos (dinheiro, tempo e esforço) são parte
dessa linha de estudo. A Psicologia Econômica inclui o estudo do Comportamento do
Consumidor e utiliza instrumentos como painel de consumidores e análise de dados
secundários. Dessa forma a Psicologia Econômica tem relações com pesquisa sobre o
consumidor, marketing, publicidade etc.
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3.7. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E
PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR
Embora Kassarjian (1982) tenha afirmado que os termos “Comportamento do
Consumidor” e “Psicologia do Consumidor” não tenham sido muito usados antes de 1965 –
quando apareceu pela primeira vez no Annual Review of Psychology com o artigo
“Consumer Psychology” de Twedt (1965) – foram publicados pelo menos seis artigos no
periódico Journal of Marketing sobre Comportamento do Consumidor na década de 50
(Bilkey, 1951; Bilkey, 1953; Clawson, 1954; Hicks, 1955; Green, 1955 e Bayton, 1957).
De qualquer forma, a área realmente tornou-se mais popular em meados da década
de 60 com a publicação dos primeiros livros sobre Comportamento do Consumidor (Myers
e Reynolds, 1967 e Engel, Kollat e Blackwell, 1968) e a implantação da disciplina em
várias escolas. O estabelecimento do periódico Journal of Consumer Research em 1974
também contribuiu para o desenvolvimento dessa área de estudo.
Não foi encontrado nenhum texto que abordasse a diferença conceitual entre
“Psicologia do Consumidor” e “Comportamento do Consumidor”. Entretanto, sabe-se que o
estudo do comportamento é uma das áreas de estudo da Psicologia; seria possível afirmar
que a Psicologia do Consumidor é uma área mais abrangente que o Comportamento do
Consumidor. Por outro lado, livros intitulados “Psicologia do Consumidor” como o de Gade
(1980) abordam praticamente os mesmos temas que livros com o título de “Comportamento
do Consumidor”. Inclusive, nos últimos anos, o termo “Comportamento do Consumidor”
tem sido mais utilizado que “Psicologia do Consumidor”; mas um novo conceito que tem
aparecido atualmente é o de “Comportamento do Cliente” (Sheth, Mittal e Newman, 2001).
Os adeptos deste conceito procuram entender, entre outras coisas, as necessidades e desejos
dos clientes em seus três papéis: usuários, pagantes e compradores – indo além do
comportamento do consumidor.
Não importando o “título”, a área de estudo da psicologia e comportamento do
consumidor/cliente aborda o estudo de Segmentação de Mercado principalmente com base
em características como atitudes, valores, personalidade e estilo de vida dos consumidores.

3.8. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E ESTILO DE VIDA
A década de 50, além de ter sido marcada pela “febre” da Pesquisa Motivacional,
apresenta uma grande novidade para a área de marketing: a introdução do conceito da
Segmentação de Mercado, por Wendell Smith em 1956. Como já vimos:
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“Segmentação de Mercado consiste em ver um mercado heterogêneo (caracterizado por
demanda divergente) como um grupo de mercados homogêneos menores em resposta à
preferência por produtos diferentes entre os segmentos importantes do mercado. Isto é
atribuído aos desejos dos consumidores ou usuários por uma satisfação mais precisa de
seus desejos variados.” (Smith, 1956: 6)

Embora tradicionalmente a Segmentação de Mercado fosse baseada em dados
demográficos, a preocupação com dados psicográficos já aparecia nos estudos realizados na
década de 50. Um dos primeiros autores a propor uma segmentação por tipos de
personalidade foi Morris J. Gottlieb em 1958. Seu estudo foi publicado novamente em 1963
(Gottlieb, 1963) e ressalta a importância de saber bem quem é o consumidor para entender o
por quê dele comprar ou não um produto. Entretanto, o autor conclui que, para o produto
analisado (antiácido), as diferenças de uso entre os três grupos de personalidade não eram
tão grandes como as diferenças encontradas com relação a aspectos demográficos. Embora
os resultados não se mostrassem a favor da Segmentação Psicográfica (no caso, por
personalidade), o assunto continuou a ser estudado através de vários produtos diferentes e
metodologias distintas.
Importante ressaltar que o estudo de Gottlieb foi realizado em 1958 e que os anos 50
foram marcados por uma corrida precipitada à aplicação dos conceitos psicológicos na
elaboração de estratégias de propaganda e marketing.
Outro estudo sobre Segmentação de Mercado e personalidade é o de Engel, Kollat e
Blackwell (1969) “Personality Measures and Market Segmentation”, no qual os autores
concluem que melhores previsões de comportamento aconteciam quando os consumidores
eram, primeiramente, segmentados pela extensão de compra ou uso de uma categoria de
produto ou marca. Desta forma, personalidade não era usada como uma variável
independente.
Segundo Foxall e Goldsmith (1988), a proposição de que as diferenças individuais da
personalidade podem levar a variações no comportamento de compra foi responsável,
durante os anos 60, por um volume considerável de pesquisas de marketing. Entretanto, seus
resultados eram altamente equivocados e críticas devastadoras acabaram por frear este tipo
de pesquisa, sendo que muitas dessas críticas ao estudo baseado na psicologia do
consumidor vinham do fato de que as técnicas eram freqüentemente aplicadas de forma
errada dentro do contexto de marketing.
Os autores complementam afirmando que, entre os anos 60 e 70, centenas de estudos
foram conduzidos na tentativa de explicar as diferenças na seleção de produtos e marcas
através de escores (pontuações) ou testes de personalidade, mas seus resultados eram
limitados devido aos seguintes motivos: os testes tinham baixo poder de previsão; eram
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inapropriados; os pesquisadores de marketing descuidaram-se ao considerar as condições
nas quais os testes eram administrados; os testes eram usados indiscriminadamente; a
confiabilidade das variáveis dependentes era, geralmente, baixa ou desconhecida; os testes
de personalidade eram muito genéricos sendo aplicados para visões gerais do
comportamento.
Dentre alguns dos estudos que tentam correlacionar personalidade com uso de
produto, podemos citar: “Personality and Produtct Use” de Tucker e Painter, 1961;
“Psychological Factors in Predicting Product Choice” de Westfall, 1962; “Demonstration
of a Relationship between Psychological Factors and Brand Choice” de Kuerhn, 1963;
“Personality Correlates of Innovative Buying Behavior” de Bruce e Witt, 1970;
“Personality Correlates of Innovative Buying Behavior: a Reply” de Robertson e Myers,
1970 e “Personality and Product Use Revisited: an exploration with the personality
research form” de Worthing, Smith e Venkatesan, 1973.
Segundo Wells (1975), iniciando com Koponen, investigadores tentaram,
repetidamente, correlacionar o comportamento do consumidor com pontuações obtidas por
testes de personalidade. E, iniciando com os estudos inovadores das motivações dos
consumidores de Dichter, os estudiosos da mente do consumidor tentaram aplicar os
conceitos e métodos da psicologia clínica para quase todos os aspectos de marketing. Os
estudos de Koponem foram julgados como “equivocados” e a Pesquisa Motivacional saiuse muito melhor. Apesar de críticas severas com relação à ética e à metodologia, a Pesquisa
Motivacional virou moda – como já mencionado.
Durante os anos 60 a combinação dessas duas correntes começa a tomar forma.
Vários a chamaram de “Estilo de Vida” (Plummer, 1971-72), “Psicografia” (Demby, 1971 e
1974, Pernica, 1974) ou “Atividade e Atitude” (Hustad e Pessemier, 1974). Essa
combinação atraiu tanto acadêmicos como profissionais de marketing, mas também atraiu
críticas.
Segundo Plummer (1974a), o conceito dos modelos de estilo de vida e suas relações
com marketing foi introduzido em 1963 por William Lazer. Ele definiu modelos de estilo
de vida como: “um conceito de sistemas. Ele refere-se a um modo distinto de viver em seu
sentido mais amplo. (...) Ele incorpora os modelos que se desenvolvem e emergem da
dinâmica de viver em uma sociedade”. (Lazer, 1963 apud Plummer 1974a:33)
Plummer ainda afirma que, desde 1963, métodos para medir os padrões de estilo de
vida e suas relações com o comportamento do consumidor foram desenvolvidos e refinados.
Os enfoques de medida de estilo de vida mais usados eram as colocações sobre AIO
(Atividades, Interesses e Opiniões). O método usado na Segmentação por Estilo de Vida
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mede as atividades das pessoas em termos de: (1) como elas gastam seu tempo; (2) seus
interesses, o que consideram mais importante ao seu redor; (3) suas opiniões em termos do
que elas vêem sobre si mesmas e do mundo ao seu redor; e (4) algumas características
básicas como seus estágios no ciclo de vida, renda, educação, local em que moram.
Em artigo de 1964, “New Criteria for Market Segmentation”, Daniel Yankelovich
propõe o método de Análise de Segmentação, desenvolvida com base nas seguintes
premissas:
•

Cada marca parece vender efetivamente para somente certos segmentos do mercado e não para
o mercado todo.

•

Objetivos sólidos de marketing dependem do conhecimento de como os principais segmentos
de uma empresa diferem dos principais segmentos da concorrência.

•

Métodos demográficos tradicionais não favorecem tal conhecimento, pois a análise dos
segmentos de mercado pela idade, sexo, geografia e renda não fornece muitas direções para as
estratégias de marketing.

Segundo Yankelovich, a Análise de Segmentação auxilia o profissional de marketing
em diversas formas (como veremos no próximo capítulo)
É curioso notar que Yankelovich finaliza seu artigo afirmando que a área de
Marketing deveria desenvolver a sua própria teoria de interpretação do consumidor e não
emprestar um estudo pronto da área de Ciências Sociais e Psicologia. Ele alega que as
teorias de outras áreas, muitas vezes, não foram realizadas para atender os mesmos objetivos
que o Marketing procura. Conclui, então, que um dos valores da Análise de Segmentação é
que, embora tenha sido elaborada baseando-se nos conhecimentos das Ciências Sociais,
desenvolveu uma teoria interpretativa dentro do Marketing. Ela foi produzida pela – e para
– a área de negócios; o que auxilia os profissionais da área a desenvolverem objetivos
realistas de marketing.
Ainda na década de 60, é importante ressaltar a criação do conceito de Segmentação
por Benefício. Apesar de Russell Haley (1968) afirmar que a Segmentação por Benefício foi
introduzida em 1961, o primeiro artigo sobre o tema só foi publicado em 1968, quando
vários estudiosos já haviam repensado os conceitos tradicionais de segmentação e passaram
a preocupar-se com conceitos ligados à parte psicológica dos consumidores como
personalidade (Gottlieb, 1963) e atitudes, motivações, valores, padrão de uso, preferência
estética e grau de susceptibilidade (Yankelovich, 1964); sem contar que, em 1965, já se
falava sobre a Segmentação Psicográfica (como veremos mais adiante).
De qualquer forma, é importante notar que o conceito de Segmentação de Mercado,
originado na década de 50, passou a sofrer influências explícitas de teorias psicológicas e o
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conceito de Segmentação por Benefício parece ser uma das conseqüências dessas
influências, uma vez que, para Haley (1968), “um enfoque para a Segmentação de Mercado
pelo qual é possível identificar segmentos de mercado através de fatores de causa em vez de
fatores descritivos, pode ser chamado ‘Segmentação por Benefício’.” (p. 31).
É importante lembrar, mais uma vez, que a Segmentação por Benefício está sempre
relacionada a uma categoria de produto; a Segmentação Psicográfica nem sempre funciona
dessa forma, pois ela pode ser específica (quando é realizada para segmentar consumidores
de uma categoria específica de produtos) ou geral (quando uma população é segmentada de
acordo com suas características psicográficas sem a preocupação com uma categoria de
produto). A diferença entre segmentação específica e geral será abordada no item 4.4.

3.9. PSICOGRAFIA – PRIMEIRAS COLOCAÇÕES
Em 1965 surgiu, nos Estados Unidos, o termo Psychographics. Emanuel Demby
(1994), embora em publicação bem posterior, afirma ter tido um insight da palavra em uma
reunião com seus clientes para definir o que pretendiam fazer. A proposta era de segmentar
o público não somente pelas suas características demográficas (sexo, idade, renda, grau de
instrução etc.), mas pelas características que ele denominava pessoais, psicológicas
(sentimentos, tendências, estilo de vida). Para dar um nome a este tipo de estudo, Demby
subitamente sugeriu a palavra Psychographics, como sendo uma extensão do termo
demographics: seria uma análise, como a demográfica, mas utilizando variáveis
psicológicas – uma combinação da palavra “psicologia” com a palavra “demografia”, ou
“psychology” com “demographics”.
O autor define Psychographics como
“o uso de fatores psicológicos, sociológicos e antropológicos, como benefícios
desejados (...), auto-conceito e estilo de vida, para determinar como o mercado é
segmentado pela tendência de grupos dentro do mercado - e suas razões - para tomar
decisões particulares sobre um produto, pessoa, ideologia.” (Demby, 1994: 26).

Apesar do registro desse insight de Demby, a primeira publicação do termo
apareceu no mesmo ano (1965) na “Grey Matter”, uma publicação da Grey Advertising –
agência de publicidade norte-americana. Segundo Piirto (1990), Russell Haley, que
comandava os esforços de pesquisa da agência na época, afirmou que a palavra foi criada
numa reunião editorial como forma de descrever a pesquisa corrente da agência.
“(...) Isto é o que psicografia deveria ser - interesses da mente. Originalmente, nós dividimos
psicografia em duas áreas: os aspectos de benefício - interesses relacionados ao produto - e estilo
de vida. (...)” (Russell Haley apud Piirto, 1990:18)
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Coincidências, ou não, à parte, o importante é perceber que o termo já tem quase 40
anos e sua origem foi baseada em pesquisas mercadológicas relacionadas a características
“psicológicas” dos consumidores. Essa é a essência que temos que ter em mente.
Vale colocar, aqui, que as palavras “psychography” e “psychograph”, já eram
termos usados na Psicologia desde, pelo menos, a década de 20. Segundo Allport (1939),
W. Stern discute os métodos psicográficos em seu livro “Die Differentielle Psychologie” de
1921 (página 327-371, terceira edição).
No capítulo XV de Allport (1939) a psicografia recebe atenção especial. Para Allport
o termo “psychograph” tem vários significados. Às vezes é sinônimo de bibliografia
literária, às vezes diz respeito a quaisquer fatos psicológicos variados de uma pessoa. Ele
também pode designar um estudo de caso antigo ou uma história de vida do ponto de vista
clínico. “Mas, usado aqui, o termo simplesmente significa um gráfico impresso ou perfil
sobre o qual são marcadas as reais magnitudes dos traços comuns obtidos por um indivíduo”
(p.402).
A década de 70 foi marcada pela utilização de vários estudos psicográficos como o
AIO (Activities, Interests and Opinions) e o Rokeach Value Survey (que veremos no
capítulo 5). Foi também nesta década que foi lançado o primeiro livro específico sobre
Segmentação Psicográfica: “Lifestyles and Psychographics” de William Wells (1974) e
introduzido o estudo mais famoso: VALS (Values and Lifestyles). A partir daí houve um
“boom” de textos sobre o assunto e diferentes estudos (também abordados no capítulo 5).
Somente em caráter ilustrativo, falaremos um pouco dos estudos que podem ter
influenciado as pesquisas de Segmentação Psicográfica das décadas de 80 e 90, uma vez
que os estudos realizados nas últimas décadas serão abordados nos próximos capítulos.
Nos anos 80, pesquisadores continuaram a estudar a personalidade relacionada ao
comportamento do consumidor, tentando, desta vez, evitar os erros cometidos no passado e
utilizando os insights recentes sobre o desenvolvimento da teoria da personalidade e suas
medidas. A palavra do momento deixava de ser “personalidade” e passava a ser “valor”;
medir os valores dos consumidores parecia mais coerente do que tentar medir algo tão
subjetivo como a personalidade das pessoas.
Pitts e Woodside (1983), em seu estudo sobre as influências de valores pessoais na
preferência de consumo de classes e marcas de produtos, concluíram que havia relações
fortes entre valores e critério de escolha de consumo, mas relações fracas entre valores e
preferência por produto/marca pelos consumidores.
Segundo estes autores, valores pessoais são geralmente aceitos como a principal
influência no comportamento humano. Estudiosos behavioristas do consumidor têm
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sugerido a aplicação de valores pessoais para explicar as atitudes e compra de determinadas
classes de produtos. Estudos empíricos fornecem evidência de que valores pessoais podem
ser úteis na compreensão de comportamentos tão complexos como a seleção de uma
determinada marca dentro de uma categoria de classes de produtos.
Durgee, O’Connor e Veryzer (1996) acreditam que, com informações sobre os
valores chave dos consumidores, somos capazes de desenvolver propaganda,
posicionamento e novos produtos. Se pensarmos cada valor como motivações, podemos
posicionar produtos para serem os receptores dessas motivações. Em outras palavras,
podemos fazer produtos com design, nome, embalagem, propaganda, distribuição e preço
que satisfaçam os desejos dos consumidores.
Os autores ainda citam a técnica Laddering para descobrir valores e motivos
relevantes que levam o consumidor a escolher determinados produtos. Esta técnica parece
ter sido introduzida por Gutman e Reynolds em 1979.
Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), Laddering
“refere-se à sondagem em profundidade direcionada a revelar significados de níveis mais altos
tanto em nível de benefício (atributo) quanto em nível de valor. A escalada (laddering) busca
revelar os elos entre atributos de produtos, resultados pessoais (conseqüências) e valores que
servem para estruturar os componentes da rede cognitiva na mente do consumidor.” (Engel,
Blackwell e Miniard, 2000:292)

Para Valette-Florence et al. (2000), Laddering é a técnica de entrevista que descobre
as Means-End Chains individuais que estão associadas às razões da escolha entre produtos.
Means-End é uma expressão difícil de traduzir. Mas, grosso modo, seria o mesmo que dizer
os “meios para chegar à finalidade desejada”. Desta forma, a teoria de Means-End, ou
Means-End Chains, pode ser entendida como o método de tentar formar uma cadeia,
relacionando os atributos que existem nos produtos, as conseqüências positivas fornecidas
por esses atributos e os valores pessoais (ou desejos pessoais) que as conseqüências
reforçam.
No artigo “Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation”, Reynolds e
Gutman (1988) explicam como essa técnica de entrevista auxilia no entendimento de como
os consumidores traduzem os atributos de produtos em associações compreensíveis do
“self” seguindo a teoria Means-End.
Apesar de o conceito de Means-End ter sido abordado por Clyde Kluckhohn (1951),
John Howard (1977) e Vinson, Scott e Lamont (1977) ele tornou-se mais conhecido com a
publicação de Gutman (1982).
Hawkins, Best e Coney (1998) afirmam que o importante é começar com um atributo
(uma característica concreta do produto) e progredir de forma lógica para uma série de
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conseqüências (que tendem a tornar-se cada vez mais abstratas) que terminem com um valor
sendo satisfeito. Cada cadeia (chain) deve começar com um atributo e terminar com um
valor.
Segundo Solomon (1996), a pessoa tem desejos e escolhe, entre as alternativas, o meio
de atingir seus objetivos (satisfazer seus desejos) e os produtos são vistos como uma forma
de atingi-los. Consumidores são ajudados a subir a “escada” de abstração que conecta
atributos funcionais do produto com os seus desejos finais (valores).
“Para entender como o laddering funciona, considere uma mulher que goste de batata frita com
sabores. Uma investigação pode revelar que o atributo (ter sabor diferente) está relacionado
com um sabor forte (outro atributo). A conseqüência de um sabor forte é que ela come menos
batatas. Como resultado, ela não ficará gorda, o que, por sua vez, significa que ela terá um corpo
melhor. Finalmente, um corpo melhor resulta numa maior auto-estima, um valor terminal para
essa pessoa.” (Solomon, 1996:145)

Uma Means-End Chain é ilustrada por Reynolds e Gutman (1988) sobre a categoria
de vinho Cooler. O livro de Engel, Blackwell e Miniard (2000) reproduz a cadeia.
Mapa de Valor Hierárquico Hipotético da Categoria de Vinho Cooler

Fontes: baseado em REYNOLDS, Thomas J., GUTMAN, Jonathan. Laddering Theory, Method, Analysis,
and Interpretation. Journal of Advertising Research, 28, Feb/Mar. 1988. (p. 19) e ENGEL, James F.,
BLACKWELL, Roger D., MINIARD, Paul W. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro: LTC
editora, 8a edição, 2000. (p. 293)
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Pode-se perceber, portanto, que os valores estão relacionados ao comportamento de
consumo das pessoas. Um indivíduo compra produtos não só pelos seus atributos concretos,
mas, principalmente, pelos benefícios que esses atributos fornecem e que,
conseqüentemente, satisfazem seus valores e desejos finais.
Uma das aplicações da teoria Means-End recebe o nome de MECCAS (Means-End
Conceptualization of the Components of Advertising Strategy) e foi introduzida no início da
década de 80 (Olson e Reynolds, 1983 e Reynolds e Gutman, 1984) com o intuito de
traduzir as descobertas das pesquisas de “Laddering” para as estratégias de propaganda.
Leão e Mello (2001) afirmam que a maior contribuição da teoria Means-End seja
dada, provavelmente, ao campo da estratégia de comunicação uma vez que as descobertas
dos atributos, conseqüências e valores expostos pelas cadeias Means-End podem ser
usados como base para o desenvolvimento de estratégias que irão criar apelos ao
consumidor através das especificações particulares dos produtos. Para eles, MECCAS (que
foi traduzido pelos autores como a “conceitualização de means-end dos componentes de
estratégia de propaganda”) é um modelo desenvolvido para orientar o desenvolvimento e
avaliação dessas estratégias.
O modelo MECCAS, introduzido na década de 80 para auxiliar nas estratégias de
comunicação e posicionamento de produtos, como já foi dito, é utilizado até hoje. Prova
disso é o estudo realizado por Leão e Mello (2001) sobre a aplicação do modelo MECCAS
para um jornal on-line e o artigo de Huber, Herrmann e Beckmann (2000) no qual a
influência dos estados afetivos das pessoas é adicionado ao modelo MECCAS.
Mais explicações sobre Means-End Chains e MECCAS podem ser obtidas em Peter e
Olson (1990) e no artigo de Gutman e Reynolds apresentado na “Advertising and Consumer
Psychology Conference” em 1984, publicado em Olson e Sentis (1986).
Voltando um pouco aos inventários de personalidade, é necessário mencionar que a
década de 90 foi marcada por teorias sobre a existência de cinco principais fatores da
personalidade (Five Factor Model – Robert R. McCrae e Paul T. Costa Jr. e Big Five
Theory – Gerald Saucier e Lewis R. Goldberg). Segundo Hockenbury e Hockenbury (2001
e 2002), “atualmente, o consenso entre muitos pesquisadores é que os tijolos de sustentação
da personalidade podem ser descritos em termos de cinco dimensões básicas da
personalidade” (p.392).
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O modelo dos Cinco Fatores da Personalidade
Baixo -------------------------------------------- Alto
Fator 1: Neurose
Calmo
Preocupado
Temperamento estável
Temperamento emocional
Duro
Vulnerável
Fator 2: Extroversão
Reservado
Carinhoso
Solitário
Amigável
Quieto
Falante
Fator 3: Aberto a Experiências
Sensato
Imaginativo
Convencional, sem criatividade
Original, criativo
Prefere a rotina
Prefere a variedade
Fator 4: Agradabilidade (agreeableness)
Antagonista
Submisso
Sem escrúpulos (ruthless)
Dócil (softhearted)
Desconfiado (suspicious)
Confiável (trusting)
Fator 5: Responsabilidade (Conscientiouness)
Preguiçoso
Trabalhador
Sem objetivo
Ambicioso
Derrotado
Perseverante
Fonte: Adaptado de McCrae e Costa, 1990 apud Hockenbury e Hockenbury, 2002:394

Mais informações sobre os cinco fatores da personalidade podem ser obtidas em Gray
(2001, p.576-77), Westen (1998, p.554) ou sites como:
http://www.personalityresearch.org/bigfive.html
http://www.psych.nwu.edu/~sengupta/5vs5.html
http://www.outofservice.com/bigfive

3.10. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ORIGENS E
EVOLUÇÃO DA SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
Pudemos perceber que a Segmentação Psicográfica sofreu muitas influências: teorias
psicológicas, inventários de personalidade, testes projetivos, Pesquisa Motivacional,
metodologias quantitativas etc. Além disso, o desenvolvimento da área de Marketing e,
principalmente, da Pesquisa de Mercado foi de fundamental importância para a
consolidação desse tipo de segmentação.
O volume de textos sobre Segmentação Psicográfica foi abundante principalmente
nas décadas de 70 e 80 (quando ainda era considerada novidade) e sofreu um declínio na
última década porque, segundo William Wells (2001), “a falta de comentários sobre a
Segmentação Psicográfica nos periódicos acadêmicos, deve-se ao fato de que eles já
disseram tudo que tinha para ser dito sobre isso, várias vezes. Então por que dizer mais?”.
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Isso não quer dizer que ela não seja utilizada atualmente. Pelo contrário. Há estudos como o
VALS e Yankelovich MONITOR que iniciaram na década de 70 e continuam até hoje.
Vale lembrar que estamos falando do exterior (principalmente Estados Unidos e
Europa). No Brasil a situação é bem diferente. Mas deixaremos as considerações nacionais
para os capítulos 6 e 7.

3.11. FLUXOGRAMA DAS PRINCIPAIS
ORIGENS/INFLUÊNCIAS DA SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA

Para resumir as origens da Segmentação Psicográfica, foi realizado um
esquema/fluxograma de suas principais influências. E para uma melhor visualização
espacial/temporal das origens e da evolução da Segmentação Psicográfica, tanto no exterior
como no Brasil, foi realizada uma linha histórica onde é possível perceber a relação desse
tipo de segmentação com Marketing e Psicologia (além de acontecimentos históricos,
sociais e tecnológicos).
Na próxima página encontra-se o esquema e, logo em seguida, a linha histórica.
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FLUXOGRAMA DAS PRINCIPAIS ORIGENS/INFLUÊNCIAS DA SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
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3.12. LINHA HISTÓRICA
Com o objetivo de complementar as origens (e evolução) da Segmentação
Psicográfica, foi realizada uma linha histórica (vertical) com os principais acontecimentos
relacionados ao objeto de estudo até o ano de 2002.
Alguns dos itens da linha histórica não foram citados nos capítulos da dissertação;
servem, somente, para auxiliar o leitor na “visualização” do processo histórico relacionado,
direta ou indiretamente, à Segmentação Psicográfica. Vale lembrar que importantes
acontecimentos históricos, tecnológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos não estão
representados na linha histórica por não ser o objetivo deste trabalho aprofundar-se na
história da humanidade.
Para fins didáticos e de futura pesquisa, segue abaixo a tabela com os principais
acontecimentos (cerca de 220 itens) e as fontes de onde foram tiradas as informações da
data a eles atribuídos. Cabe citar que as fontes listadas são apenas referências sobre as datas
dos acontecimentos, não quer dizer que sejam as melhores ou únicas fontes para pesquisar
os assuntos.

Obs. Os acontecimentos em azul são relacionados a Marketing, Pesquisa de Mercado, Comunicação,
Administração, Economia; os acontecimentos em vermelho são relacionados à Psicologia, Sociologia,
Medicina etc.; os acontecimentos em roxo são resultantes da interdisciplinaridade do “azul” com o
“vermelho”, principalmente do Marketing com Psicologia. Os acontecimentos em preto são fatos históricos ou
relacionados a outras áreas de estudo. As linhas com fundo cinza representam acontecimentos nacionais.
DATA
A.C
A.C
Séc. XII
Séc. XV /
XVI
Séc. XVI
1727
1731
1741
1750
1769
1790
1790

“ACONTECIMENTO”
Estudos de Demanda de Mercado
pelos Fenícios para realizar negócios
nos portos do rio Mediterrâneo
Hipócrates – Quatro categorias de
personalidade dos homens
Marco Polo realizava Pesquisa de
Mercado ao viajar para China
Pesquisa de Mercado realizada na
Renascença (provavelmente pesquisa
de opinião)
Espanhóis realizavam Pesquisa de
Mercado para explorar o Mundo Novo
Início dos Estudos sobre Eletrostática
Publicação da Revista “Gentleman’s
Magazine” - Inglaterra
Primeiras revistas americanas
Início da Revolução Industrial na
Inglaterra
Máquina a vapor
Início dos estudos sobre Eletrocinética
Primeiro Censo Nacional Americano

FONTE
Peterson, 1988. p. 5
Lundin, 1974. p. 19
Peterson, 1988. p. 5
Peterson, 1988. p. 5
Peterson, 1988. p. 5
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Francese e Piirto, 1993. p.53
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1808

1824
1829
1840

1855

1869

1871

1879

1879
1879
1880

1881
1883
1885

1885
1887
1895
1895
Final Séc.
XIX
Final Séc.
XIX
Final Séc.
XIX

Primeiro jornal do Brasil (Gazeta do
Rio de Janeiro)
Rudimentos da Pesquisa Política.
Delaware Watchan publicou a
primeira “enquete popular” sobre
preferências eleitorais dos americanos
com relação à eleição presidencial.
Locomotiva e Estrada de Ferro
Primeira pesquisa realizada em
Londres (sobre condições de vida e
moradia dos operários)
Primeiros livros de Psicologia Europa (“Princípios de Psicologia”
Herbert SPENCER e “Os Sentidos e o
Intelecto” Alexandre BAIN)
Criada a primeira Agência de
Publicidade americana N. W. Ayer &
Son
Diretoria Geral de Estatística - criada
em 1871 (único órgão com atividades
exclusivamente estatísticas durante o
período imperial) - Brasil
É criado o primeiro laboratório de
Psicologia do mundo (Universidade
de Leipzig – Alemanha)
Primeira pesquisa norte-americana
para fins comerciais documentada
(realizada pela N. W. Ayer & Son para
a Nichols-Shepard Co.)
Lâmpada Incandescente
Karl Marx envia 25.000 questionários
por correio para os trabalhadores
franceses para investigar o nível de
exploração dos mesmos pelos
empregadores.
PSICOLOGIA ECONÔMICA –
conceito provavelmente usado pela
primeira vez pelo Cientista Social
francês Gabriel Tarde
Primeiro laboratório de Psicologia da
América – John Hopkins University
Primeiro protótipo de automóvel Alemanha
“The Distribution of Products”
E. ATKINSON
Livro considerado por alguns
pesquisadores como o primeiro livro
de marketing.
Radiocomunicação
“Estudos sobre a Histeria” - FREUD
Pesquisa sobre impacto psicológico
das propagandas - GALE
Invenção do Rádio
Fundação de diversas “Business
Universities” nos Estados Unidos
Primeiro instrumento projetivo:
Teste de Associação de Palavras
GALTON

http://www.fortunecity.com/campus/study/42/historia.htm

Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.12
Nunes, 2000. p. 43
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.197

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6061/linha2.htm

Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.13
http://www.ibge.net/home/disseminacao/eventos/mis
sao/instituicao.shtm
http://members.aveiro-digital.net/alfmatos/hist.htm
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6061/linha2.htm

Piirto, 1991. p.9
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Babbie, 1998. p. 255

http://www.psiecon.com.br/Historico/Historia.html

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6061/linha2.htm

Microsoft Encarta 97 Encyclopedia

Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.13
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Pfromm Netto, 1985. p. 7-12
Piirto, 1991. p.11
http://www.preserveoam.hpg.ig.com.br/origem.htm
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
McConnell, 1978. p. 475
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1900

Primeira revista do Brasil (Revista da
Semana) Rio de Janeiro

1900

Psicologia Diferencial – W. STERN

1900

“Interpretação dos Sonhos” - FREUD
“On the Psychology of Advertising”
GALE
Os primeiros cursos de Marketing
(nível universitário) são oferecidos
pela Universidade de Michigam e Illinois
Eletrônica
Teste de Inteligência – França
Binnet-Simon Intelligence Scale
(primeiro teste de inteligência
amplamente utilizado) Alfred
BINNET e Théodore SIMON
Primeiro curso de pesquisa em
propaganda – W. D. SCOTT
“The Psychology of Advertising”
W. D. SCOTT
Primeiro automóvel Ford “Model T”
Universidade de Chicago torna-se o
principal centro de estudos e de
investigação sociológica dos Estados
Unidos (principalmente qualitativos)
até a década de 40.
Primeira empresa privada de pesquisa
de mercado americana (The Business
Bourse)
Primeiro departamento de pesquisa
comercial de empresa (Curtis
Publishing Company) sob direção de
Charles Coolidge Parlin
Primeira pesquisa (documentada) via
correio – realizada pela Kellogg’s
“Cinco Lições de Psicanálise” FREUD
Primeira Guerra Mundial (1914 a
1918)
Criação da National Association of
Teachers of Advertising
United States Rubber Company cria
departamento de pesquisa
Teste de Inteligência – EUA
Stanford-Binet Scale
Primeiro teste de inteligência utilizado
na América do Norte (modificação do
teste Binet e Simons pela Stanford
University sob direção de LEWIS
TERMAN)
Swift and Company cria departamento
de pesquisa
Primeiro livro didático sobre Pesquisa
de Mercado - “Commercial Research:
an Outline of Working Principles”
C. S. DUNCAN
Técnica Projetiva de “Mancha de
Tinta”
RORSCHARCH
Primeira transmissão oficial de rádio

1900
1902
1904
1905

1908
1908
1908
1910

1910

1911
1911
1913
1914
1915
1915

1916

1917
1919

1920
1920

http://www.fortunecity.com/campus/study/42/historia.htm

Piéron, 1975. p. 352
http://planeta.clix.pt/pso/definicoes2.htm#psic diferencial

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Piirto, 1991. p.11 e
http://www.thoemmes.com/psych/psy/scott.htm
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Gray, 2000. p. 368

Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
http://www.thoemmes.com/psych/psy/scott.htm
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Coulon, 1995. p. 13

Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Boyd, Jr e Westfall, 1971. p. 25
Piirto, 1991. p.9
Pfromm Netto, 1985. p. 7-12
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Boyd, Jr. e Westfall, 1971. p. 25

Gray, 2000. p. 369

Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Boyd, Jr e Westfall, 1971. p. 25
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Boyd, Jr e Westfall, 1971. p. 25
Teresa e Pereira, 1987. p. 4
http://www.intexnet.com.br/radios/histdata.htm
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1921

“Tipos Psicológicos” - JUNG
Publicação do livro:
1921
“Market Analysis” – P. WHITE
(reeditado inúmeras vezes)
1922
“Formas de Vida” - SPRANGER
Fundada a ACNielsen (empresa líder
1923
mundial em informação de mercado)
Estados Unidos
Fundado o instituto de pesquisa Daniel
1923
Starch & Staff
Primeira empresa a abrir um
departamento de pesquisa
1923
Young & Rubicam (NY) com George
Gallup
Primeira emissora de rádio do Brasil
1923
(Rádio Sociedade do Rio de Janeiro)
1925
“O Ego e o Id” - FREUD
1927
Invenção da Televisão
Bolsa de Valores americana quebra e
inicia-se a “Great Depression” - o
1929
mundo da propaganda começa voltarse para a pesquisa de mercado.
Realizado o primeiro “Censo de
1929
Distribuição” - Estados Unidos
“Psychography”- gráfico de perfil de
Déc. 20
personalidade
Análise Fatorial – C. SPEARMAN
Déc. 20
(psicólogo e matemático britânico)
Psicólogos começam a auxiliar em
Déc. 20
pesquisa de mercado
Preocupação com amostragem –
Início déc.
contribuição dos estatísticos na
30
Pesquisa de Mercado
1930
Primeiro Supermercado americano
Estudo de Valores
1931
VERNON e ALLPORT
Rensis LIKERT (sociólogo, psicólogo
e estatístico), propõe uma Medida de
1932
Atitude - atualmente chamada de
“Escala Likert”
“Novas Conferências Introdutórias
1933
sobre Psicanálise” - FREUD
Primeiro instituto americano de
1933
pesquisa de opinião pública– E.
ROPER
Fundado o American Institute of
1935
Public Opinion (de George GALLUP)
“The Art of Asking WHY in
1935
Marketing Research” - PAUL
LAZARSFELD
Fundado o IBGE (Instituto Brasileiro
1936/37
de Geografia e Estatística)
Fundada a ABP (Associação Brasileira
1937
de Propaganda) – Rio de Janeiro
1937

AMA – American Marketing
Association

Pfromm Netto, 1985. p. 7-13
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Vernon e Allport, 1931. p. 232
http://www.acnielsen.com.br/acnbrasil/index.htm
http://www.rwjf.org/publications/publicationsPdfs/badadslo.pdf

Entrevista com Celia Belem Chiavone, Vice-Presidente
de Consumer Insights da Young & Rubicam Brasil
http://www.intexnet.com.br/radios/histdata.htm
Pfromm Netto, 1985. p. 7-12
http://www.geocities.com/videoaudio_2000/artigos/historia.htm

Arens, 2002 – capítulo 1 (The dimensions of advertising)
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Allport, 1939. p. 402
Gray, 2000. p. 372
Boyd, Jr e Westfall, 1971. p. 25
Boyd, Jr e Westfall, 1971. p. 25
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Vernon e Allport, 1931.
Lazarsfeld, 1935. p. 37
Mattar, 1999. p. 216
http://www.thoemmes.com/404.asp?404;http://www.thoemmes.com/
encyclopedia/likert.htm

Pfromm Netto, 1985. p. 7-12
Piirto, 1991. p.10
Piirto, 1991. p.10
Nunes, 2000. p. 44
Lazarsfeld, 1935.
http://www.ibge.net/home/disseminacao/eventos/mis
sao/instituicao.shtm
http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
http://www.amaboston.org
http://www.ama-pdx.org/news_awards.asp
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Publicado o livro que obteve grande
popularidade nas universidades:
1937
“Market Research and Analysis” – L.
O. BROWN
Início da Segunda Guerra Mundial
1939
(1939 a 1945)
Televisão – Início das emissões
1939
regulares com a NBC e venda dos
primeiros aparelhos ao público
Primeiro estudo de opinião pública no
1940
Brasil
Inventário de personalidade
Início
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
Déc. 40
MYERS e BRIGGS
ERNEST DICHTER relaciona
Déc. 40
marketing e propaganda com
psicologia
Um dos primeiros estudos de
1941
classificação social dos Estados
Unidos (W. Loyd WARNER)
Fundado o IBOPE (Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e Estatística) –
1942
primeiro instituto de pesquisa de
mercado da América Latina (por
Auricélio Penteado)
Teste da Apercepção Temática (TAT)
1943
H. MURRAY
Inventário de personalidade MMPI
1943
(Minnesota Multiphasic Personality
Inventory)
Início da FGV (Fundação Getúlio
1944
Vargas)
1945
Fim da Segunda Guerra Mundial
“Nossos Conflitos Internos” 1945
HORNEY
1a geração de COMPUTADORES
1945
(válvulas eletrônicas) – até 1957
Fundada a ESOMAR (European
1948
Society for Opinion and Marketing
Research)
Um dos primeiros textos sobre
1948
Pesquisa Motivacional - CHESKIN
Questionário dos 16 fatores de
1949
Personalidade
16 P. F. - CATTELL
Fundação da ABAP – Associação
1949
Brasileira de Agências de Publicidade
Primeiro curso de Administração do
Final Déc. Brasil – Escola Superior de
40
Administração de Negócios (ESAN)
São Paulo
GPP (Gordon Personal Profile) e GPI
Déc. 50
(Gordon Personal Inventory)
Déc. 50

Desenvolvimento e utilização da
PESQUISA MOTIVACIONAL

Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
http://www.geocities.com/videoaudio_2000/artigos/historia.htm

http://www.sbpm.org.br/rev_ca14-15.htm
http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Myers.htm

Foxall e Goldsmith, 1988. p. 113
Myers e Reynolds, 1972 p. 240
Engel, Blackwell e Miniard, 2000 p. 443
http://www.ibope.com.br/institucional/grupo_ib.htm
Nunes, 2000. p. 44

Lundin, 1974. p.75
http://assessments.ncs.com/assessments/tests/mmpi_2.htm

http://www.fgvsp.br/institucional/consultoria/home.htm

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Pfromm Netto, 1985. p. 7-15
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
http://www.esomar.com/what_is_esomar.html
Piirto, 1991. p. 15
http://www.indiana.edu/~intell/rcattell.html
http://www.abap.com.br/abap_entidade.htm
Simões, 1978. p. 465
http://www.psychocorp.com/catalogs/paipc/psy114bpri.htm

Gunter e Furnham, 1992. p. 32
Solomon, 1996. p. 136
Demby, 1974 (IN Wells, 1974) p. 20
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1950
1950
1951
1951
1951
1951
1952
1954
1954
1955

“The Lonely Crowd” DAVID
RIESMAN – introduz conceito de
caráter social (direção para si mesmo
ou para outros – inner directed e other
directed)
Inaugurada a TV Tupi – São Paulo
TV a cores
Inventário de personalidade CPI
(California Personality Inventory) GOUGH
Fundado o IPOM (Instituto de Opinião
Pública e Mercado)
Primeira escola de propaganda do
Brasil - Escola Superior de
Propaganda (São Paulo)
Criado o departamento de pesquisa da
agência de publicidade McCann
Fundada a Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas (EAESP – FGV)
“Motivation and Personality” (cap.
Hierarquia das Necessidades)
MASLOW
Fundado o INESE (Instituto de
Estudos Sociais e Econômicos) – Dr.
Octavio da Costa Eduardo

Metade da
Debate Qualitativa X Quantitativa
déc. 50
Introdução do termo “Segmentação de
1956
Mercado” – WENDELL SMITH
“The Hidden Persuaders” –
PACKARD
1957
(livro contra as idéias da pesquisa
motivacional)
Inventário de Personalidade EPPS
1957
(Edwards Personal Preference
Schedule) – EDWARDS
1958
“Typology” DICHTER
“Segmentation by Personality Types”
1958
GOTTLIEB
Fundado o instituto de pesquisa
1958
MARPLAN (Brasil)
Início da 2a geração de
1958
COMPUTADORES (transistores e
memórias com ferrite)
Os 11 principais anunciantes do País
1959
formaram a Associação
Brasileira de Anunciantes - ABA
Ford X Chevrolet – Estudo
comparativo entre compradores de
1959
carros Ford e Chevrolet usando o
EPPS
EVANS
Artigo “Marketing Myopia”
1960
(Miopia em Marketing)
Theodore LEVITT
Introdução do conceito dos 4 P’s
1960
(Product, Price, Promotion, Place)
Jerome McCARTHY

Riesman, Glazer e Denney, 1950
http://www.geocities.com/videoaudio_2000/artigos/historia.htm
http://www.geocities.com/videoaudio_2000/artigos/historia.htm

Piirto, 1991. p. 12
http://www.toledoassociados.com.br/pesquisas/primeiros_
institutos.html

Simões, 1978. p.465.
http://www.toledoassociados.com.br/pesquisas/primeiros_
institutos.html
http://www.fgvsp.br/institucional/consultoria/home.htm

Engel, Blackwell e Miniard, 2000. p. 281
http://www.sbpm.org.br/rev_ca14-15.htm

Piirto, 1991. p. 7
Galvão, 1989. p. 7
Frank, Massy e Wind, 1972. p. 5
Piirto, 1991. p. 16

Evans, 1962 (IN: Frank and Massy, 1962). p.309
Piirto, 1991. p. 19
Gottlieb, 1963. (IN: Britt e Boyd, 1963).
http://www.ipsos-marplan.com.br/empresa/content.html

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
http://www.estadao.com.br/artigodoleitor/htm/2002/abr/26/5.htm

Kassarjian, 1971. p. 417
Evans, 1959.

Levitt, 1960.
McCarthy, 1960.
Anderson e Taylor, 1995.
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1961
1963

1964

1964

1964
1964
1965

1967

1967
1967

1967 e 68

1968

1968
1969
1969

Déc.
60/70

Introdução do termo “Segmentação
por Benefício”
William LAZER introduziu o conceito
dos modelos de Estilo de Vida e suas
relações com Marketing
“New Criteria for Marketing
Segmentation” - YANKELOVICH –
artigo no qual o autor propõe a Análise
de Segmentação (muito relacionada à
Segmentação Psicográfica)
Início da 3a geração de
COMPUTADORES (circuitos
integrados) – até 1980
Primeiro livro-texto publicado no
Brasil sobre pesquisa de marketing:
“Pesquisa Mercadológica” BOYD e
WESTFALL
Criado o periódico “Journal of
Marketing Research” pela AMA
Introdução do termo
“PSYCHOGRAPHICS” por
DEMBY e Grey Advertising
Instituto de pesquisa Azzi & Marchi
(Rodolpho Azzi – psicólogo
experimental e Álvaro Marchi –
estatístico, ambos da USP)
“Marketing Management – Analysis,
Planning and Control” PHILIP
KOTLER
Publicação do livro “Value Survey”
MILTON ROKEACH
Publicação dos primeiros livros sobre
Comportamento do Consumidor
1967 – “Consumer Behavior and
Marketing Management” MYERS e
REYNOLDS
1968 – “Consumer Behavior” ENGEL,
KOLLAT e BLACKWELL
Primeira utilização do “levantamento
de valores” RVS (Rokeach Value
Survey) através do NORC (National
Opinion Research Center) da
Universidade de Chicago
“Benefit Segmentation: a Decisionoriented Research Tool” R. HALEY
Introdução do conceito de AIO
(Activities, Interests and Opinions –
Atividades, Interesses e Opiniões)
Implantação do TGI (Target Group
Index) - Europa

Estudos Personalidade, Atitudes,
Motivação e Comportamento de
compra

Haley, 1968. p.31
Plummer, 1974. p. 33

Yankelovich, 1964.

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.

Mattar, Fauze Najib, 1998. p.198-9
Ferber, Blankertz e Hollander, Jr., 1964. p.14
Demby, 1994.
http://www.greyglobalgroup.com/history/content.asp
Piirto, 1991. p. 21
http://www.toledoassociados.com.br/pesquisas/primeiros_
institutos.html

Galvão, 1989. p. 8 e 88
Rokeach, 1967
Rokeach, 1973. p. 27

Kassarjian, 1982. p.620

Rokeach e Ball-Rockeach, 1989 p.777

Haley, 1968.
Frank, Massy e Wind, 1972. p. 59 e 278
http://www.tgisurveys.com/about/aboutmenu.htm

Tucker and Painter, 1961
Westfall, 1962
Dichter, 1962
Britt, 1963
Andreasen, 1963
Kuehn, 1963
Marcus, 1965
Wells, 1966
Engel, Kollat e Blackwell, 1969
Alpert e Gatty, 1969
Bruce e Witt, 1970

Robertson e Myers, 1970
Ziff, 1971
Kassarjian, 1971
Wells e Tigert, 1971
Alpert, 1972
Green, Wind e Jain, 1972
Cunningham e Crissy, 1972
Worthing, Smith e Venkatesan, 1973
Henry, 1976
Vinson, Scott e Lawrence, 1977
Horton, 1979
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Déc.
60/70
1970
1970
1971
1971
1971
1971/72

1972

1972

1972

1973
1974

1974

1974
1974
1974

1975

1975
1976
1976

Robotização, automação
Primeiro critério padronizado de
classificação socioeconômica no Brasil
– Critério ABA
Fundada a ACNielsen Brasil
YANKELOVICH MONITOR –
Estados Unidos
Artigo: “Activities, Interests and
Opinions”
WELLS e TIGERT
“Psychographics for Market
Segmentation” – R. ZIFF
Primeiro estudo de perfil psicográfico
(para ração de cachorro) realizado no
Brasil pela LPM
Artigo na Advertising Age:
“Positioning: the Battle for your mind”
de All Ries e Jack Trout (detalha a
estratégia de posicionamento que
dominou nos anos 70).
“Market Segmentation”
FRANK, MASSY e WIND
(primeiro livro americano exclusivo
sobre segmentação)
“Segmentação de Mercado e Estratégia de
Marketing” – G. L. TOLEDO (primeiro
texto nacional sobre Segmentação de
Mercado, primeira tese específica
sobre segmentação)
“The Nature of Human Values”
ROKEACH
“Administração de Marketing –
Análise, Planejamento e Controle”
PHILIP KOTLER (primeira tradução
para a língua portuguesa)
“Lifestyles and Psychographics”
W. WELLS - primeiro livro
americano específico sobre
segmentação e estudos psicográficos e
de estilo de vida
“The concept and Application of Life
Style Segmentation”
J. T. PLUMMER
Criado o periódico “Journal of
Consumer Research”
Fundada a ABIPEME – Associação
Brasileira de Institutos de Pesquisa de
Mercado
“Psychographics: A Critical Review”
W. WELLS – artigo abrangente sobre
os usos dos estudos psicográficos
(segmentação e perfil, estudos gerais e
específicos)
Implantação do estudo psicográfico
DDB Needham Life Style Study
Primeiro colóquio sobre Psicologia
Econômica – Tilburg, Holanda
LOV (List of Values) – primeiro
estudo realizado

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.
Mattar, 1999. p. 149
http://www.acnielsen.com.br/acnbrasil/index.htm
Piirto, 1991. p. 55
Wells e Tigert, 1971.
Ziff, 1971.
Entrevista com Pergentino M. de Almeida (LPM)
Arens, 2002 – capítulo 1 (The dimensions of
adverstising)
Monte, 1998. p. 41
Hemzo, 1992. p. 37
Frank, Massy e Wind, 1972.

Toledo, 1972.

Rokeach, 1973.
Kotler, 1974.

Wells, 1974.

Plummer, 1974.
Mattar, Fauze Najib, 1998. p.199
http://wiscinfo.doit.wisc.edu/jcr/
http://www.abipeme.org.br/home.html

Wells, 1975.
Wells, 1985. p.40
Piirto, 1991. p. 110
http://www.psiecon.com.br/Historico/Historia.html
Kahle e Kennedy, 1989. p.6
Lynn Kahle (por e-mail)
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1976

1978
1978
1978
1979

Déc.
70/80

1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1982
1982

1982
1982
1983

“Marketing Básico” ROBERTO
SIMÕES - primeiro livro de autor
Galvão, 1989. p. 94 e 103
brasileiro a citar a Segmentação de
Mercado
“Primeira” pesquisa de Segmentação
Psicográfica realizada no Brasil (para a Entrevista com Pergentino M de Almeida (LPM)
RJ Reynolds Tobacco)
Mitchell, 1983. p. x
Implantação do estudo psicográfico
Kotler, 1997. p.182
VALS (Values and Lifestyles) SRI
http://future.sri.com/vals/vals2desc.html
GPP-I Gordon Personal Profile
http://www.psychcorp.com/catalogs/paipc/psy114bpri.htm
Inventory
Teoria de Laddering – GUTMAN e
http://www.riskworld.com/Abstract/1999/SRAam99/ab9ab051.htm
REYNOLDS

Vários artigos sobre Segmentação
Psicográfica/estilo de vida

“Segmentação do Mercado: Uma
oportunidade Incompreendida” IVAN
PINTO (talvez o primeiro artigo
nacional específico sobre
segmentação)
Criação da Internet
Yankelovich MONITOR no Brasil
(comercializado pela ALMAP)
Primeiro estudo psicográfico
(vestuário) da Rhodia (Brasil)
Estudos RISC - IPSA Brasil e
Argentina

Buskirk, 1970
Margulies, 1970
Ziff, 1971
Cunningham e Crissy, 1972
Plummer, 1974
Darden e Ashton, 1974-75
Wells, 1975
Auken, 1978
Burns e Harrison, 1979
Teell, Bearden, Durand, 1979
Boote, 1980
Cannon, 1980
Boote, 1981(a)
Boote, 1981 (b)
Sobel, 1981
Aaker, Fuse e Reynolds, 1982

Cosmas, 1982
Lavstovicka, 1982
Boote, 1983
Mitchell, 1983
Boote, 1984
Beatty et al., 1985
Townsend, 1985
Wells, 1985
Hedges, 1986
Kahle, Beatty e Homer, 1986
Lesser e Hughes, 1986
Townsend, 1986
Beatty, Homer e Kahle, 1988
Kahle e Kennedy, 1989
Richie, 1989
Sorce, Tyler e Loomis, 1989

Pinto, 1980.
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Entrevista com Alan Grabowsky (Ábaco)
Entrevista com Rubens Hannun (H2R)
Entrevistas com profissionais do Brasil e
http://www.argentina-rre.com/documentos/contenido_nacionalista_
de_la_ens.htm#_ftn10

Fundado o Journal of Economic
Psychology (JoEP)
Início da 4a geração de
COMPUTADORES (memórias de
semicondutores)
Fundada a SBPM (Sociedade
Brasileira de Pesquisa de Mercado)
Critério ABA/ABIPEME
(classificação socioeconômica)
Estudo psicográfico
Sinnus Milieus – França
SOCIOVISION

http://www.sbpm.org.br/oque_por.htm

Means-End Theory - GUTMAN

http://www.marketingcliff.de/Marketing/Konsumentenverhalten/
Means_end_chain_model/means_end_chain_model.html
Valette-Florence et al., 2000. p.17
Gutman, 1982

Fundada a IAREP ( International
Association for the Research in
Economic Psychology)
Estudo psicográfico
3SC Environics - Canadá

http://www.psiecon.com.br/Historico/Historia.html
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998.

Mattar, 1999. p. 149
http://www.sociovision.fr/centre/programmes/sinus.htm

http://www.ex.ac.uk/IAREP
http://www.verarita.psc.br/html/psico.html
http://erg.environics.net/services/defaut.asp?view=syndicated
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1989

Estudo de Segmentação Psicográfica
pela Leo Burnett (Brasil)
“Psychographic Segmentation in
Europe: A case for standardized
international advertising” A. BOOTE
Primeira publicação sobre LOV (List
of Values)
“Social Values and Social Change:
Adaptation to Life in America”
LYNN R. KAHLE
Desenvolvimento do modelo
“MECCAS” traduzindo as descobertas
do “Laddering” para as estratégias de
propaganda.
OLSON e REYNOLDS
REYNOLDS e GUTMAN
1o estudo de jovens da McCann
(psicográfico)
“Marketing Básico – Uma perspectiva
Brasileira” MARCOS COBRA
primeiro livro nacional a dedicar um
capítulo para a Segmentação de
Mercado
Estudo psicográfico para a Revista
Nova
Estudo psicográfico
GLOBAL SCAN
Backer, Spielvogel & Bates
Estudo psicográfico
DYG Scan - YANKELOVICH
4 C’s – Young & Rubicam (Inglaterra
e Brasil também) (psicográfico)
“A Segmentação de Mercado”
EUDIMAS GALVÃO
dissertação de mestrado que aborda a
Segmentação de Mercado no Brasil e a
Segmentação Psicográfica de forma
ampla – estudo pioneiro
2o estudo de jovens da McCann

1989

Introdução do VALS 2 (SRI)

1983
1983

1983

1983/84

1984

1984

1985
1985
1987
1988

1989

1989
1989

Déc. 90

1991

1991
1991

Estudo psicográfico
EURO-SOCIO-STYLES
Gfk - CCA
Inventário de personalidade
MMPI-2
Teorias dos Cinco Fatores da
Personalidade
(Five Factor Model – McCrae e Costa
e Big Five Theory –Saucier e
Goldberg)
Primeiro livro brasileiro específico
sobre Segmentação de Mercado
“Segmentação: opções estratégicas
para o mercado brasileiro”
Raimar RICHERS e Cecília P. LIMA
SUPERPANEL (painel de
consumidores)
Taylor Nelson Sofres
Japan VALS (psicogrráfico)

Retratos falados, 1983.
Boote, 1983

Kahle, 1983

Reynolds e Craddock, 1988. p.46
Gutman e Reynolds, 1986. p. 242

McCann-Erickson Brasil, 1984

Galvão, 1989. p.98

Retratos Urbanos, 1985.
Winters, 92. p. 1-2t
http://www.dyg.com/capabili.htm
Entrevista Célia Belém (Y&R) e
http://www.yr.dk/4c.asp

Galvão, 1989.

McCann-Erickson Brasil, 1989
http://future.sri.com/vals/vals2desc.html
Gates, 1989. p.27
Gfk Group, 2000
http://www.gfk.de
Sarason e Sarason, 1999. p.115

Hockenbury e Hockenbury, 2002 p.393-4
http://www.personalityresearch.org/bigfive.html

Richers e Lima, 1991

http://www.tnsofres.com/superpanel/defaut.asp?country=uk
Winters, 92 - p. 4t
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1991

1992
1992
1992
1993
1995
1995
Metade
Déc. 90
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2002

2002

Livro específico sobre Segmentação
Psicográfica “Beyond Mind Games –
The Marketing Power of
Psychographics”
Rebecca PIIRTO (Estados Unidos)
Livro específico sobre Segmentação
Psicográfica “Consumer Profiles: An
Introduction to Psychographics”
GUNTER e FURNHAM (Inglaterra)
3SC Environics – USA (psicográfico)
ANEP (Associação Nacional de
Empresas de Pesquisa)
BAV (Brand Asset Valuator) Y & R
(estudo de marcas)
iVALS (psicográfico dos internautas)
“Popularização” da Internet
Tentativa de implantar o VALS no
Brasil
Critério de Classificação Econômica
Brasil – ANEP juntamente com ABA
e ABIPEME (não mais “classes
sociais” e sim “classes econômicas”)
Index Polska – Polônia (psicográfico)
Super Panel Lifestyles (psicográfico) Europa
BrandZ (WPP) (estudo de marcas)
Target Group Index - TGI Brasil
(realizado pelo IBOPE) (tem uma
parte psicográfica)
Dossiê MTV Universo Jovem. Estudo
psicográfico dos Jovens realizado para
a MTV
4o estudo Psicográfico da Rhodia
Artigo “Desmistificando a
Segmentação Psicográfica”
TOMANARI e YANAZE
Introdução da linha de pesquisa em
Psicologia Econômica da UFPA
Introdução dos estudos “futura.com” e
“3D”
Introdução do VALS 2.3
Pré-encontro de Psicologia e
Economia
Pela primeira vez a SBP (Sociedade
Brasileira de Psicologia) oferece uma
Seção Coordenada sobre
Comportamento do Consumidor
(Participação do professor MAZZON
sobre Segmentação de Valores)

Piirto, 1991

Gunter e Furham, 1992

http://erg.environics.net/services/defaut.asp?view=syndicated

http://www.anep.org.br/
Agres e Dubitsky, 1996.
http://archive.ncsa.uiuc.edu/edu/trg/survey/j-9.html
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia
Entrevista com Maria Cristina Mastopietro (Sense)
Mattar, 1999. p. 149
http://www.tnsofres.com/about/indexpolska/indexpolska.cfm
http://www.tnsofres.com
http://www.wppinvestor.com/news/pressrelease.jsp?pr=75

Charoux, 2001. p.16
Entrevista e
MTV, 1999.
Rhodia Poliamida, 2000.
Entrevista com Rubens Hannun, diretor da H2R.
Tomanari e Yanaze, 2000.

http://www.cpgp.ufpa.br/lape
http://www.leeds.ac.uk/ics/res-cent.htm
Byfield, 2000.
Guns, 2003
http://www.psiecon.com.br
Resumos de Comunicação Científica da XXXII Reunião Anual de
Psicologia da SBP
SPB, 2002
Mazzon, 2002

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

A fim de uma melhor visualização dos acontecimentos durante o processo histórico,
segue uma linha histórica (horizontal).
(LINHA HORIZONTAL DISPONÍVEL NO CD - ARQUIVO DE COREL DRAW)
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4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E ESTUDOS
PSICOGRÁFICOS
No capítulo anterior, foi citada a afirmação de Wells (2001) de que a recente “falta
de comentários sobre a Segmentação Psicográfica nos periódicos acadêmicos, deve-se ao
fato de que eles já disseram tudo que tinha para ser dito sobre isso, várias vezes. Então por
que dizer mais?”
Por essa razão, textos antigos foram utilizados nesta parte da dissertação. Apesar de
terem sido escritos há décadas, eles continuam atuais e expressam a verdadeira origem da
Segmentação Psicográfica e seus conceitos fundamentais.
Como já foi mencionado, após a introdução do conceito de Segmentação de Mercado
por Wendell Smith em 1956, vários estudos foram realizados relacionando Segmentação de
Mercado com características não-demográficas dos consumidores (primeiramente com
relação à personalidade e posteriormente com relação a valores, estilos de vida, atitudes
etc.). Um dos primeiros estudos nesse sentido foi “New Criteria for Market Segmentation”
de Daniel Yankelovich (1964).
Nesse artigo, Yankelovich propõe um método de análise de mercado que permita
focar novas oportunidades de forma pontual. A esse método ele dá o nome de Análise de
Segmentação. Retomando do ponto em que paramos no capítulo anterior, Yankelovich
defende que a Análise de Segmentação auxilia o profissional de marketing de diversas
formas:
•

Dirigir quantidade apropriada de atenção promocional e dinheiro (verba) para os
segmentos potencialmente mais lucrativos do mercado.

•

Desenvolver uma linha de produto correspondente às demandas do mercado.

•

Perceber o primeiro sinal da principal tendência do mercado mutável, a fim de dar tempo
para preparar ações para explorá-lo.

•

Determinar os apelos que serão mais eficientes nas campanhas publicitárias e quantificar
os segmentos do mercado relacionado com cada um.

•

Escolher mais sabiamente a mídia para veiculação da comunicação e determinar o budget
para cada uma.

•

Corrigir o tempo de veiculação de uma campanha e esforços promocionais.

•

Entender os dados demográficos do mercado e usá-los de forma mais eficiente.
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Além disso, ele ressalta que o conceito estratégico de segmentação amplia as
oportunidades de planejamento de marketing incluindo o posicionamento de novos
produtos e os já existentes.
Yankelovich afirma que a Análise de Segmentação é um apelo sistemático que
permite, ao planejador de marketing, escolher os mais importantes segmentos de forma
estratégica e, então, desenvolver marcas, produtos, embalagens, comunicação e estratégia de
marketing para esses segmentos. O autor ainda ressalta que são necessários outros fatores,
além dos demográficos, para explicar por que as marcas, que diferem tão pouco entre si,
encontram seus próprios nichos de mercado, cada uma atraindo um segmento diferente.
Para tentar entender essas diferenças, o autor realizou um estudo, selecionando dez
produtos (relógios de pulso, automóveis, perfumes, sabonetes, produtos para cabelo, outros
produtos “embalados”, roupas/tecidos, máquinas registradoras, computadores e pequenos
caminhões) e observou como eram afetados por sete modelos de segmentação nãodemográfica (valores, susceptibilidade à mudança, propósito, estética, atitudes, necessidades
individuais e auto-confiança).
O estudo demonstrou que a escolha de cada produto era influenciada por variáveis
distintas. Veja o quadro:

Mercado
Relógios de pulso
Automóveis
Perfumes
Sabonetes
Produtos para
cabelos
Outros produtos
“embalados” , bens
de consumo (other
packaged goods)
Roupas/tecidos, bens
não duráveis (retail
soft goods)

Modelo de Segmentação
Susceptibilidade
Valor
à mudança
X
X
X

Propósito

Conceitos
estéticos

Atitudes

Necessidades
individuais

Auto-confiança

X
X
X
X

X

X

X

X

Máquinas
X
registradoras
Computadores
Pequenos
caminhões
Fonte: Yankelovich, 1964:85

X
X

X

X

X
X

Através do seu estudo Yankelovich pôde afirmar que “devemos descartar a velha
idéia de que demografia é sempre a melhor forma de olhar para o mercado. (...) O mercado
consumidor deveria ser examinado pelas importantes diferenças nas suas atitudes,
motivações, valores, padrão de uso, preferências estéticas ou grau de susceptibilidade.”
(p.89)
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É importante lembrar que o estudo de Yankelovich foi realizado em 1964. Muito já
se analisou depois disso, mas a idéia de que diferentes produtos exigem diferentes
segmentações parece, ainda, uma idéia inovadora. Quantos de nós, profissionais da área de
marketing, já ouviram falar de segmentação por susceptibilidade à mudança, estética,
necessidades individuais e auto-confiança?
Seguindo os insights da tabela de segmentação de Yankelovcih (1964), poderíamos
afirmar que uma empresa automotiva deveria segmentar seus consumidores prestando
atenção às variáveis de valor, susceptibilidade à mudança e conceitos estéticos. A Análise
de Segmentação agruparia os consumidores de carro de acordo com a proximidade das
respostas sobre as características acima mencionadas. Poderia haver um grupo que daria
muita importância ao aspecto estético do carro, mas não aceitaria muitas inovações nos
modelos e valorizaria a segurança, as aparências etc. Outro grupo talvez desse muita
importância às mudanças e valorizasse a economia de combustível do carro. E assim por
diante.
O estudo de Yankelovich, apesar das limitações da época, incentiva um olhar
“aberto” para o produto e o consumidor. Ele também mostra que empresas têm necessidades
de informações distintas, específicas, relacionadas aos produtos/serviços que oferecem.
Entretanto, o grande desafio é descobrir quais variáveis do consumidor são
importantes e têm relação com quais tipos de produtos, serviços, empresas. Parece de senso
comum que variáveis relacionadas a conforto, segurança, economia, estética, desempenho
têm relação com automóveis. Mas e as variáveis mais subjetivas do consumidor? O que é
fundamental para entender o consumidor de automóveis?
Compartilhando da reflexão acima, Solomon (1996) chegou a apresentar alguns
exemplos de apelos de produtos realizados para cada nível da hierarquia das necessidades de
Maslow (1954), como já abordado no capítulo anterior.
Pode-se dizer, também, que nem todos os produtos têm correlação significante com
um grande número de itens sobre atividades, interesses e opiniões (AIO). Wells e Tigert
(1972) afirmam que num típico estudo com 127 produtos e 300 itens AIO:
•

32 tinham uma correlação significante com menos de 10 itens AIO,

•

67 tinham uma correlação com mais de 10 e menos de 30 itens e

•

35 tinham correlação com mais de 30 itens.

Produtos como café instantâneo, comida de gato, laxantes e cereais mostraram pouca
relação com os itens AIO enquanto sabão em pó, remédios para estômago, gasolina e cera
para piso mostraram várias relações.
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Yankelovich (1964) parece ter sido o primeiro a propor a idéia de Segmentação
Psicográfica, sem, no entanto, dar este nome ao estudo. Ele parecia preocupado com a idéia
dos estudiosos tentarem segmentar os consumidores de acordo com sua “personalidade”,
tentando formar “tipos” de consumidores. “Nós não estamos lidando com diferentes tipos de
pessoas e sim com diferenças nos valores das pessoas”. (p. 90).
Quem compra a geladeira mais barata do mercado pode querer comprar as mais
caras toalhas. Quem consome a cerveja mais cara pode usar o relógio mais barato. São as
mesmas pessoas, mas elas tiveram experiências diferentes e guardam diferentes valores com
relação a cada produto que compram. “Segmentando o mercado, com base em valores,
propósitos, necessidades e atitudes relevantes ao produto, evitamos o erro das informações
derivadas das tentativas de dividir pessoas em tipos.” (p.90)
Além disso, Yankelovich procurou defender a idéia de relacionar o estudo de
segmentação a produtos específicos sem, no entanto, denominá-la Segmentação
Psicográfica Específica.
Talvez tenham sido as idéias de Yankelovich que influenciaram e inspiraram
profissionais de propaganda e marketing a “desenvolver” uma segmentação chamada
“Psicográfica”.
Como vimos no capítulo anterior, os primeiros a usar o termo “Psychographics”
foram Demby e Grey Advertising, em 1965. Eles pretendiam fazer uma relação com o
termo “Demographics” utilizado para segmentar, demograficamente, os consumidores. O
Psicográfico levava em consideração, por sua vez, características mais “psicológicas” das
pessoas (como valores, opiniões etc.).
Desde então, o termo “Psychographics” começou a ser utilizado por profissionais de
marketing e propaganda e vários textos foram produzidos sobre o assunto.
Dentre os textos mais antigos encontrados, o artigo “Psychographics: a Critical
Review” de William Wells (1975) é o mais didático e completo, pois aborda os diferentes
usos dos estudos psicográficos em 14 páginas, citando exemplos reais e os procedimentos
estatísticos para cada um∗. O texto é resultado de uma análise abrangente de vários estudos
realizados na última década, embora não cite o importante texto de Yankelovich. O item
“Referências Bibliográficas” é composto por 148 textos. É importante ressaltar que a área
de pesquisa de mercado, logicamente, já havia evoluído consideravelmente em uma década,
realizando e utilizando estudos dessa ordem.

∗

Para um melhor entendimento sobre os procedimentos estatísticos utilizados nos estudos de Perfil
Psicográfico ou Segmentação Psicográfica vide Apêndice 2 e item 8.2.
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Wells (1975) explora cinco exemplos de tipos de análise psicográfica (ou cinco usos
diferentes de pesquisa psicográfica). Os exemplos mostram como a psicografia pode
suplementar a demografia de forma útil e interessante.
1) Perfil Psicográfico baseado nas dimensões gerais de “Estilo de Vida” (perfil baseado
em estudos gerais de estilo de vida sem relação com um produto específico)
Wells afirma que praticamente todo marketing é comunicação; por esta razão os
“marqueteiros” são mais eficientes quando eles conhecem suas audiências.
Como um exemplo de estudo de Perfil Psicográfico baseado nas dimensões gerais de
“Estilo de Vida”, ele cita um estudo realizado sobre o Perfil Psicográfico de consumidores
de munição obtido, quase que acidentalmente, de uma pesquisa geral de estilo de vida e que
fornecia uma ampla gama de informações para decisões de marketing. Para o autor, o perfil
demográfico sozinho poderia fornecer algumas das dicas, mas certamente não forneceria
todas.
2) Perfil Psicográfico de produto-específico
No exemplo anterior, o Perfil Psicográfico foi traçado através da análise de
resultados de um estudo geral. Como a lista de itens era ampla e diversa, alguns itens
acabaram por ser relacionados ao consumo de munição. Por outro lado, quando um estudo
psicográfico é dirigido a uma única categoria de produto, não é necessário depender de uma
variedade de itens para conseguir uma relação útil. O pesquisador pode focar em dimensões
relacionadas de forma relevante ao produto.
Wells aborda o exemplo do Ford Pinto e seu reposicionamento. A pesquisa
psicográfica revelou que os compradores potenciais do carro não eram movidos pelo
romantismo em relação a carros e a dirigir, eles concordavam com frases como “Eu sou
prático na seleção de carros”, “Eu gosto de sentir quão potente meu carro é”, “A única
função do carro é transporte” e discordavam de frases como “O tipo de carro que você tem é
importante porque as pessoas vêem você de acordo com o tipo de carro que você possui”. O
Ford Pinto, no início, foi posicionado como um carro pequeno, que não dá trabalho e
romântico e, depois da pesquisa, foi posicionado como um carro funcional um meio de
transporte econômico tornando-se, na época, um sucesso de vendas.
3) Traços de personalidade como “descritores”
Wells cita o exemplo de consumidores preocupados com ecologia. Nesse estudo as
variáveis dependentes eram índices de preocupação ecológica – incluindo atitudes
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relacionadas a assuntos ecológicos e comportamento conservacionista. As variáveis
independentes eram constituídas por 7 características demográficas, 12 traços de
personalidade tirados de testes de personalidade e 1 variável chamada “efetividade
percebida do consumidor” representada pela frase “É inútil para um consumidor sozinho
tentar fazer alguma coisa sobre a poluição”. Os traços de personalidade eram, então,
“descritores” do(s) segmento(s).
Nos estudos de munição e do Ford Pinto as descrições do público-alvo eram
desenvolvidas considerando todos os itens psicográficos que discriminavam o público-alvo
do resto da população. Neste estudo, por outro lado, as respostas que os entrevistados
deram para as questões de escala de personalidade eram somadas para obter níveis mais
altos de pontuações mais abstratas como “tolerância”, “compreensão” e “evitar danos”.
O autor descreve outros exemplos de estudos desse tipo. Em todos os casos, a ampla
gama de itens descritivos foi reduzida a um número menor de pontuações mais abstratas, e
este grupo menor de variáveis independentes (características demográficas, traços de
personalidade) foi relacionado com as variáveis dependentes (índice de preocupação
ecológica) através de alguma forma de regressão múltipla. As descrições fornecidas eram,
então, mais abstratas e menos redundantes que as descrições fornecidas pela tabulação
cruzada (cross-tabulation) dos dados totais.
4) Estudo geral da Segmentação por Estilo de Vida
Como exemplo desse tipo de estudo, Wells cita o estudo realizado, em 1973, pelo
Newspaper Advertising Bureau (NAB) – que segmentou 4.000 homens em 8 grupos (“The
quiet family man”, “The traditionalist”, “The discontented man”, “The Ethical Highbrow”,
“The Pleasure oriented man”, “The achiever”, “The He-Man”, “The sofisticated man”)
utilizando um questionário com 300 questões psicográficas, questões de uso de produtos e
de exposição à mídia.
As questões psicográficas “foram reduzidas a escalas menores através da Análise
Fatorial R-type e as pontuações resultantes foram introduzidas numa Análise Fatorial Qtype1 a fim de colocar os respondentes em grupos homogêneos”. (p. 201)
Este estudo diferencia-se dos três primeiros porque não assume que os membros de
nenhum público-alvo sejam muito similares. Em vez de tentar descobrir o que os caçadores,
os compradores do Pinto ou os consumidores preocupados com ecologia têm em comum,
este estudo admite a possibilidade de que os usuários de um mesmo produto, telespectadores
de um mesmo programa de televisão ou leitores de uma mesma revista ou jornal podem
1

Análise Fatorial Q-type é semelhante à Análise de Cluster. Vide Apêndice 2.
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estar dentro de vários segmentos bem diferentes. Um dos itens do questionário era a
exposição à revista Playboy; o estudo analisava a quantidade de leitores de Playboy em cada
segmento.
5) Segmentação por produtos-específicos
No exemplo anterior, a segmentação estava baseada em itens psicográficos gerais e
não relacionados a produtos específicos. Quando a investigação é dirigida a um produto, o
investigador pode focar os elementos relacionados a ele.
O autor cita o estudo de Pernica (1974) que detectou 4 segmentos de consumidores
de remédios para o estômago através de 80 itens (incluindo a freqüência dos sintomas, os
resultados ao tomar diferentes remédios, atitudes com relação a tratamentos para dor no
estômago, crenças sobre alimentos). Desta forma, itens como “Eu me preocupo muito”
foram transformados em “Eu tenho problemas estomacais se eu me preocupo muito”.
Através de Análise Fatorial R-type os itens foram reduzidos a 13 fatores e as
pontuações dos 13 fatores sofreram uma Análise Q-type a fim de colocar os respondentes
em grupos homogêneos. Os segmentos foram descritos em termos das variáveis
responsáveis pela segmentação e, também, em termos de traços de personalidade, atributos
de estilo de vida e características demográficas.
O resultado das análises mostrou que as discriminações produzidas pelo apelo do
produto-específico são mais precisas que as discriminações produzidas pela segmentação
mais geral. Quando uma segmentação é baseada nas dimensões nas quais cada marca
difere, é praticamente certo discriminar, de forma mais precisa entre as marcas, do que
quando é baseada em considerações mais gerais.
Wells cita, ainda, diversos outros estudos que chegam à mesma conclusão.
O autor realiza, também, uma ampla análise da confiabilidade e validade dos
estudos psicográficos chegando à conclusão de que os dados disponíveis indicam que as
mensurações psicográficas e procedimentos estatísticos podem ter confiabilidade
satisfatória, mas sem significar confiabilidade adequada para todos os casos. As falhas em
encontrar relações entre psicografia e comportamento do consumidor podem ter ocorrido
pela instabilidade das suas técnicas de medidas, principalmente com relação às variáveis
dependentes.
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Ele alerta: quando importantes decisões são tomadas com base em estudos
psicográficos, é essencial que as tabulações cruzadas, regressões ou clusterizações sejam
validadas com outros testes.
Ainda com relação à validade, o autor conclui que há evidências de que as variáveis
psicográficas se relacionam entre si, com demográficas, com uso de produto e mídia, de
uma forma que “faz muito sentido”. Isso significa que os padrões de informação são
consistentes com “o que acreditamos ser verdade sobre o comportamento do consumidor”.
(p. 207). Ele alerta que:
“Profissionais de marketing que tomam importantes decisões com base nos estudos de
segmentação necessitam, urgentemente, de formas de determinar quando os resultados
da Análise de Cluster ou Análise Fatorial Q representam grupos reais de consumidores
reais, e quando representam um produto da imaginação do computador.” (Wells,
1975:207)

Sabendo que a confiabilidade e validade dos estudos psicográficos não são
suficientes para garantir que os seu dados possam ser utilizados por profissionais de
marketing, Wells analisa a utilidade e aplicação dos estudos psicográficos para os
problemas de marketing, uma vez que os métodos psicográficos já contribuíram,
significantemente, para o entendimento do comportamento do consumidor e que essas
contribuições tendem a tornar-se cada vez mais importantes. Dentre as considerações de
Wells temos:
Como conseguir resultados válidos porém inúteis:
A literatura está cheia de exemplos de estudos que tentam prever comportamento do
consumidor através de testes de personalidade, mas sem uma boa razão que mostre que
ambos deveriam estar relacionados. Evans (1959) descobriu que o teste de personalidade de
Edwards (The Edwards Personal Preference Schedule) não conseguia separar os donos de
automóveis Ford dos donos de Chevrolet.
Medidas psicográficas podem ser confiáveis e válidas, mas são tão ligadas ao
comportamento estudado que as relações acabam sendo redundantes.
Para serem úteis nas decisões práticas de marketing, dados psicográficos não podem
ser muitos redundantes e têm que mostrar relação com o que está sendo estudado. Nas
palavras de Wells: “Eles devem conter somente a quantidade certa de surpresa” (p.208).
Desta forma, garante ele, os dados podem ser muito úteis sejam eles dados de Perfil
Psicográfico ou Segmentação Psicográfica.
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Por que os perfis psicográficos são úteis:
Segundo Wells, estudos de Perfil Psicográfico podem ser úteis, mesmo na ausência
de confiabilidade e validade. Para ele, é necessário considerar as alternativas que o
profissional de marketing tem em suas mãos: suas posições pessoais, pequenas entrevistas
com os vizinhos, estudos motivacionais qualitativos com amostras pequenas, pesquisas
quantitativas com dados demográficos etc. Em muitos casos, perfis psicográficos
acrescentam informações que não são obtidas através das outras ferramentas disponíveis.

Por que as segmentações psicográficas são úteis:
Estudos gerais oferecem oportunidade de criar ou adaptar novos produtos e serviços
às necessidades de diferentes grupos de consumidores. As descrições dos estilos de vida
mostram os padrões de necessidade de cada grupo e os dados de mídia dos estudos mostram
como encontrar cada segmento.
Estudos específicos de segmentação (relacionados a uma categoria específica de
produto) oferecem a oportunidade de posicionar e reposicionar as marcas existentes. Ele
oferece informações sobre as necessidades de cada segmento e quais marcas atendem
melhor cada necessidade. Desta forma, o profissional pode apelar, de forma direta e
eficiente, para cada grupo que parece mais apto a aceitar a sua marca. Além disso, ele pode
criar novas marcas para satisfazer as necessidades não satisfeitas por nenhuma das marcas
disponíveis no mercado.
Profissionais de marketing sabem que os consumidores de um produto ou serviço
não são parecidos. Sabem que procedimentos empíricos de segmentação possibilitam novos
insights em como os consumidores podem se dividir em grupos.
Mesmo tendo consciência das questões relacionadas à confiabilidade e validade dos
dados psicográficos, muitos profissionais de marketing conduzem e usam estudos de
segmentação.
Contribuições dos estudos psicográficos para a área do comportamento do consumidor
Wells (1975) descreve como os métodos psicográficos contribuem para o
conhecimento geral do comportamento do consumidor através de, pelo menos, três
formas:
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•

Perfis
Para o autor os perfis psicográficos deram “nova luz” para o comportamento do

consumidor. Perfis psicográficos já contribuíram para o entendimento de líderes de opinião,
inovação, classe social, consumerismo, lealdade à loja, preocupação com o meio ambiente,
etc. embora, algumas vezes, perfis psicográficos tenham confirmado a existência de
atributos que poderiam ser inferidos através dos perfis demográficos ou revelado a
existência de atributos que a demografia já havia mostrado.
•

Dados sobre tendência
Com a repetição de estudos, é possível acumular dados sobre tendência que mostram

como os consumidores estão (ou não estão) mudando.
•

Novas tipologias
O estudo do Newspaper Advertising Bureau (NAB) e a série de estudos de estilo de

vida conduzidos pela Leo Burnett começaram a produzir contornos das novas tipologias de
consumidor. À medida que grupos como o do NAB são identificados e confirmados por
vários outros estudos, é possível que profissionais de marketing comecem a pensar,
rotineiramente, em termos de segmentação por atividades, interesses, necessidades e valores
e a desenvolver produtos, serviços, e grades (schedules) de mídia especificamente para
atingi-los.
Segundo o autor, embora os segmentos encontrados por vários estudos gerais de
segmentação sejam diferentes em algumas formas, há similaridades suficientes que
sugerem que um eventual consenso não é uma esperança em vão. Se o consenso for
alcançado, haverá uma nova forma de pensar sobre os consumidores como grupos de estilo
de vida.
Para pesquisadores com interesses mais gerais, os métodos psicográficos têm
oferecido novas formas de olhar velhos problemas, novas dimensões para entender
tendências e novo vocabulário para descrever tipologias do consumidor.
Agora que possuímos uma visão geral sobre a Segmentação de Mercado e os estudos
psicográficos, veremos alguns conceitos importantes.
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4.1. CONCEITOS RELACIONADOS À SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA
Como vimos no capítulo anterior, as palavras “psychography” e “psychograph” já
eram termos usados na psicologia desde a década de 20. Para Allport (1939) o termo
“psychograph” tem vários significados: sinônimo de bibliografia literária; quaisquer fatos
psicológicos variados de uma pessoa; um estudo de caso antigo ou uma história de vida do
ponto de vista clínico; ou um gráfico impresso sobre o qual são marcadas as magnitudes dos
traços comuns obtidos por um indivíduo (perfil).
Dicionários de Psicologia definem a “Psicografia” como:
•

“Monografia psicológica referente a um caso individual; psicologia descritiva”. (Piéron, 1975)

•

“Arte de escrever uma biografia ou descrição de caráter, baseada especialmente na análise
psicológica do sujeito”. (Chaplin, 1981) (grifo da autora)

•

“Em sua qualidade de descendente direto da psicologia diferencial, como disse Allport, toma
como ponto de partida o fato de que o indivíduo, em sua constituição, em sua estrutura, em seus
valores característicos, qualidades básicas, etc., é susceptível de determinações (ou avaliações)
numéricas, que podem representar-se graficamente em um psicograma. Em geral, são
representados nesse esquema: os fatos biológicos fundamentais (vitalidade, constituição
corporal, estado de saúde), os fatores de inteligência, temperamento e numerosas qualidades de
expressão e de atitude. Observa-se a relação entre si em que se encontram estas variáveis
(expressas numericamente) e a relação da avaliação com o efeito de halo. Mas os esquemas
desse tipo deixam de considerar muitas qualidades”. (Dorsch, 1976) (grifo da autora)
Sendo que: “Psicograma, literal: descrição da alma, registro, exposição panorâmica de todos os
dados psíquicos e dos mais importantes dados somáticos de uma pessoa, inclusive de sua
interpretação e comentário”. (Dorsch, Häcker, Stapf, 2001) e “Psicograma: 1. Perfil das notas
comparativas do indivíduo em traços, testes de avaliação, etc.; psicologia. 2. (Murray)
Representação do tema ou modo segundo o qual as necessidades e as pressões psicológicas
(acontecimentos significativos para o indivíduo) interactuam para produzir o comportamento.”
(Chaplin, 1981) (grifo da autora)

Voltando para a área de Mercado, podemos dizer que definir “Psicografia” é uma
tarefa tão ou mais árdua que definir “Marketing”.
“Embora a necessidade de uma definição comum do termo psychographics ser óbvia, nenhuma
definição conseguiu a aprovação geral. Vinte e quatro artigos sobre psychographics contêm
nada menos do que 32 definições diferentes (...) e cada nova publicação parece produzir ainda
outras versões sobre o que a pesquisa psicográfica é ou não”. (Wells, 1975:196)
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Apesar da dificuldade expressa acima, o autor assinala que alguns elementos são
comuns em quase todas as definições:
Psychographics é algo mais que demografia
Este tipo de estudo adiciona atividades, interesses, opiniões, necessidades, valores,
atitudes e traços de personalidade aos dados demográficos, que, sozinhos, não são
suficientes.
Psychographics é um estudo quantitativo e não qualitativo
Pesquisa psicográfica pode ser definida como uma pesquisa quantitativa com a
intenção de colocar os consumidores em dimensões psicológicas. Por ser quantitativa
permite amostras representativas de respondentes e análise estatística multivariada.
A maioria dos pesquisadores psicográficos emprega questionários pré-codificados e
objetivos que podem ser auto-administrados ou administrados por entrevistadores comuns.
Essas práticas distinguem os estudos psicográficos dos estudos qualitativos da Pesquisa
Motivacional tradicional.
As definições recentes encontradas nos livros de Comportamento de Consumidor
abordam as características “pertencentes” à psicografia:
•

“Psicografia: Pesquisa de perfis psicológicos de grupos ou indivíduos, especialmente em
relação a traços de personalidade, valores, crenças, preferências e padrões de comportamento.”
(Engel, Blackwell e Miniard, 2000:626) (grifo da autora)

•

“Psicografia é uma técnica operacional para medir estilos de vida”. Para os autores, “técnicas
psicográficas dividem o mercado total em segmentos baseado em suas atividades, interesses,
valores, opiniões, características de personalidade e atitudes usando vários procedimentos
estatísticos.” (Arnould, Price e Zinkhan, 2001: capítulo 8 – Estilos de Vida) (grifo da autora)

•

“Psicografia são as características dos indivíduos que os descrevem em termos de sua
composição psicológica e comportamental – como as pessoas se ocupam (em termos de
comportamento) e que fatores psicológicos baseiam aquele padrão de atividade. A necessidade
das pessoas de buscar agregação ou aprovação dos seus semelhantes poderá fazer com que se
ocupem em ir ao teatro ou jogar golfe. Ir ao teatro ou jogar golfe torna-se, pois, parte de suas
psicografias. Essa psicografia, então, leva-os a comprarem equipamento de golfe, ou a fazer o
que quer que precisem para implementar aquela psicografia particular; assim, ela torna-se
motivacional. A psicografia tem três componentes: valores, autoconceito e estilo de vida.”
(Sheth, 2001:148-9) (grifo da autora)

Lembramos, ainda, que o termo “Psicografia” tem, no Brasil, além do significado
relacionado a valores e estilo de vida, um outro significado que envolve espiritualismo,
cartas psicografadas por um médium, compreensão da personalidade da pessoa a partir da
sua escrita (letra). Obviamente não é esse tipo de psicografia que estamos abordando nesta
obra.
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4.2. PSICOGRAFIA E ESTILO DE VIDA
Como acabamos de ver, o conceito de Psicografia parece estar comumente associado
ao Estilo de Vida – vejamos algumas definições do Dicionário Aurélio Século XXI:
“ Psicografia (...) 1. história ou descrição da mente ou das suas faculdades; análise psicológica
.(...) 3. Market. Estudo do comportamento dos consumidores do ponto de vista do estilo de vida
(atividades, interesses, opiniões, etc.).”

Entretanto, segundo Wells (1974), apesar dos termos Lifestyle (Estilo de Vida) e
Psychographics (Psicografia) serem usados como sinônimos, há uma distinção entre os
mesmos. Para o autor, há um certo consenso, embora não universal, de que o termo
psychographics refere-se aos estudos focados em traços de personalidade enquanto os
estudos de estilo de vida (lifestyle) focam atividades, interesses, atitudes e valores
específicos ligados ao comportamento do consumidor.
Por outro lado, nesse mesmo livro, há um artigo de Wind e Green (1974) no qual
estilo de vida é visto como a maneira como as pessoas vivem e gastam seu tempo e
dinheiro. Para eles “o estilo de vida (ou Perfil Psicográfico) tem sido medido e descrito de
diversas formas:” (p.106) (grifo da autora):
•

Produtos e serviços consumidos pelas pessoas – o estilo de vida é refletido pelos produtos e
serviços que uma pessoa compra e a forma como os usa.

•

Atividades, interesses e opiniões de uma pessoa (como as variáveis AIO).

•

Sistema de valores da pessoa.

•

Traços de personalidade da pessoa e conceito de si mesmo.

•

Atitude da pessoa com relação a várias categorias de produto ou marca, o que pode incluir os
benefícios procurados.

Desta forma, podemos perceber que pesquisas psicográficas e de estilo de vida são
vistas, muitas vezes, como sinônimos e, por esta razão, tanto variáveis como AIO e
características de personalidade são as formas definidas para medir ou descrever esses tipos
de pesquisas.
Por essa falta de consenso sobre a distinção entre o que é psicográfico e estilo de
vida, os autores afirmam que “o termo ‘estilo de vida’(ou psicográfico) leva o significado de
todas as características não-demográficas dos consumidores que podem estar associadas a
algum tipo de comportamento do consumidor” (p. 106).
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Além disso, como já mencionado anteriormente, há autores que preferem chamar de
pesquisa de “Atividades e Atitudes” (Hustad e Pessemier, 1974) justamente pela confusão
no significado do que é psicográfico e estilo de vida.
“Há uma disputa entre os profissionais de marketing para determinar se psychographics é
sinônimo de pesquisa de estilo de vida. O consenso parece ser de que há uma distinção entre os
dois conceitos. Psychographics se refere aos traços de personalidade dos consumidores (como
sociabilidade, auto-confiança, assertiveness, etc.), enquanto o conceito de Estilos de vida
consiste nas atividades, interesses e opiniões dos indivíduos. Na prática, traços de personalidade
e estilos de vida necessitam ser considerados coletivamente para fornecer informação de
marketing com significado.” (Gunter e Furnham, 1992:65) (grifo da autora)

Apesar das diferenças básicas originais, atualmente é comum encontrar definições
relacionadas a pesquisas psicográficas atreladas a termos como valores, estilo de vida,
interesses, opiniões e não somente à personalidade. Parece haver uma certa aceitação de que
o termo Psicográfico seja usado englobando essas diversas variáveis.
Entretanto, iremos abordar mais para frente (itens 8.1.4. e 8.1.10.) outras
considerações sobre a Segmentação Psicográfica.

4.3. SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA E PERFIL
PSICOGRÁFICO
Como vimos anteriormente, as pesquisas psicográficas (ou análises psicográficas)
podem ser utilizadas tanto para determinar o Perfil Psicográfico quanto para segmentar
psicograficamente um determinado grupo de pessoas ou população.
Cabe ressaltar que o estudo de Perfil Psicográfico é, geralmente, conseqüência de
uma segmentação – seja ela psicográfica ou não – como o caso do Perfil Psicográfico dos
consumidores de um determinado tipo de produto, no qual a segmentação foi realizada
segundo o critério “consumo do produto”, e o Perfil Psicográfico foi traçado para o
segmento dos consumidores desse produto.
“Antes que um programa de marketing dirigido a um segmento específico de mercado possa ser
desenvolvido, o profissional de marketing deve entender verdadeiramente os clientes típicos
daquele mercado – desejos e necessidades, interesses, atitudes, etc. Um quadro detalhado de um
segmento de mercado é chamado de um perfil. Ele deveria expor uma imagem clara do cliente
típico para o produto da empresa, utilizando todas as variáveis de segmentação discutidas
anteriormente – demográficas, geográficas, psicográficas, benefícios procurados, situação e
utilização. Embora esse perfil seja uma média generalizada do cliente típico no segmento,
ajudará os profissionais a descobrirem e entenderem quem são os potenciais usuários do
produto, de modo que possa ser desenvolvido o melhor composto de marketing para aquele
cliente.” (Simpson, 2001:207) (grifo da autora)

105

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Como vimos no início deste capítulo (análise de Wells, 1975), usuários de um
mesmo produto podem pertencer a vários segmentos bem diferentes.
Desta forma, é importante perceber que mesmo havendo uma “pré-segmentação” (ou
segmentação a priori, como vimos no item 2.3.2.) como consumidores de Fanta Uva; é
possível, também, realizar uma segmentação desse segmento. O que diferencia um estudo
de Perfil Psicográfico de um estudo de Segmentação Psicográfica é, principalmente, a
realização de um processo estatístico chamado Análise de Cluster.
Se uma empresa realizar um questionário com 50 frases “psicográficas” de
concordância e discordância e aplicar somente para os consumidores de Fanta Uva, ela
analisará os resultados e chegará a um perfil comum dos seus consumidores; entretanto, é
praticamente impossível que todos os consumidores de Fanta Uva respondam todas as
questões da mesma forma. Haverá grupos consumidores de Fanta Uva respondendo de
forma semelhante entre si e diferente de outros consumidores do mesmo refrigerante. A fim
de detectar esses diferentes grupos é realizada uma Análise de Cluster (a segmentação
propriamente dita) e, desta forma, o segmento dos consumidores de Fanta Uva é novamente
segmentado: desta vez, o critério de segmentação não é o consumo, ou não, da Fanta Uva,
mas as variáveis psicográficas.
A análise de Perfil Psicográfico dos usuários de um determinado produto, por
exemplo, fornece informações ricas sobre o consumidor, mas não é tão profunda e
quantitativa como a análise de Segmentação Psicográfica que, além de identificar vários
segmentos dentro do “segmento maior” (usuários de determinado produto), também oferece
o perfil de cada um desses segmentos.
De forma geral, podemos resumir as principais diferenças entre estudos de Perfil
Psicográfico e Segmentação Psicográfica no seguinte quadro:
Principal* diferença entre Perfil e Segmentação Psicográfica Específica
Perfil Psicográfico
“Pré-Segmentação”
→
(usuários de Fanta Uva)

Análise Fatorial ou cruzamentos simples
das variáveis psicográficas (e outras
Perfil geral dos
→
variáveis como demográfica,
usuários de Fanta Uva
comportamental etc.)

Segmentação Psicográfica*
Análise de Cluster
“Pré-Segmentação”
→ (utilizando variáveis →
(usuários de Fanta Uva)
psicográficas)

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3

→

Perfil do Segmento 1
Perfil do Segmento 2
Perfil do Segmento 3

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003
* O detalhamento do processo estatístico envolvido na Segmentação Psicográfica encontra-se no item 8.2.
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Vale alertar que, embora estejamos utilizando o termo “Psicográfico” tanto para
denominar estudos de segmentação quanto de perfil, este último envolve, além das variáveis
psicográficas, o número de consumidores do segmento, suas características demográficas,
geográficas, comportamentais (marcas favoritas, quantidade comprada/consumida, ocasião
de compra, local de compra – preferência e freqüência, leque de preços etc.), exposição à
mídia (quais e com que freqüência).

4.4. SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA GERAL E
ESPECÍFICA
Analisemos, agora, dois tipos de Segmentação Psicográfica: a geral e a específica.

4.4.1. A SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA GERAL
A Segmentação Psicográfica Geral é a pesquisa realizada com uma parcela
representativa da população de um país, sem limitar o estudo aos consumidores de uma só
categoria de produto.
Vale ressaltar que as pesquisas de Segmentação Psicográfica gerais podem ser
divididas, principalmente, em três tipos:
•

As que são realizadas com uma amostra representativa da população toda do país, incluindo
todas as regiões e as proporções demográficas, mas que não estão restritas a uma categoria de
produto.

•

As que são realizadas somente em algumas regiões do país, mas sem estarem associadas,
especificamente, a uma determinada categoria de produto.

•

As que já são “pré-segmentadas”, em geral demograficamente: como estudo de jovens, de
donas-de-casa, de internautas, mas que também não estão restritas a uma categoria específica de
produto.

É possível “pré-segmentar” utilizando diferentes variáveis ao mesmo tempo. A “présegmentação” demográfica e geográfica poderia gerar um “pré-segmento” de residentes da
cidade de São Paulo, do sexo feminino e idade entre 25 e 30 anos, por exemplo.
Além disso, é possível realizar cruzamentos com consumo de diferentes produtos,
hábitos de mídia etc. – variáveis que não fazem parte da segmentação, apenas descrevem as
características dos grupos.
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4.4.2. A SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA ESPECÍFICA
A Segmentação Psicográfica Específica, no contexto desta dissertação, é a
pesquisa realizada para uma determinada categoria de produto, melhor dizendo, para os
consumidores de uma determinada categoria ou marca de produto. É um estudo ad hoc,
feito sob encomenda para uma necessidade específica de uma empresa.
A Segmentação Psicográfica Específica, por ser ad hoc, também pode ser
realizada nacionalmente, regionalmente ou apenas para alguns grupos pré-selecionados dos
seus consumidores (por exemplo: somente para os consumidores de Fanta Uva que tenham
de 15 a 25 anos de idade). Sempre vai depender das necessidades e objetivos específicos da
empresa.
Assim como a Segmentação Geral, a específica também pode ser de três tipos:
•

As que são realizadas com uma amostra representativa dos consumidores de uma determinada
categoria/marca de produto no país todo (incluindo todas as regiões e as proporções demográficas).

•

As que são realizadas com os consumidores de uma determinada categoria/marca de produto mas
somente em algumas regiões do país (consumidores da marca “x” residentes em São Paulo, por
exemplo).

•

As que já são realizadas com “pré-segmentos” dos consumidores de determinada categoria/marca de
produto (em geral demograficamente: consumidores da marca “x” de 10 a 15 anos, do sexo
masculino, por exemplo).

Como no caso anterior, é possível “pré-segmentar” utilizando diferentes variáveis ao
mesmo tempo. A “pré-segmentação” demográfica e geográfica dos consumidores de uma
determinada categoria/marca de produto poderia gerar um “pré-segmento” de residentes da
cidade de São Paulo, do sexo feminino e idade entre 25 e 30 anos que sejam usuários da
marca “x”, por exemplo.

4.4.3. SEGMENTAÇÃO E PERFIL PSICOGRÁFICO GERAL E
ESPECÍFICO
A pesquisa psicográfica específica para uma categoria de produto pode gerar
somente o perfil dos usuários daquela categoria ou também dividir os consumidores de um
determinado produto em diferentes segmentos (como vimos no quadro do item 4.3.).
A pesquisa psicográfica geral freqüentemente está associada à segmentação de
uma população de acordo com suas características psicográficas (podendo ou não cruzar
com consumo de produtos e outras variáveis). Quando cruzada com consumo de
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determinadas categorias de produto ela pode oferecer o Perfil Psicográfico dos
consumidores dessas categorias e/ou marcas.
Podemos perceber, portanto, que tanto a pesquisa psicográfica geral quanto a
específica podem ser utilizadas não só para realizar estudos de perfil, mas também de
segmentação.
Veja o quadro ilustrativo:
Segmentação Psicográfica Geral e Específica / Perfil Psicográfico Geral e Específico

→
Pesquisa
Psicográfica
Geral

→
Só perfil

ou
“pré-segmentação”
• geográfica
Segmentos
→ • demográfica
→
• outras
• combinações

→

Pesquisa
Psicográfica
Específica

país “todo”
(não é relacionado
com categoria de
produto)

Consumidores de
determinada
categoria/marca de
produto do país
“todo”

→

Perfil Psicográfico dos
segmentos

→
Só perfil

“pré-segmentação”
(dos consumidores
ou
de determinada
categoria/marca de
produto)
→
→
• geográfica
Segmentos
• demográfica
• outras
• combinações

→

Perfil Psicográfico dos
segmentos dos consumidores
de determinada
categoria/marca de produto

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

4.4.4. SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA GERAL OU ESPECÍFICA?
Na pesquisa psicográfica geral, os itens avaliados são questões de concordância e
discordância de frases como “Eu acho que mulher não deve trabalhar fora”, “O avanço
tecnológico me assusta” etc. As questões, geralmente, não estão associadas a nenhuma
categoria de produto – embora alguns estudos introduzam frases relacionadas a diversas
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categorias de produto; mas, neste caso, o estudo não pode ser considerado específico porque
não está ligado a uma só categoria de produto.
Por esta razão, muitos estudiosos acreditam que estudos específicos discriminam
melhor as marcas e os consumidores do que os estudos mais gerais.
Auken (1978) afirma que os acadêmicos interessados no desenvolvimento da teoria
do comportamento do consumidor tendem a apoiar estudos gerais. Outros preferem esse tipo
de estudo pelo alto grau de validade aparente. Por outro lado, pesquisadores orientados para
decisões consideram estudos específicos mais incisivos e alguns defendem que os estudos
específicos têm mais eficiência “preditiva”.
Entretanto, o autor cita um exemplo de como a Segmentação Geral pode auxiliar nas
decisões específicas de uma empresa. Ele comenta o case apresentado por Plummer (1974b)
no 57th International Marketing Congress: O posicionamento do Dewar’s White Label
Scotch através de uma Segmentação Psicográfica Geral realizada pela Leo Burnett. O
estudo revelou que o Scotch, uma bebida associada a status, era mais consumido em dois
segmentos de homens (baseado em estilo de vida): “urban businessman” e “active
achiever”. Através do perfil desses segmentos, cruzado com uso do Dewar’s, foi percebido
que a bebida era consumida pelos tradicionalistas “urban businessman” e pouco pelos
contemporâneos “active achiever”. Os tradicionalistas gostavam de demonstrar status,
enquanto os contemporâneos viam o status como sendo “fora do sistema”. A empresa
posicionou o produto, em uma única campanha, de forma a atingir ambos segmentos. Desta
forma ressaltou o patrimônio e qualidade do Dewar’s para os tradicionalistas, enquanto
focava pessoas contemporâneas de sucesso consumindo a bebida.
Raaiji e Verhallen (1994) acreditam que a Segmentação Específica é mais viável
porque fornece resultados mais significativos para os profissionais de marketing. Eles
afirmam que “valores e atitudes com relação ao domínio comportamental fornecerão uma
explicação melhor do que valores pessoais gerais para um comportamento específico.” (p.
53). Vide figura abaixo:
O Papel Interventivo das Variáveis de Domínio Específico
→
relação forte

Valores de domínio
específico

Valores Gerais

→
relação forte

Avaliação de produto
específico

relação fraca
Fonte: Adaptado de Raaiji e Verhallen, 1994:53
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Os autores citam o exemplo de um estudo pequeno. Nesse estudo, valores gerais das
pessoas eram medidos assim como valores específicos com relação ao café da manhã. A
qualidade de produtos consumidos (como margarina) foi também analisada. O resultado
indicou que os valores gerais corresponderam significativamente com os valores específicos
relacionados ao café da manhã, mas não às avaliações do produto. Como um exemplo ele
cita que o valor geral “ambição” mostrava-se altamente correlacionado com um café da
manhã rápido (valor específico) que, por sua vez, era correlacionado com a textura macia da
margarina (que permite ser passada no pão de forma fácil e rápida). Entretanto, não foi
encontrada uma relação direta entre o valor geral e a avaliação do produto específico
(avaliação da textura macia da margarina).
Essa forte relação entre o valor específico e a avaliação do produto ocorre,
principalmente, porque as frases de concordância estão diretamente relacionadas à
categoria/marca de produto. Vejamos alguns exemplos:
Exemplos ilustrativos de frases de Estilo de Vida e Crença utilizadas em um estudo de Segmentação
Específica para o produto calda de cranberry
Frases de Estilo de Vida (o que eu faço e como eu faço)
“Eu geralmente sirvo vários temperos e condimentos extras em refeições especiais”
“Eu gosto preparar refeições com calma”
“Eu raramente sirvo o que sobrou da refeição anterior”
“Eu tento contrastar cores e sabores em minhas refeições”
Frases de Crenças (o que eu acredito)
“Calda de cranberry é muito ácida para servir com comidas estrangeiras apimentadas”
“Calda de cranberry é uma comida tradicional”
“Eu quase me sinto patriota quando sirvo calda de cranberry”
“Calda de cranberry é mais parte da refeição do que um enfeite”
Fonte: Adaptado de Auken, 1978:33

Desta forma, Auken (1978) conclui que a Segmentação Específica oferece insights
mais profundos sobre as estruturas de um mercado particular; mas que, por outro lado, a
Segmentação Geral tem versatilidade e, geralmente, é mais econômica; ela serve para
revelar novos padrões necessários de produtos e para monitorar as mudanças gerais de
orientação de valores.
Jaime Troiano (1986) , inclusive, propõe: “Ao invés de fazer ‘consumer research’,
vamos fazer ‘people research’. (...) Para atingir melhor o consumidor é importante, antes de
mais nada, entendê-lo como uma pessoa, nas suas múltiplas dimensões, e não como uma
mera abstração.” (p.25)
Para Gunter e Furnham (1992), a Segmentação Geral revela características dos
consumidores que a segmentação demográfica nunca revelaria e que são relevantes para o
marketing. Entretanto, a Segmentação Geral “nem sempre foi prova de sucesso e há casos
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recentes de conhecidos sistemas de classificação dos consumidores que tiveram que ser
trocados por novos pela falta de eficiência das tipologias originais” (p. 37), como o caso do
VALS (abordado no item 5.3.). Os apelos específicos, por outro lado, “podem ser mais
relevantes para as estratégias de marketing para produtos do que os inventários gerais de
estilo de vida” (p.37).
Entretanto, os autores afirmam que o melhor das duas técnicas pode ser obtido
através de uma mistura habilidosa entre os apelos gerais e específicos. Eles exemplificam
com o estudo sobre serviços médicos de Blackwell e Talarzyk (1977) no qual os autores
concluem que tanto questões AIO específicas como gerais podem ser usadas para realizar o
perfil dos consumidores e relacionar seus estilos de vida com comportamento.
Há indícios, portanto, de que tanto a Segmentação Geral quanto a Específica
oferecem benefícios para os profissionais de marketing.

4.5. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE TIPOS DE
ESTUDOS PSICOGRÁFICOS
Além da classificação dos estudos psicográficos como sendo de segmentação ou
perfil, gerais ou específicos, eles também podem ser classificados como estudos
acadêmicos, realizados por pesquisadores e ligados a uma universidade, e não-acadêmicos,
realizados por empresas particulares. Neste segundo caso, os estudos, em geral, são
classificados como sindicalizados (syndicated) ou ad hoc, também conhecido como
proprietary.
Uma característica marcante dos estudos acadêmicos é a divulgação detalhada tanto
da metodologia quanto dos resultados da pesquisa. A maior parte dos estudos nãoacadêmicos não divulga seus dados.
Os estudos sindicalizados são, normalmente, realizados por grandes institutos de
pesquisa e comercializados para diversas empresas. Os estudos ad hoc, por outro lado, são
feitos especificamente para uma empresa em particular: seus resultados não são
compartilhados.
Além disso, algumas agências de publicidade também realizam estudos
psicográficos: são estudos de propriedade da empresa, mas que são compartilhados com as
empresas clientes dessas agências.
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Alguns exemplos de estudos2:
•
•

Acadêmicos – AIO, RVS, LOV, WVS
Não Acadêmicos
o Sindicalizados – VALS, Yankelovich MONITOR, TGI, 3SC, Euro-SocioStyles, Sinus Milieus, RISC
o Ad hoc – Dossiê MTV, estudos psicográficos da Rhodia
o Agências – 4 C’s, Global Scan, DDB Lifestyle Study, “Somos Todos Iguais”
da McCann Erickson,
Uma parte desses estudos, entretanto, tem ênfase nas tendências de mudanças sociais

(como WVS, RISC e Yankelovich MONITOR) e não na segmentação.
Zetterberg (1998) propõe, ainda, uma outra classificação dos estudos de valores: os
baseados em teorias (psicológicas, sociológicas etc.) e os não baseados em teorias.
Sistemas de valores baseados em teorias:
Ele cita o VALS como sendo o primeiro exemplo de sistema de valor baseado em
teorias. E ainda menciona os estudos de Edwards, Rokeach, Schwartz e Bilsky. Outro
exemplo de estudo baseado em teorias é o Valuescope (que abordaremos no item 5.2.9.4.).
Zetterberg (1998) afirma que os questionários deste tipo de sistema podem ser
curtos. Para ele, os questionários em sistema de valores baseados em teorias são usados
somente para calibrar/ ajustar e não para definir as dimensões de valores do estudo. Nestes
sistemas, as dimensões dos espaços de valores são fornecidas pela ciência social teórica. Ou
seja, os atributos gerais dos valores são firmados em teorias e não são obtidos de forma
pragmática (através dos itens resultantes de Análise Fatorial ou outros métodos estatísticos).
Para o autor, os pesquisadores desse tipo de sistema, em vez de listar uma ampla
variedade de valores específicos – encontrados no mundo real, utilizam os poucos atributos
gerais dos valores encontrados na teoria. Por essa razão, o questionário desse tipo de estudo
pode ser curto.
Sistemas de valores não baseados em teorias (métodos próprios):
Segundo Zetterberg (1998), o primeiro estudo desenvolvido nesse sentido foi o
Yankelovich MONITOR. Seguido pelo RISC (Cofremca – França). O 3SC também é um
exemplo desse tipo de estudo.
Ele argumenta que os pesquisadores deste tipo de estudo não iniciam a pesquisa a
partir de uma teoria específica: eles também incluem qualquer item que possa capturar os
2

Os estudos citados nesse item serão melhor abordados no próximo capítulo

113

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

valores relevantes dos tempos modernos. Análise e redução de dados são realizadas através
de técnicas estatísticas como Análise de Correspondência, Análise de Cluster e Análise
Fatorial.
O autor constata que os questionários desse tipo de sistemas são bem longos
(justamente por não serem baseados em teorias – que focariam as questões). Ele justifica
alertando que as questões utilizadas nesse tipo de estudo devem definir (através de Análise
Fatorial, por exemplo) e calibrar / ajustar as dimensões dos espaços de valores. E isso
requer um maior número de questões.

4.6. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA
DOS ESTUDOS PSICOGRÁFICOS
No decorrer deste capítulo, foram citados várias vezes alguns procedimentos
estatísticos utilizados na Segmentação Psicográfica (principalmente Análise Fatorial e
Análise de Cluster, técnicas de Análise Multivariada).
As descrições desses procedimentos encontram-se mais detalhadas no Apêndice 2.
Alguns aspectos metodológicos do processo de segmentação foram abordados no
item 2.3.2.; entretanto, os passos da metodologia da Segmentação Psicográfica serão
abordados, de forma detalhada, no item 8.2.

4.7. UTILIZAÇÃO
A importância dos estudos de Segmentação Psicográfica para as estratégias de
marketing das empresas já foi abordada no item 2.3.4. Exemplos práticos da utilização
desses estudos serão explorados nos capítulos relacionados à prática da Segmentação
Psicográfica no Brasil (principalmente nos itens 7.3.3. / 7.3.4. / 7.3.5.) porque acreditamos
que exemplos ligados à realidade nacional são, para os nossos propósitos, mais ilustrativos
do que os realizados no exterior.
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5. A SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA NO
EXTERIOR
5.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA NO EXTERIOR
Observação importante: Vários estudos de outros países chegam a mencionar
segmentos distintos com nomes diferentes. Dar nome a um segmento é uma tarefa muito
complicada e perigosa. Os nomes sempre restringem as características de cada segmento,
não há uma só palavra que possa expressar tudo o que o segmento representa. Sendo assim,
vários estudos propõem nomes compostos de vários adjetivos (como o Thrill-Seeking
Materialists), mas, mesmo assim, não conseguem expressar todas as características de seus
integrantes.
Assim como é complicado e perigoso nomear um segmento, é ainda mais perigoso
traduzi-lo para outra língua. Muitas vezes os conceitos que temos sobre determinadas
palavras podem ser diferentes da mesma palavra utilizada em outro país. Por exemplo, um
segmento chamado Stoics; se procurarmos no dicionário Aurélio a definição de Estóico
teremos: “(...) Adj. 3. Relativo ao estoicismo. 4. Austero, rígido. 5. Impassível ante a dor e a
adversidade.”. Se procurarmos a palavra Estóico em um conceituado dicionário inglês
(como o Collins Cobuild English Dictionary) teremos: “1. Stoic means the same as stoical;
(...) 2. If you say that someone is a stoic, you approve of them because they suffer hardship
without showing their emotions”. Podemos perceber certas diferenças conceituais, mas o
mais curioso é que, para os ingleses, uma pessoa estóica é vista com aprovação e o mesmo
não é verdade em outras culturas (principalmente as latinas, onde as características estóicas
podem ser vistas com um sentido negativo, uma vez que são povos pouco austeros e que
costumam expressar suas emoções).
Pudemos, então, perceber dois problemas. Primeiro: um tradutor rapidamente
poderia traduzir estóico como rigoroso (o que não parece ser o sentido da palavra em
inglês). Segundo: mesmo que traduzisse como estóico (assinalando o caráter impassível
diante da dor e adversidade), o verdadeiro significado inglês estaria sofrendo alterações.
Além do exposto acima, temos graves problemas de tradução/interpretação no
Brasil. Como um exemplo claro, podemos mencionar as traduções ou denominações dos
segmentos VALS 2. O segmento “Fulfilleds” foi denominado “Satisfeitos” em Kotler e
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Armstrong (1998), “Preenchidos” em Weinsten (1995), “Idealistas” em Boone e Kurtz
(1998) e “Obedientes” em Cobra (1993): quatro conceitos bem diferentes. De forma ainda
pior, temos a interpretação/tradução dos segmentos “Strivers” e “Strugglers”. Enquanto os
livros e Kotler e Armstrong (1998) e Boone e Kurtz (1998) traduzem os termos como
“Batalhadores” e “Lutadores” respectivamente, o livro de Weinsten (1995) traduz
exatamente ao contrário, ou seja, o segmento “Striver” é traduzido como “Lutadores” e o
segmento “Strugglers” como “Batalhadores”. Cobra (1993) ainda os denomina:
“Esforçados” e “Batalhadores”, respectivamente.
A fim de evitar ainda outras interpretações, optou-se por manter os segmentos com
suas nomenclaturas originais. E como já pôde ser percebido, alguns termos também foram
deixados no original – ou por serem jargões mercadológicos usados em inglês, ou porque
não há palavra similar em português que possa expressar o mesmo significado que o
original.
Mais uma observação:Antes de abordarmos os estudos psicográficos realizados no
exterior, é importante alertar que a quantidade de informação sobre os estudos varia de
acordo com a quantidade e qualidade das informações divulgadas (livros, artigos, internet
etc.) sobre cada um dos estudos. Todas as empresas realizadoras dos estudos que mantêm
site na internet e alguns estudiosos da área foram contatados, mas somente alguns
responderam às mensagens enviadas.
Uma última observação se refere ao fato de que, ao final de cada estudo, optou-se
também por colocar a bibliografia consultada e sites referentes ao estudo em questão; desta
forma o leitor que tiver maior interesse em um determinado estudo pode localizar, com mais
facilidade, algumas das fontes de informação sobre ele.

5.2. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS REALIZADOS NA
EUROPA
5.2.1. “SINUS MILIEUS” e 3SC
Segundo o site da Sociovision, “Sinus Milieus” são grupos de pessoas que
compartilham valores e crenças comuns. Cada grupo (milieu) é composto por pessoas que
têm opiniões, idéias, atitudes ou interesses similares e que tendem a concordar entre si sobre
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as questões do dia-a-dia. Isto permite fornecer um contexto rico para entender os padrões de
consumo, preferência por marcas, comportamento de compra, susceptibilidade à
propaganda, escolha de mídia, e vários outros fatores essenciais para a construção ou
melhora das estratégias e táticas de marketing. O conhecimento dos grupos permite que a
empresa escolha os seus públicos-alvo e a comunicação para esses grupos.
Desde 1992 o Sinus Milieus vem sendo progressivamente combinado com o enfoque
das tendências sócio-culturais de Cofremca (3SC – que veremos no final deste item). O
Sinus Milieus é mais eficiente quando são usadas as dimensões sócio-culturais para definir e
escolher segmentos.
O estudo é dividido em duas fases: a qualitativa (baseada em entrevistas de
profundidade) e a quantitativa (resultante das pesquisas anuais sócio-culturais [Cofremca] e
Milieus [Sinus]). Os grupos são observados através de pesquisa qualitativa; e várias
questões de valores sociais são usadas para verificar suas existências e traçar seus perfis
através de estudos quantitativos.
Sinus Milieus fornece:
•

Um mapa detalhado para o entendimento das pessoas.

•

Grupos consistentes para escolha de segmentos-alvo.

•

Base estável para comparações entre países.

•

Enfoque integrado permitindo a visualização das dinâmicas sócio-culturais.

A Alemanha ocidental, em 2000, era composta de 10 segmentos:
Well-Established

Intellectual

Modern Bourgeois

Post-Modern

Traditional
Bourgeois

Status Oriented

Adaptive

Traditional BlueCollar

Materialistic
Consumer

Hedonistic

Cada segmento é situado em um gráfico com duas dimensões: Classe social (alta,
média-alta, média, média-baixa e baixa) e Orientação básica (Conservadora - “preservar”,
Materialista de Status/Posse - “ter”, Materialista de Consumo – “gastar”, Hedonismo –
“aproveitar”, Pós-Materialismo – “ser” e Pós-Modernismo – “experimentar”)
semelhantemente ao estudo VALS 2 (no qual os grupos são separados de acordo com os
recursos disponíveis e a orientação principal).
Vejamos o gráfico:
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Illustration 1:
Sinus-Milieus 2000 - Germany
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Fonte: BARZ, Heiner. Learning and Education in the Context of Social Milieus. ESREA – Conference. p.5. 2002. Disponível em:
<http://www.ulusofona.pt/inst/eventos/esrea/ papers/Heiner%20Barz.doc>

A Sociovision já realizou estudos Sinus Milieus em diversos países: França,
Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Itália, Espanha, Hungria,
Polônia, Rússia, entre outros.
A Sociovision, criada em 1998, é uma empresa resultante de algumas aquisições e
fusões. Hoje comporta a Cofremca (empresa francesa que funciona desde 1954) a
Socioconsult e a Sinus (da Alemanha).
A Sinus lançou o “Social Milieus” em 1982 e hoje, esse mesmo estudo, é chamado
“Sinus Milieus”. O antigo estudo “Social Milieus” é explorado por Solomon (1996) no
capítulo “Estilos de Vida e Cultura Global” quando a empresa realizadora se chamava
Socioconsult (não entraremos em detalhes sobre essa onda de fusões e ou aquisições tão
confusas e irrelevantes para este trabalho). Solomon apresenta um gráfico com os oito
Social Milieus da Grã-Bretanha de 1994: Upper Middle Class Milieu, Traditional Middle
Class Milieu, Traditional Working Class Milieu, Social Climbers, Progressive Working
Class Milieu, Progressive Middle Class Milieu, Tatcher’s Children e Socially Concerned.
O estudo Sinus Milieus tem sido amplamente usado na Europa, principalmente na
Alemanha. O Sinus Milieus europeu também realiza Análise de Cluster; ela é baseada numa
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seleção cuidadosa das questões para produzir os segmentos que eles têm observado na
sociedade através de suas próprias pesquisas.
A Sociovision também realiza o estudo chamado 3SC (Système Cofremca de Suivi
des Courants Socio-Culturels), desenvolvido por Alain de Vulpian, fundador da Cofremca e
o professor Gianpaolo Fabris (pioneiro em pesquisa de valores). O 3SC também é
conhecido como 3SC Social Monitor ou 3SC Monitor.
O 3SC, realizado na França desde 1974 e expandido para outros países através de
Sociovision, visa identificar e medir as mudanças das tendências sócio-culturais que
moldam as aspirações das pessoas.
Segundo Zetterberg (1998), o 3SC não partiu de nenhuma teoria específica, ele
incluía qualquer item que pudesse apanhar valores contemporâneos relevantes.
O Sinus Milieus e o 3SC Monitor atualmente são combinados a fim de fornecer
informações poderosas para planejamento estratégico, posicionamento de produto e
empresa, desenvolvimento de novos negócios, design de produto, segmentação de mercado,
planejamento de comunicação, seleção de mídia etc.
A Environics Research Group, que comercializa o 3SC no Canadá (como vermos no
item 5.4.1.) atualmente está criando um estudo de segmentação do estilo Sinus Milieus nos
Estados Unidos. O estudo de segmentação que eles realizam no Canadá não é igual ao Sinus
Milieus porque não são feitos estudos qualitativos. David MacDonald (2002), vicepresidente da Environics Research Group, afirma que o 3SC canadense é puramente Análise
de Cluster.
Referências bibliográficas (Sinus Milieus e 3SC):
Sites consultados:
http://www.sociovision.fr (Sociovision)
http://www.sociovision.fr/centre/programmes/sinus.htm e http://www.sociovision.fr/sociovision/page?nom=methodo-smint-uk (Sinus
Milieus)
http://www.sociovision.fr/sociovision/page?nom=pg-32c-monitor-uk e http://www.esomar.nl/directory/110020.html (Combinação do
3SC com Sinus Milieus)
http://www.sociovision.fr/sociovision/page?nom=princ-3sc-uk (3SC)
http://rev.ca/sermons99/99-06-06.html (sobre o criador do 3SC)
http://www.mori.com/socioconsult/index.shtml
Mensagem eletrônica:
MacDONALD, David. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 1fev.2002.
Artigo:
BARZ, Heiner. Learning and Education in the Context of Social Milieus. ESREA – Conference. 2002. Disponível em:
<http://www.ulusofona.pt/inst/eventos/esrea/ papers/Heiner%20Barz.doc>. Acesso em 29 dez. 2002.
Capítulo de livro:
ZETTERBERG, Hans L. Cultural Values in Market and Opinion Research. In: McDONALD, C., VANGELDER, P.(ed.). ESOMAR
Handbook of Marketing and Opinion Research. 4 ed, cap. 29, Amsterdam: ESOMAR, 1998. Disponível em: <
http://www.zetterberg.org/Papers/ppr1998d.htm>.
Livro:
Solomon (1996). p. 591-2
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5.2.2. TGI (Target Group Index)
O Target Group Index (TGI) foi desenvolvido na Grã-Bretanha pela BMRB (British
Market Research Bureau) e conduzido, pela primeira vez, em 1969. O BMRB faz parte da
KMR (Kantar Media Research) desde sua criação, em 1998 – quando se iniciou o TGI na
Europa ocidental e América Latina. O primeiro país fora da Grã-Bretanha a receber o TGI
foi a Irlanda do Norte (totalizando o Reino Unido*) seguido pela República da Irlanda. Na
metade dos anos 90 o TGI foi lançado na China e Leste Europeu (Rússia e outros países).
Na Rússia foi introduzido em 1995 pela Comcon2. Atualmente o TGI está presente em 39
países sendo comercializado por diferentes empresas (Simmons, IBOPE, Millward Brown,
BMRB e diversas outras). Alguns países, entretanto, não adotam o nome TGI. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o estudo é comercializado como NCS ou SMM (Simmons Study of
Media and Marketing), na China é conhecido como CMMS.
No Brasil o Target Group Index é comercializado pelo IBOPE (Instituto Brasileiro
de Opinião Pública) desde 1999. Veremos mais detalhes sobre o TGI brasileiro no próximo
capítulo.
O TGI pode ser classificado como um banco de dados single-source sobre uso de
produtos, consumo de mídia e estilos de vida. É uma fonte de informação de mercado
essencial para profissionais de comunicação, agências de publicidade e operadoras de mídia.
(Dickson, 2001)
Segundo o Site da BMRB, O Target Group Index é uma pesquisa (survey) contínua
que mede os hábitos de compra dos consumidores, exposição à mídia e atitudes a fim de
descrever, da forma mais precisa possível, as características dos públicos e as estratégias
potenciais que permitem aos assinantes (compradores do TGI) comunicarem-se com essas
audiências. Profissionais de comunicação, agências de publicidade e empresas de mídia
usam o TGI extensivamente para auxiliá-los no desenvolvimento de estratégias de
marketing e campanhas publicitárias mais eficientes.
Alguns aspectos do TGI variam de acordo com cada país, mas geralmente é aplicado
em pessoas de 15 anos ou mais, com uma amostra que varia em função do contingente
populacional de cada país (de 1.650 - República Eslováquia a 50.000 - China). No Reino
Unido a amostra gira em torno de 25.000 pessoas por ano.
O questionário é de auto-preenchimento e mede quatro dimensões:
*

Grã-Bretanha = Escócia, Gales e Inglaterra; Reino Unido = Grã-Bretanha + Irlanda do Norte. O nome
completo do Reino Unido é “Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”. A República da Irlanda (ou
Eire) não faz parte do Reino Unido. (O que é Reino Unido, 2002)
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1) Consumo de produtos e serviços - cobre uma vasta gama de produtos e serviços, fornecendo
dados sobre consumo de cerca de 4.000 marcas e mais de 500 categorias de produto (no caso do
Reino Unido).
2) Exposição à mídia – desde televisão (inclusive a cabo e via satélite) até, em alguns países,
cinema e outdoor. O respondente é questionado sobre sua exposição a praticamente todas as mídias.
3) Características sócio-demográficas/geográficas – são incluídas questões sobre classe social,
idade, sexo, renda, profissão, estado civil, grau de instrução, região, características da residência,
itens de posse etc. Classificações geodemográficas estão também disponíveis na análise do TGI
através de instrumentos como ACORN, PRIZM, Mosaic, Cameo e Superprofiles.
4) Estilo de Vida – os dados atitudinais são obtidos através de aproximadamente 250 frases
desenvolvidas para medir valores e opiniões. O respondente concorda ou discorda de cada frase em
uma escala de 5 pontos (desde “concordo plenamente” até “discordo plenamente”). As frases
cobrem atitudes com relação a diversos aspectos da vida da pessoa, como: família, percepção de si
mesmo, mídia, saúde, lazer, bebida, comida, bens duráveis, higiene, meio ambiente, finanças e
outros setores.

As frases atitudinais dos questionários TGI são praticamente as mesmas em todos os
países. No entanto, elas sofrem pequenas modificações para se adaptarem à realidade de
cada um.
Observe-se alguns exemplos de frases do TGI Lifestyle do Reino Unido:
‘I think a lot of TV advertising is devious’
‘ There is enough work out there for everyone’
‘ A single European currency would be a good thing for Britain’
‘I buy free range products whenever I can’
‘I always buy the brands my children prefer’
‘A person should be responsible for his/her own healthcare’
‘People should use public transport whenever possible’
‘I welcome the National Lottery’s contribution to charitable causes’
Fonte: www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm

As informações resultantes fornecem uma perspectiva qualitativa aos dados
quantitativos da pesquisa. Se usado de forma correta, o TGI Lifestyle (é assim que é
chamada essa parte do estudo no Reino Unido) pode discriminar os públicos de uma forma
melhor do que as características demográficas sozinhas.
Os dados de estilo de vida são coletados como parte integrante de todo questionário
TGI, mas é possível, também, realizar questões diferentes e específicas para atingir um
determinado objetivo da empresa compradora do estudo.
121

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

A metodologia de análise do TGI é baseada na Análise Multivariada (tanto de
Cluster como de Correspondência). Essa técnica de análise auxilia o usuário a identificar as
várias atitudes que podem estar influenciando o comportamento dentro de um mercado total.
A Análise de Correspondência é uma técnica de mapeamento que representa, através
de vários eixos, as dimensões principais e atitudes que influenciam o comportamento dentro
de um mercado. Através da introdução de marcas de produtos e questões de estilo de vida, o
mapa resultante permite a visualização do mercado total e as relativas
“posições/personalidades” das marcas.
Mapas de correspondência representam as relações entre atitudes e preferências por
marca em uma categoria de produto. A técnica organiza, de forma efetiva, grandes e
complexos conjuntos de variáveis e representa, graficamente, as relações entre elas. O mapa
resultante é um retrato que auxilia a explicar as diferenças atitudinais entre as marcas.
(Wicken, 1999).
Um exemplo de Mapa de Correspondência (resultado da Análise de
Correspondência):

Fonte: BMRB (http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm)
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A Análise de Cluster (também conhecida como Análise de Segmentação) divide os
respondentes em grupos distintos e quantificáveis de pessoas parecidas, através das
respostas que essas pessoas deram a um número x de frases. No TGI, o usuário seleciona
qual frase empregar; essa seleção é geralmente feita após a interpretação do Mapa de
Correspondência e das estatísticas que estão por trás disso. (Wicken, 1999)
A Análise de Cluster permite ao usuário quantificar a Análise de Correspondência,
identificando grupos de “tipos atitudinais” que podem ser atingidos.
A BMRB dá o exemplo da Análise de Cluster que separou os compradores de sapato
de varejo em cinco ou mais grupos “atitudinais”:
1.

Image-seeking traditionalists
Agree: real men don’t cry, a woman’s place is in the
home, a real man can down several pints of beer in one sitting
Shop for shoes at: Tesco, Co-op, Littlewoods
Enjoy leisure: Bingo, trout-fishing
Media: heavy ITV viewers, Heavy Popular press readers

2.

Sophisticated good-lookers
Agree: like to keep up with latest fashion, consider
themselves very stylish, like to stand out in a crowd
Shop for Shoes at: Dolcis, Next, Ravel
Enjoy leisure: basketball, clubbing, skating
Media: heavy cinema goers, enjoy the big breakfast

3.

Sensible soles
Agree: not too concerned about appearance, holidays
in Britain rather than abroad, stocks and shares are too risky an investment
Shop for shoes at: Timpson/Oliver, Woolworths, Coop
Enjoy leisure: camping, darts, ten-pin bowling
Media: Light media consumers

4.

Bargain Hunters
Agree: Look for bargains in local press, when
budget for every penny, holidays in Britain rather than abroad
Enjoy leisure: Bingo, Coarse-Fishing, Bird Watching
Media: Heavy commercial TV viewers

5.

Money to Burn
Agree: Try to take 1+ holiday abroad a year, read
financial pages of newspaper, like holidays off the beaten track
Enjoy leisure: bridge, sailing/yachting, squash
Media: heavy quality press readers, light ITV viewers
Fonte: BMRB (http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm)

Além disso, o TGI Lifestyle coleta dados sobre atitudes com relação à mídia (como
programas de TV específicos, programas de rádio, seções de jornal e revistas etc). Alguns
exemplos de questões atitudinais com relação à mídia:
123

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

‘Specially chose to watch/listen to/read it’
‘Watch/listen to it only because someone in the family likes it’/’I usually try to read/look at’
‘Watch/listen to it when there’s nothing better’/’I read/look at if I have time’
‘I don’t watch/listen to it’/I never read/look at’
Fonte: www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm

Quem adere ao estudo TGI recebe os resultados do estudo em um software (Choices
3) e realiza os cruzamentos que desejar. Cada empresa analisa o que parece mais
interessante para o seu mercado e realiza os cruzamentos necessários. Desta maneira, ela
consegue segmentar o seu mercado de diferentes formas, selecionando os critérios que achar
pertinentes naquele momento.
Segundo Wicken (1999), “soluções contendo diferentes números de clusters são
obtidas. O usuário pode escolher qual solução quer desenvolver. Os grupos podem, então,
ser analisados a fim de determinar suas características atitudinais, composição demográfica,
estilos de vida, hábitos de mídia e comparadas a qualquer base de dados no SMM*.” (p.2)
Pode-se, então, concluir que o TGI, num único estudo (single-source), consegue
relacionar os tipos de consumidores com seus comportamentos de compra e hábitos de
mídia. Dessa forma é possível saber o que cada consumidor compra (categoria e marca),
onde compra e a que meios e veículos de comunicação está mais exposto.
Segundo o IBOPE Mídia (2000), as informações do estudo TGI permitem ao
anunciante, agência e veículo:
•

Posicionar corretamente o produto.

•

Direcionar a abordagem criativa.

•

Otimizar a verba de mídia.

•

Ter certeza de que o consumidor será atingido pela comunicação.

•

Aumentar a participação do produto no mercado.

•

Maximizar o seu negócio.

O TGI é considerado por Gunter e Furham (1992) como Segmentação
Comportamental: “alguns dos dados mais utilizados de segmentação comportamental são os
fornecidos no Reino Unido pelo Target Group Index” (p. 21) porque mede, primeiro, o uso
de mais de 2.500 marcas em mais de 200 categorias de produto e serviço; em segundo lugar
mede audiência de mídia (comportamento de mídia). Os autores citam que os dados são
cruzados com dados demográficos como sexo, idade, classe, região, renda, grau de
instrução, estado civil, ciclo de vida da família e afirmam que o TGI também inclui uma
bateria de 200 frases de atitudes. Os autores também citam estudos que utilizam o TGI.
*

SMM é o nome que o TGI recebe nos Estados Unidos (também NCS Study)
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Referências bibliográficas (TGI):
Sites consultados:
http://www.comcon-2.com/english/main.asp?pgnav=about&pgTitle=partners (TGI Rússia)
http://www.bmrb.co.uk/tgi/tgitourofdatapage.htm
http://www.tgisurveys.com/about/aboutmenu.htm
http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm (frases do TGI)
http://www.smrb.com/smm.html (NCS Study / SMM)
Comunicação pessoal:
Entrevista com Suzana Garcia (gerente do comercial do TGI em 6 jul. 2001)
Artigos:
CHAROUX, Mônica. TGI: nova era para o planejamento de mídia. About, São Paulo: Art&Verbo, ano 13, n. 641, p. 16-17, 20 ago. 2001.
DICKSON, Paul. About Target Group Index. Rússia: Comcon-2, 2002. Disponível em:< http://www.comcon2.com/english/main.asp?pgNav=public&pgTitle=pubabouttgi>
GALINHA dos ovos de ouro - TGI permite identificar melhores canais para chegar ao consumidor. Meio & Mensagem especial Dia do
Mídia, 18 de junho de 2001.
O QUE É Reino Unido. Super Interessante, ed. 182, p.32, nov. 2002.
WICKEN, Geoff. Category Mapping and Segmentation - The Techniques in Action. Simmons Market Research, 1999. Disponível em:
<http://www.smrb.com/beer_paper.html>
Livro:
Gunter e Furnham (1992) p. 21-22, 145-147
Folhetos e livretos:
GLOBAL TGI. Category Mapping and Segmentation. New York: Global TGI, 1998.
GLOBAL TGI. New York: Global TGI (folheto, sem data)
GLOBAL TGI LINK. New York: Global TGI, issue 2, Feb. 1999.
IBOPE Mídia. Target Group Index. O que se passa na cabeça do meu consumidor?. Folheto. 2000.

5.2.3. futura.com (inicia-se com letra minúscula mesmo)
futura.com é um estudo conduzido pela University of Leeds no Reino Unido em
parceria com a MindShare e Ogilvy & Mather (que o comercializaram) e patrocinado por
empresas como BBC, Ford, IBM, Unilever e Carlton Television juntamente com o suporte
da Independent Television Commission. A fase inicial do estudo futura.com começou em
junho de 1996 e terminou em novembro de 2000. O estudo é realizado somente no Reino
Unido.
O projeto acompanha a opinião pública e usa uma gama de informações sobre mídia
já existente e novas tecnologias emergentes (como digital) assim como monitora atividades
e questões sociais. O princípio fundamental do estudo futura.com é que qualquer mudança
externa (e seu impacto) – seja ela tecnológica, social, política ou física – seja colocada no
contexto social e interpretada dentro desse contexto.
Segundo o site da Universidade de Leeds (http://www.leeds.ac.uk/ics/res-cent.htm),
os objetivos do futura.com são:
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•

Avaliar os aspectos-chave do dia-a-dia dos ingleses no século 21.

•

Monitorar as mudanças, principalmente as tendências em atitudes e comportamento com relação
ao uso de tecnologia da informação, entretenimento e comunicação.

•

Explorar quais são os principais indicadores para identificar tendências importantes para
políticas e estratégias de comunicação eficientes.

A metodologia do futura.com está bem descrita no artigo de Svennevig et al. (1998).
Segundo os autores o estudo é baseado numa amostra representativa das residências do
Reino Unido e fornece evidências de mudanças no comportamento do dia-a-dia, opinião,
utilização do tempo e uso de tecnologias. O estudo é complementado por técnicas
qualitativas de mídia e grupos de foco; futura.com fornece um rico e detalhado retrato do
público inglês (o que eles têm, o que eles pensam e como eles se comportam).
Os questionários do futura.com são enviados pelo correio para 6.500 residências,
aproximadamente a cada seis meses e cobrem uma série de tópicos tecnológicos e sociais
com o intuito de colocar a tecnologia no contexto social (por exemplo: há um debate sobre
os efeitos do uso da internet: ela torna as pessoas anti-sociais preferindo a socialização
através do contato eletrônico ao contato pessoal?). A relação entre aspectos demográficos e
atitudes e interesses é também examinada.
As primeiras pesquisas administradas continham 386 medidas atitudinais que
cobriam uma vasta gama de temas, incluindo opiniões gerais sobre informação e tecnologia,
sociedade e mudanças sociais, conteúdo dos programas de TV, mídia em geral, saúde,
conservantes de alimentos, meio ambiente, religião e muito mais. Não havia questões muito
específicas sobre tecnologia, uma vez que o objetivo era olhar as pessoas no contexto social
amplo e usar os insights como um guia para interpretar suas relações com novas tecnologias.
Os 386 itens foram reduzidos através de Análise Fatorial e, em seguida, foi feita a
Análise de Cluster que identificou “soluções” de quatro a dez segmentos que pareciam
refletir bem a sociedade inglesa. Através de tabulação cruzada (cross-tabulation) dessas
“soluções”; em contraste com um grande número de variáveis atitudinais, comportamentais
e demográficas, foram identificados sete segmentos:
The Ambitious (15,2%) – primeiros a adotar novos produtos e auto-centrados
The Jugglers (23,6%) – pressionados pelo tempo
The Progressives (13,1%) – pensamento liberal e simpatizantes do meio ambiente
The Underclass (12,4%) – nacionalistas e alienados
The Stoics (9,5%) – ambivalentes no que se refere à tecnologia
The Conservatives (15%) – tradicionais e cultos
The Marooned (11,2%) – infelizes
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Segundo Svennevig et al. (1998), o uso da análise de segmentação baseada numa
vasta gama de medidas relacionadas a múltiplas formas de mudanças, e não somente em um
ou dois aspectos específicos, permite reduções significativas e interpretação de dados
complexos. Este tipo de enfoque nos permite identificar importantes diferenças interpessoais
com relação a comportamentos, atitudes, crenças e interesses.
Os autores afirmam que, apesar de o estudo mostrar grande correlação entre os
grupos e suas relações com tecnologia, esse enfoque de segmentação pode ser aplicado em
vários outros mercados e culturas.
Referências bibliográficas (futura.com):
Sites consultados:
University of Leeds (http://www.leeds.ac.uk/ics/res-cent.htm)
Simpósios e Conferências:
BYFIELD, Sheila, DYSON, Paul. See your target audience in 3D. MRG Conference. Presentation. Munich, 2000.
SVENNEVIG, Michael at al. Researching The Process of Change. ESOMAR World-wide Media Research Symposium, Mexico City,
October 1998.

5.2.4. 3D
3D é um dos estudos desenvolvidos pela divisão MindShare Consumer Insight da
empresa de mídia MindShare Worldwide. O 3D é uma pesquisa realizada através de três
dimensões: a relação que os consumidores têm com as marcas (através do estudo BrandZ),
as características sociais das pessoas (através do estudo futura.com) e o comportamento
dessas pessoas com relação à mídia (através do TGI).
A pesquisa de 3D consiste em contatar as pessoas que já tenham respondido ao
questionário TGI (ou similar, nos países onde o TGI não está disponível) e relacionar os
dados com os segmentos obtidos através do futura.com e as questões do BrandZ1.
BrandZ é um estudo, de propriedade da WPP, que foi desenvolvido pela Millward
Brown. BrandDynamics usa a mesma metodologia do BrandZ, porém é conduzido
conforme as necessidades individuais de cada cliente comprador. Esse estudo tem sido
realizado em 30 países tendo coberto mais de 250.000 pessoas, sobre mais de 10.000 marcas
entre cerca de 70 categorias de produto. É uma gigantesca base de dados, mas é exclusiva
das empresas da WPP2.
1

BrandZ é instrumento que avalia a relação que as pessoas têm com as marcas dos produtos. Mais informações sobre BrandZ e
BrandDynamics podem ser obtidas através do site (http://www.mindshare.dk) ou diretamente na Millward Brown (o site da empresa no
Canadá tem boas descrições: http://www.milwrdbrn.com/Canada/ca/clips/articles/brandzaq.htm)
2

WPP é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Millward Brown, Ogilvy & Mather, J. W. Thompson, Young & Rubicam,
Kantar Media Research, Research International, BMRB, MindShare e IBOPE são algumas das muitas empresas do grupo. Vale a pena
visitar o site (http://www.wpp.com) para ter uma idéia do magnitude de tal grupo.
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Como já sabemos, o BrandZ, juntamente com TGI e futura.com formam o 3D.
Segundo Byfield e Dyson (2000), através do 3D aspectos demográficos dos públicos-alvo
podem ser examinados juntamente com seus estilos de vida, estágio de vida, interesses e
comportamento. Além disso, pode-se identificar a relação que essas pessoas têm com as
marcas de produtos. A dimensão social ainda permite um entendimento profundo sobre o
que cada grupo possui, o que pensa e como se comporta. Através da relação entre a marca, a
dinâmica social e o consumo de mídia, pode-se planejar a comunicação de forma eficaz e
eficiente. “Em outras palavras, 3D fornece caminhos para uma escolha mais precisa tanto do
público-alvo quanto da seleção de mídia com base num melhor entendimento das vidas e do
comportamento de mídia dos mais valiosos consumidores das marcas.” (p. 2 – grifo da
autora)
O estudo atinge o coração do que os clientes consideram o mais importante – as
relações que as pessoas têm com suas marcas e a identificação dos seus clientes mais
valiosos. Além disso, relaciona seus clientes mais lucrativos com o consumo de mídia. O 3D
pode, ainda, auxiliar a responder questões de como, onde e quando alocar o budget
(orçamento / verba) da empresa nos segmentos baseando-se nas atitudes sociais, lealdade à
marca ou a combinação das duas. (Byfield, 2000).
Segundo Sheila Byfield (2002) – MindShare Worldwide director of consumer insight
– o 3D está sendo realizado ou planejado em cerca de 20 países. Os primeiros países a
utilizar o estudo foram Reino Unido, Japão e China. O México será o primeiro país da
América Latina a rodar o estudo; a Argentina (provavelmente) será o segundo. No Brasil as
empresas independentes de mídia (como a MindShare) não são permitidas – a mídia é toda
realizada através de agências de publicidade – desta forma torna-se difícil a execução do 3D
no mercado nacional.
Referências bibliográficas (3D):
Sites consultados:
http://www.mindshareworld.com/house_6.asp (MindShare Consumer Insight 3D)
http://www.milwrdbrn.com/Canada/ca/clips/articles/brandzqa.htm (BrandZ)
Mensagem eletrônica:
BYFIELD, Sheila. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 10 jan. 2002.
Artigo:
BYFIELD, Sheila. Seeing your target audience in 3D – summarised. Meediaweek, nov. 2000. Disponível em:
<http://www.mediaweek.co.uk/ThisWeek.Features.View.aspx?ContentID=152>
Simpósios e Conferências:
BYFIELD, Sheila, DYSON, Paul. See your target audience in 3D. MRG Conference. Presentation. Munich, 2000.
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5.2.5. Euro-Socio-Styles (ESS) / Socio-Styles de Vie
A metodologia desse estudo foi desenvolvida pelo Centre de Communication
Avancé (CCA) em Paris e realizada desde 1972 na França. O consultor científico é Bernard
Cathelat, autor de diversos livros sobre Socio-Styles, (Cathelat, 1990; Cathelat, 1993;
Cathelat, 1994). O estudo é comercializado na Europa, desde 1989, pelo grupo alemão GfK
que é uma das empresas líderes no mercado mundial de pesquisa de mercado; lá ele leva o
nome de Euro-Socio-Styles. Já o CCA chama o estudo de Socio-Styles de Vie.
O site do CCA (http://www.lecca.com) aborda vários estudos realizados em diversos
países, entre eles os Estados Unidos. Segundo o site, há 10 Socio-Styles de Vie dos
americanos: Show Off Seekers, Dream Seekers, Security Seekers, Certitude Seekers, Ideal
Seekers, Standing Seekers, Providence Seekers, Hedonism Seekers, Status Seekers e
Settlement Seekers.
Com relação ao Euro-Socio-Styles realizado pela GfK, podemos afirmar que foram
realizadas 24.000 entrevistas (face-a-face) com 3.500 variáveis. Mais de 100 análises
fatoriais condensaram os dados a aproximadamente 350 fatores. 10 análises canônicas
combinaram fatores de atitude e comportamento resultando de 20 a 40 fatores macro
(macro-factors). Análise tipológica agrupou a amostra através de suas pontuações dos
fatores macro em 17 estilos de vida. A Análise de Correspondência posicionou os estilos de
vida e fatores em duas ou três dimensões.
Além disso, a partir do questionário base, através de Análise Discriminante, foi
desenvolvido um questionário reduzido: composto com as principais questões e chamado de
Key-Questions. As Key-Questions permitem que o estudo seja relacionado com todos os
instrumentos e métodos de pesquisa de mercado (como painel de consumidor, pré-testes de
propaganda, entrevistas em profundidade, softwares de planejamento etc.), auxiliando na
análise de posicionamento, optimização da comunicação, optimização dos produtos e
planejamento de mídia.
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MÉTODO DE ANÁLISE

EURO-SOCIO-STYLES

Questionário Base
↓

Análise Fatorial
Análise Canônica
Análise de Cluster ou

Análise

tipológica

Discriminante

(17 estilos de vida)
Análise de

↓

Correspondência
↓

Key-Questions
Mapa Euro-Socio-Styles
(segunda onda)

Ad
hoc

Painel

Fonte: Adaptado de GfK GROUP. Euro-Socio-Styles Presentation. Arquivo em PDF. GfK Group, 2001. (p. 17)

Em 1995 foi realizada uma revisão completa do Euro-Socio-Styles, levando em
conta as mudanças de valores dos desenvolvimentos sociais e tecnológicos de toda a
Europa. Em 1998 foi realizada outra revisão.
O estudo de 1998 teve como resultado, através de análises multivariadas, 14
segmentos Euro-Socio-Styles. O resultado foi colocado num quadro com duas dimensões (a
orientação para si ou para a comunidade e a orientação para o presente ou para o futuro). Os
14 Euro-Socio-Styles são: Swifers, Free-Thinkers, Easy-Going, Cocooners, Optimists,
Safety-Oriented, Guardians, Isolated, Upright, Moderates, Formalists, Architects, Referees
e Irreproachables.
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Fonte: GFK GRUPPE. Euro-Socio-Styles. A multidimensional typology for the foundation of national and European marketing decisions.
GfK Gruppe - Lifestyle Research. Arquivo em PDF. Nürnberg, Denmark, 2000. (p. 6)

O Euro-Socio-Styles atualmente engloba também alguns países da Europa Oriental e
Central, como Bulgária, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia, Rússia e
Eslováquia. O estudo é realizado em dezenas de países da Europa e ainda Estados Unidos e
Canadá.
Atualmente é aplicado em adultos de mais de 16 anos, através de um questionário
via correio. O tamanho da amostra é de 24.000 pessoas (em duas ondas). Os questionários
são iguais em todos os países e cobrem atitudes e comportamento com relação a vários
aspectos do dia-a-dia. Os grupos são definidos através de estilos de vida (não importando
país, idade ou classe social).
Em 2001, novas modificações foram realizadas e o estudo desse ano identificou 8
segmentos Socio-Styles (Craft World, Magic World, Secure World, Cosy Tech World,
Steady World, New World, Authentic World, Standing World) que são posicionados,
novamente, num gráfico com duas dimensões (uma mais ligada aos valores de ter, possuir
versus ser, existir e a outra mais ligada a ter uma vida agitada versus uma vida em paz e
com segurança).
Os sistemas de tipologia do Euro-Socio-Styles informam sobre:
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•

Orientações de atitudes e valores.

•

Motivos e necessidades.

•

O que gosta e o que não gosta.

•

Uso de marca.

•

Uso e hábitos de mídia.

•

Comportamento do consumidor e comportamento de compra.

Para obter essas informações, empresas combinam o ESS (Euro-Socio-Styles) com
instrumentos de pesquisa de mercado da GfK – como painéis de consumo para analisar o
uso de produtos por cada segmento. (Peichl e Hauck, 2002)
A empresa GfK comprou, recentemente (2001) parte do capital do instituto de
pesquisa brasileiro “Indicator” (http://www.indicator.com.br) criando bases para sua
expansão em outros países da América Latina. Tudo indica que estudos Socio-Styles serão
realizados nos países latino-americanos em breve.
Referências bibliográficas (Euro-Socio-Styles):
Sites consultados:
http://www.indicator.com.br (Indicator)
http://www.lecca.com (CCA)
http://www.gfk.de (GfK)
Mensagem eletrônica:
PEICHL, Thomas, HAUCK, Mathias. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 7 fev.
2002.
Apresentações:
GfK GROUP. Euro-Socio-Styles Presentation. Arquivo em PDF. GfK Group, 2001.
GFK GRUPPE. Euro-Socio-Styles. A multidimensional typology for the foundation of national and European marketing decisions. GfK
Gruppe - Lifestyle Research. Arquivo em PDF. Nürnberg, Denmark, 2000.
GfK GROUP. Euro-Socio-Styles: Target-group orientation for strategic market planning. Arquivo em PDF. GfK Group, 2002.
Disponível em: <http://www.gfk.com/produkte/produkt_pdf/50/ess2002e.pdf>.
Livros:
CATHELAT, Bernard. Socio-Styles-Systeme. Paris: Editions d’Organisations, 1990.
CATHELAT, Bernard. Socio-Styles. London: Kogan Press, 1993.
CATHELAT, Bernard. Socio-Lifestyles Marketing. Chicago: Probus Publisinhg, 1994.

5.2.6. SUPERPANEL
Superpanel é um estudo realizado, desde janeiro de 1991, pela Taylor Nelson, uma
empresa da Grã-Bretanha especializada em pesquisa de mercado com mais de 30 anos de
experiência em metodologias de painel de consumidores. Desde 1997 a empresa chama-se
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Taylor Nelson Sofres – resultado da fusão entre a Taylor Nelson e uma empresa francesa
chamada Sofres.
Superpanel é um painel de consumidores destinado a acompanhar o consumo
domiciliar de produtos FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) – bens de consumo,
produtos encontrados, principalmente, em supermercados (em especial alimentos). O
Superpanel, está disponível somente na Grã-Bretanha embora a empresa realize serviços
similares na Espanha (Dumpanel) e França (Secodip), relata Peter East (2002), diretor do
Superpanel.
O estudo é vendido para os principais fabricantes de bens de consumo e é utilizado
por fabricantes e empresas (produtos/serviços), veículos de comunicação (mídia), agência
de publicidade, consultores entre outros.
O estudo é líder da Europa em painel contínuo de consumidores. Além de realizar
um painel de domicílios sobre consumo e market share de produtos, aplica um questionário
sobre atitudes na mesma amostra de residências (Superpanel Lifestyles) desde 1998. Desta
forma, as informações de consumo do painel, além de cruzadas com as variáveis sóciodemográficas, são cruzadas também com características psicográficas do respondente.
Superpanel acompanha 15.000 domicílios da Grã-Bretanha; os dados são coletados
duas vezes por semana através de terminais eletrônicos nas casas - as compras são
acompanhadas através da tecnologia de home-scanning (um aparelho onde a pessoa passa o
código de barras dos produtos que adquire).
Já o questionário Lifestyles é aplicado duas vezes por ano nos “domicílios
Superpanel” (aqueles que fazem parte do painel e possuem o aparato tecnológico do
projeto). As questões abordam temas que incluem cartões de fidelidade, comportamento de
compra, atitude com relação a produtos, estilos de vida, atitudes, propaganda, alimentação,
consumo de mídia, família, self (sobre si mesmo), trabalhos domésticos, saúde, economia,
preço, promoção etc. Esse questionário contém aproximadamente 150 frases com uma
escala de concordância de cinco pontos e foi desenvolvido através de informações de
clientes e outros questionários atitudinais existentes – não houve pesquisa qualitativa.
East (2002) esclarece que, após coletar os questionários, “nós realizamos uma
Análise Fatorial para agrupar questões e em seguida os respondentes dentro de vários
grupos”. Os segmentos encontrados podem variar de tamanho com o passar dos anos. Além
das questões de atitudes, uma grande quantidade de dados demográficos é coletada sobre os
respondentes; entretanto esses dados não são usados na Análise Fatorial, afirma o diretor do
Superpanel.
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Segundo a TNSofres, Superpanel fornece a oportunidade de determinar as atitudes e
estilos de vida dos consumidores juntamente com seus comportamentos de compra. Seus
dados podem ser combinados com informações de hábito de compra e mídia; pode-se,
também, cruzar dados de atitudes com marcas. Por esta razão Peter East considera o TGI
seu concorrente principal.
Ainda de acordo com esse diretor, Superpanel Lifestyles não é baseado em teorias
psicológicas. Ele é apenas destinado a obter uma idéia geral sobre as atitudes e estilos de
vida dos respondentes; desta forma a empresa pode descrever os compradores de maneira
mais interessante do que os aspectos demográficos.
As informações são armazenadas num banco de dados chamado “Powerview”, um
software que permite ao usuário manipular todas as informações, realizando os cruzamentos
que achar mais conveniente. Os dados incluem as respostas das questões atitudinais e 12
grupos de fatores:
- The Healthies

- Own Label Fans

- Mad On Ads

- Homely & House Proud

- Looking for Offers

- Family Is Most Important

- Traditional Brand Buyers

- Affluent & Outgoing

- Bargain Hunters

- Want Convenience

- Trendy

- Traditional Food

O Superpanel auxilia a responder questões como:
•

Quem são os consumidores?

•

Onde vivem? Quais as características geodemográficas?

•

Que revistas lêem?

•

Que promoções participam?

•

Que programas de TV e rádio preferem?

•

Quais as atitudes gerais desses consumidores?

•

Que segmentos oferecem à sua marca melhores oportunidades de crescimento?

•

O que motiva as compras dos consumidores? – para identificar como falar de forma mais
eficiente com eles.

•

Quem é a sua real concorrência?

Desta forma, os dados do Superpanel podem ser usados para avaliar:
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•

Perfil dos compradores – Quem são seus compradores? Onde eles vivem? Eles têm crianças?

•

Freqüência de compra – Com que freqüência as pessoas compram sua marca? O seu produto é
comprado freqüentemente?

•

Lealdade à marca – Os seus consumidores são leais ao seu produto ou loja? A sua marca é
importante para eles?

•

Duplicidade de marca – O que mais os seus consumidores estão comprando? Quem são os seus
reais competidores?

•

Mudança de marca (incluindo análise de ganhos e perdas) – De onde vem o seu market share?

•

Lançamento de novos produtos (incluindo previsão de participação) – Que sucesso faz o seu
novo produto? Qual era o sucesso previsto?

•

Heavy, medium e light buyers – Quanto os seus compradores gastam no mercado total? Você
está atraindo heavy buyers para a sua marca?

Dentre algumas ferramentas do Superpanel podemos destacar:
Superpanel Category Manager – mostra da preferência de produtos pelos consumidores separada
por grupos de lojas (para verificar lealdade de compra).
MediaSPAN Selector – cruzamento consumo de mídia com informações de compra.
Media SPAN Questionnaire – questionário sobre mídia que é aplicado duas vezes por ano nas
residências.
Advertising Assessor – método de avaliar o sucesso de uma propaganda (pode-se verificar o perfil
demográfico, de comportamento de compra e hábitos de mídia das pessoas que respondem à
campanha publicitária).
SMARTLink – relacionamento das campanhas de marketing direto com os resultados do Superpanel.

Gunter e Frunham (1991) afirmam que sete grupos de valores sociais foram
detectados com o sistema monitor da Taylor Nelson (self-explorer, social register,
experimentalist, conspicuous consumer, belonger, survivor e aimless) O estudo foi baseado
no banco de dados de mais de 15.000 entrevistas realizadas no Reino Unido desde 1973. Os
questionários tinham perto de 160 itens que mediam cerca de 37 tendências sociais.
Quando questionado sobre esse estudo, Peter East (2002) afirmou: “Nós
realizamos isso no passado do Superpanel. Na verdade, nós realizamos no ano passado. É
uma segmentação dos consumidores baseada mais nas suas motivações de vida do que nas
atitudes. Existe a idéia de que atitudes podem mudar facilmente, mas esses agrupamentos de
valores sociais parecem mudar somente quando você experimenta uma ‘crise de vida’ como
ter um nenê”.
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Quanto à implantação do estudo no Brasil, diz o diretor que há planos de tornar o
serviço disponível através do Latin Panel (que é resultado da parceria entre NPD Group,
TNSofres e IBOPE) e que fornece serviços similares na Argentina e Brasil. A Unilever é
uma das empresas interessadas em adquirir o Superpanel Lifestyle no Brasil.
Referências bibliográficas (SuperPanel):
Sites consultados:
http://www.sofres.com/w_carteid.htm (Junção da Taylor Nelson com Sofres)
http://www.npd.com/corp/content/news/releases/press_000330.htm (parceria NPD, IBOPE, TNS - Latin Panel)
TAYLOR NELSON SOFRES. Superpanel, 2001. Disponível em: http://www.tnsofres.com/superpanel/consumer.asp
TAYLOR NELSON SOFRES. Consumer Segmentation Superpanel, London, 2001. Disponível em: http://www.tnsofres.com
Mensagem eletrônica:
EAST, Peter. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 25 jan. 2002.
Comunicação pessoal:
Entrevista com Dulce Mantella Perdigão (regional consumer insight leader da Unilever em 13 ago. 2001)
Livro:
GUNTER, Barrie, FURNHAM, Adrian. Consumer Profiles: An Introduction to Psychographics. London: Routledge, 1992.

5.2.7. RISC
RISC (Research Institute on Social Change) é um instituto de pesquisa francês
fundado em 1978 com o objetivo de monitorar tendências sociais na Europa. Inicialmente
(1978 e 1979) RISC operava como uma associação científica, a proposta de RISC era criar
um fórum para que os clientes pudessem trocar suas experiências, desenvolvimento
metodológico e aplicações. Em 1980 foi lançado o programa ACE (Antecipating Change in
Europe) – quando foi desenvolvida a primeira versão do questionário sócio-cultural europeu
(com 45 itens sócio-culturais).
Apesar do site da GBN Global Business Network não relacionar Alain de Vulpian ao
estudo RISC, Zetterberg (1998) afirma que logo após a implantação do Yankelovich
MONITOR, no início da década de 70, Alain de Vulpian (fundador da empresa Cofremca e
Sociovision), juntamente com outras pessoas, desenvolveu um sistema de medida de valores
usado em vários países, chamado RISC (Research in Sociocultural Change). Mitchell (1983)
também cita Alain de Vulpian como sendo o fundador da empresa. RISC foi incorporado
em 1978 como uma firma de pesquisa operando internacionalmente.
Segundo Zetterberg, a primeira pesquisa RISC realizada em toda a Europa no início
dos anos 80 encontrou seis segmentos (Trendsetters, Climbers, Disoriented, New
Europeans, Puritans, Traditionals).
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Atualmente o questionário inclui mais de 100 itens sócio-culturais e questões
relacionadas a atividades, padrões de comportamento, exposição à mídia etc. e a empresa
permite a introdução de questões proprietárias (específicas para determinados clientes). O
questionário tem duração de aproximadamente uma hora e meia. Em geral, a primeira parte
do questionário (cerca de 20 questões sociodemográficas) é uma entrevista face-a-face e a
segunda parte é de auto-preenchimento e cobre os itens sócio-culturais.
O RISC Scan resulta de uma Análise de Cluster das diferentes características sócioculturais dos respondentes. O Scan pode ser usado para acessar valores, atitudes,
comportamentos ou tendências. Os segmentos também podem ser dispostos em um mapa de
correspondência.
Segundo a empresa, a segmentação RISC com base nas motivações e
comportamentos dos clientes permite identificar mercados potenciais e antecipar as direções
de mudanças. Desta forma RISC pode auxiliar seus usuários a desenvolver iniciativas
mercadológicas como desenvolvimento de novos produtos e serviços inovadores.
A metodologia RISC também permite cruzar os resultados da pesquisa com
resultados de pesquisa de mídia ou pesquisas ad hoc ou sindicalizadas.
Atualmente, RISC está disponível em mais de 30 países.
A empresa DuPont é uma das empresas que utiliza os dados do RISC e divulga sua
utilização (veja alguns dos sites que comentam a utilização nas referências bibliográficas).
Segundo Zetterberg (1998), o RISC não partiu de nenhuma teoria específica, ele
incluía qualquer item que pudesse apanhar valores contemporâneos relevantes.

Referências bibliográficas (RISC):
Sites consultados:
http://www.risc-int.com/ar_history.html
http://www.risc-int.com/wescan.htm
http://www.risc-int.com/approach2.htm
http://www.risc-int.com/ci_risc_interactive.html
http://www.risco-int.com/ci_fullrisc_questionnaire.html
http://www.esomar.nl/directory/110093.html
http://www.lycra.com/Lycra/news/dupont/press_releases_english/en_00_01_women_trends2000.html (DuPont)
http://www.aberje.com.br/hotnews/199906/max3.htm (DuPont)
http://www.portugaltextil.com/cgi-bin/jornal-textil/jt7.asp?artigo=613 (DuPont)
http://www.gbn.org/public/gbnstory/network/individuals/ex_devulpian.htm (Alain de Vulpian)
Capítulo de livro:
ZETTERBERG, H. L. Cultural Values in Market and Opinion Research. In: McDONALD, C., VANGELDER, P.(ed.). ESOMAR
Handbook of Marketing and Opinion Research. 4 ed, section 25, Amsterdam: ESOMAR, 1998. Disponível em: <
http://www.valuescope.com/Textbook/frmain.htm>.
Livro:
MITCHELL, Arnold. The Nine American Lifestyles. New York: Warner Book, 1983.
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5.2.8. EVS (EUROPEAN VALUES SURVEY) E WVS (WORLD
VALUES SURVEY)
O European Values Survey, também conhecido como European Values Study
(EVS) foi criado em 1978 pela Fundação Européia para o Estudo de Valores e realizado,
pela primeira vez, em 1981 nas sociedades da Europa Ocidental com o objetivo de estudar a
existência de eventuais sistemas comuns de valores e mudanças nesses valores. O estudo foi
dirigido por Jan Kerkhofs e Ruud de Moor.
Com o intuito de investigar as mudanças sócio-culturais e políticas mundialmente, a
terceira onda foi realizada em vários países nos anos de 1990-1991. O estudo realizado
mundialmente passou, então, a ser chamado de World Values Survey (WVS) com
coordenação e distribuição dos dados através do Institute for Social Research (ISR) of the
University of Michigan sob a direção de Ronald Inglehart.
A terceira onda foi realizada em 1995-1996 e a quarta em 1999-2001.
Cerca de 65 sociedades (em todos os 6 continentes) são investigadas com uma
amostra de, pelo menos, 1.000 respondentes em cada uma delas. O Brasil é uma das
sociedades analisadas no estudo.
O questionário da quarta onda do WVS encontra-se disponível no site
http://wvs.isr.umich.edu/wvs-ques4.html.
Os questionários WVS são também utilizados em outros estudos. Um exemplo é o
estudo realizado, em 2001, pelo Laboratório de Observação Social (LABORS) do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) intitulado “Desenvolvimento Regional, Cultura Política e Capital Social: Pesquisa
empírica como subsídio à atividade parlamentar no Rio Grande do Sul” (César et al., 2001).
O estudo, assim como o questionário utilizado, encontra-se disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/site_2001/Forum_democratio/desenv_regional/pesquisa_relatorio.htm

Referências bibliográficas (WVS):
Sites consultados:
http://wvs.isr.umich.edu/wvs-ques4.html. (questionário)
http://wvs.isr.umich.edu (WVS)
http://www.ics.ul.pt/asp/evs (EVS)
http://kubnw5.kub.nl/web/fsw/evs/index.htm (EVS)
http://www.al.rs.gov.br/site_2001/Forum_democratio/desenv_regional/pesquisa_relatorio.htm (estudo da UFRGS)
Relatório:
CÉSAR, Benedito Tadeu (coord.) et al. Desenvolvimento Regional, Cultura Política e Capital Social: Pesquisa empírica como subsídio à
atividade parlamentar no Rio Grande do Sul. Relatório. Porto Alegre: LABORS/IFCH/UFRGS. Dez. 2001.
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5.2.9. OUTROS ESTUDOS EUROPEUS
5.2.9.1. Index Polska - Polônia
Index Polska era uma ferramenta da Taylor Nelson Sofres usada na Polônia desde
novembro de 1997. A pesquisa era baseada na Index Denmark (usada pelo instituto Gallup
da Dinamarca desde 1989). Segundo Justyna Kozinska (2002), gerente de marketing da
TNS, o estudo não é mais realizado na Polônia.
Index Polska era uma pesquisa contínua de consumidores dirigida a profissionais de
propaganda, agências de publicidade e veículos de comunicação (mídia). Realizava cerca de
36.000 entrevistas anuais com pessoas de 15 anos ou mais.
O estudo era aplicado na forma de:
•

Pesquisa de Mídia – na qual a informação era coletada através de entrevistas realizadas
pessoalmente e gerando uma idéia geral dos padrões de hábitos de mídia, como leitura de jornais
e revistas, programas de televisão assistidos, emissoras de rádio ouvidas, cinemas freqüentados e
reconhecimento de anúncios em outdoor.

•

Pesquisa de Consumidor – na qual a informação era coletada através de um extensivo
questionário de auto-preenchimento para ser respondido em sete dias. O questionário era
dividido em duas partes:
o

Módulo do Produto – continha uma lista extensa de várias categorias de produto e
marcas (incluindo bens de consumo, bens duráveis, bancos, serviços financeiros,
cadeias de restaurantes e shoppings). Servia para medir grau de uso da marca (heavy
user, medium user, light user), status de lealdade à marca (hard-core loyals, split
loyals, switchers), consciência de marca – brand awareness (conhecida, não
conhecida) e status do usuário da marca (usuário regular, usuário ocasional, usuário
passageiro/temporário, não usuário)

o

Módulo de Segmentação – investigava opiniões, interesses, estilos de vida etc. Os
dados coletados forneciam mais de 400 variações do perfil do consumidor.
Como conseqüência do Módulo de Segmentação, nove categorias distintas de estilo
de vida foram definidas usando-se como critério “tradicional” versus “conservador”
ou “orientado para si mesmo” versus “orientado para a comunidade”. Através de um
software era possível realizar um mapa gráfico dos tipos de relações existentes entre
as categorias de estilo de vida.
A análise de segmentação era baseada nas mais de 400 variáveis: demográficas
(idade, número de pessoas da residência, renda etc.), geográficas (região, tipo de
cidade etc.), psicográficas (estilo de vida, opiniões, interesses, valores etc.),
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comportamentais (status do usuário, grau de uso, status de lealdade etc.) e variáveis
relacionadas à mídia (percepção de mídia, seleção de preferência por mídia etc.)
•

Apresentação dos resultados – os dados gerados pelo estudo eram apresentados em relatórios,
sendo também fornecido o software Galileo que permitia análises internas (cruzamentos
realizados de acordo com a necessidade do cliente).

Os dados do estudo single source Index Polska auxiliavam no desenvolvimento de
perfil de consumidores de produtos, no desenvolvimento de estratégias de mídia, no
posicionamento de marca e nas decisões de onde alocar a verba (budget) de comunicação
(em quais veículos anunciar).
Referências bibliográficas (Index Polska):
Sites consultados:
TAYLOR NELSON SOFRES. TNS Around the World – Index Polska, 2001. Disponível em:
<http://www.tnsofres.com/about/indexpolska/indexpolska.cfm>
Mensagem eletrônica:
KOZINSKA, Justyna. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 21 jan. 2002.

5.2.9.2. Target Group Segmentation (TGS) - Polônia
O principal instituto de pesquisa de mercado e opinião pública da Polônia, o
BMG/KRC, fundado em 1990, oferece o TGS do povo polonês. Em 1999 associou-se com a
Kantar Media Research e a partir de 2001 começou a trabalhar no TGI.
O TGS está relacionado a outros instrumentos de pesquisa como o VALS e 4C’s. O
TGS agrupa a população da Polônia em seis segmentos: (Grumblers, Mainstream,
Actualisers, Experiencers, Aspirers e Chaotics).
Referências bibliográficas (TGS Poland):
Sites consultados:
http://www.smgkrc.pl/eng/researchproducts/tgi/tgs.html

5.2.9.3. T&T Monitor 3SC – Itália
Trends & Targets (T&T) Monitor 3SC é um programa integrado de pesquisa com o
objetivo de interpretar o processo de mudança social e consumo da Itália. Ele foi publicado
pela primeira vez em 1978 e é realizado a cada 18 meses (pesquisa qualitativa e
quantitativa).
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Essa ferramenta é comercializada pela FPF&Associati, fundada em 1982 pelo
professor Giampaolo Fabris.
Referências bibliográficas (T&T Monitor 3SC):
Sites consultados:
http://www.gpf.it/english/chisiamo.html
http://www.esomar.nl/directory/110143.html

5.2.9.4. Valuescope– Suécia
Valuescope é um produto da empresa ValueScope AB sediada na Suécia. Valuescope
consiste em uma pesquisa de valores das pessoas. O estudo é baseado em teorias
psicológicas, sociológicas etc. O estudo é de fácil administração pois consiste de um
pequeno questionário (apenas seis questões) que podem ser aplicados juntamente com
qualquer pesquisa de mercado (por telefone ou face-a-face).
Através de investigações sobre teorias de valores, a empresa selecionou três grandes
dimensões de valores que são representadas em um gráfico tri-dimensional:
•

“Eixo” do “sul para o norte” (de baixo para cima): being (ser tradicional) versus becoming
(tornar-se moderno) – Valores baseados em teorias como as de Bergon, Nietzsche e Freud.

•

“Eixo” do “oeste para o leste” (da esquerda para a direita): fidelity (idealism se aprovar e
dogmatism se não aprovar) versus instrumentality (pragmatism se aprovar e opportunism se não
aprovar) – Valores baseados em teorias como as de Max Weber.

•

“Eixo” dos “vales para as montanhas” (diagonal): materialism (preocupação com coisas
materiais) versus humanism (preocupação com as pessoas) – Valores baseados em teorias como
as de Sorokin e Arnold Mitchel.

Além disso, o estudo analisa o movimento de “Gemeinschaft” para “Gesellschaft”
(Tönnies, 1887).
Segundo Zetterberg (1998), Gemeinschaft representa ser estável, mostrar fidelidade
e humanismo; enquanto Gesellschaft representa se tornar moderno, pragmático,
materialista. Entretanto o autor afirma que a sociedade moderna pode abraçar o humanismo
mais que o materialismo (como o movimento feminista). O Valuescope, então, permite
mostrar que as pessoas podem estar se tornando modernas sem ser pragmáticas.
Para obter as classificações de Valuescope, a população é dividida em grupos de
acordo com as respostas relacionadas às três dimensões. Um estudo realizado nos anos 90
gerou 8 segmentos (Folks, Uprights, Joiners, Matter-of-Fact, Zealots, Advocates, Minglers
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e DareDevils) e mais um segmento (cujos respondentes ofereceram respostas semelhantes
em todas as dimensões – os Centerites). Essas nove categorias são propostas, por
Zetterberg, no sistema Valuescope, como “valuegraphics” (num paralelo com
demographics).
Características de cada grupo podem ser obtidas em Zetterberg (1998) e no site
http://www.valuescope.com/Basics/frames1.htm
Segundo o site, o Valuescope:
•

Informa sobre os segmentos onde o produto da empresa é forte ou fraco.

•

Mostra como o produto é posicionado em relação à concorrência.

•

Mostra onde há espaço para novos produtos e serviços (a área do mapa de mercado que estiver
branca mostra espaço para novos produtos e serviços) e quais qualidades são desejáveis e devem
ser destacadas na informação sobre o produto.

•

Auxilia em uma escolha otimizada dos canais de distribuição (porque pessoas com valores
diferentes tendem a comprar em lugares diferentes).

•

É útil na seleção de mídia para relações públicas e propaganda (inclusive, guias de seleção de
mídia têm incluído informações sobre grupo de valores dos leitores e telespectadores desde a
década de 90 – como o TGI).

•

Pode auxiliar na forma da comunicação, da propaganda (tanto na redação de anúncios quanto na
escolha de ilustrações e fundo para as mensagens).

O estudo é comercializado de forma bem simples. Com uma pequena taxa, a
ValueScope AB fornece o questionário, programas de computador para análise e
apresentações gráficas, atualizações anuais e bibliografia sobre o uso público do sistema.
Até 1998 o Valuescope já tinha sido testado em 13 países.

Referências bibliográficas (Valuescope):
Sites consultados:
http://www.valuescope.com/Basics/frames1.htm
Capítulo de livro:
ZETTERBERG, H. L. Cultural Values in Market and Opinion Research. In: McDONALD, C., VANGELDER, P.(ed.). ESOMAR
Handbook of Marketing and Opinion Research. 4 ed, section 25, Amsterdam: ESOMAR, 1998. Disponível em: <
http://www.valuescope.com/Textbook/frmain.htm>.
Livro:
TÖNNIES, Ferdinand. Gemeinschaft und Gesellschaft. Fues Verlag, Leipzig. 1887.

5.2.9.5. 4 C’s – Young & Rubicam Europe
O estudo 4 C’s, por ser, também realizado no Brasil, está descrito no item 6.2.2.1.
(Estudos psicográficos realizados no Brasil).
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5.3. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS REALIZADOS NOS
ESTADOS UNIDOS
5.3.1. AIO (Activities, Interests and Opinions)
Como vimos anteriormente, o instrumento AIO, usado na Segmentação por Estilo de
Vida, mede as atividades das pessoas em termos de: (1) como elas gastam seu tempo; (2)
seus interesses, o que consideram mais importante ao seu redor; (3) suas opiniões em termos
do que elas vêem sobre si mesmas e do mundo ao seu redor; e (4) algumas características
básicas como seus estágios no ciclo de vida, renda, educação, local em que moram.
Esse instrumento foi introduzido, no final da década de 60, por Willian D. Wells e
Douglas J. Tigert; ele consiste na elaboração de afirmações referentes a atitudes, interesses e
opiniões das pessoas.
Segundo Wells e Tigert (1971), a necessidade de conhecer o consumidor pode ser
satisfeita através da pesquisa focada nas atividades, interesses, preconceitos e opiniões dos
consumidores. Chamada de pesquisa “psicográfica”, pesquisa de “estilo de vida” ou, até
mesmo, (de forma incorreta) pesquisa de “atitude”, ela assemelha-se à pesquisa
motivacional em seu principal objetivo que é desenhar retratos dos consumidores de forma
reconhecível, mas também se assemelha à pesquisa convencional mais receptiva à
quantificação e amostras representativas. (p.27)
Eles citam um exemplo de estudo que utilizou o AIO: mil questionários foram
enviados para membros da mala direta da Market Facts. Além das questões demográficas
usuais e questões sobre variedade de produtos, o questionário continha 300 afirmações sobre
“Atividades, Interesses e Opiniões” sobre as quais o respondente indicava o seu grau de
concordância numa escala de seis pontos (1- discordo plenamente, até 6 - concordo
plenamente).
Assim, questões do tipo “Quando eu decido fazer alguma coisa eu geralmente
consigo fazer.” eram respondidas de acordo com concordância e discordância. As frases do
questionário cobriam vários tópicos (como atividades diárias; interesses com relação a
mídia, arte, roupas, cosméticos e afazeres domésticos e opiniões sobre vários interesses
gerais).
Além disso, havia questões sobre uso de produtos (escala de sete pontos – de
“nunca” até “mais de uma vez por dia”) e aspectos demográficos.
Através do estudo a empresa pôde cruzar dados e descobrir, por exemplo, que as
mulheres que usavam maquiagem para os olhos também eram grandes consumidoras de
batons, esmalte, perfume, que estavam acima da média no uso de ligação de longa distância
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e cigarros, que preferiam assistir filmes na TV e “Tonight Show”, que liam revistas de moda
e notícias. Além disso eram pessoas que gostavam de estar atraentes, eram vaidosas,
gostavam de viajar, ir às galerias de arte e eventos animados, não gostavam de ficar em casa
nem de fazer trabalhos domésticos, mas adoravam móveis de estilo e rejeitavam as idéias
tradicionais.
Quanto à metodologia, questionários AIO podem ser de auto-preenchimento
(geralmente enviados por correio) ou aplicados por um entrevistador. Pelo fato de as
questões AIO serem muito interessantes para os respondentes, questionários enviados por
correio, com até 25 páginas, tiveram um retorno de 75 a 80 por cento.
Wells e Tigert (1971) afirmam que na coleta de dados para constituir os itens AIO
“bons itens vieram da intuição, palpites, conversas com amigos, outras pesquisas, leituras,
coçar a cabeça (head scratching), devaneios ou entrevistas individuais ou em grupos.” (p.
31). Os estudos de Wilson (1966), Pessemier e Tigert (1966) e vários estudos nãopublicados da Social Research, Inc. também contribuíram para a lista de itens – que, através
de Análise Fatorial, eram agrupados em “escalas”. Wells e Tigert (1971) disponibilizam
uma escala AIO com 75 frases divididas em 22 fatores (vide Anexo 2).
Como alternativa às respostas de escala (concordância), alguns pesquisadores
preferem apresentar duas afirmações AIO e pedir ao respondente que indique com qual
delas concorda mais (forced-choice). Outros preferem pedir ao entrevistado que coloque em
ordem as colocações: da que “concorda mais” até que a “concorda menos” (ranking
questions), afirmam Wells e Tigert.
A forma mais fácil de analisar os resultados da pesquisa AIO é a tabulação cruzada.
Depois das relações significantes terem sido encontradas, o problema passa a ser de como
organizá-las e entendê-las. Segundo Wells e Tigert, a Análise Fatorial R pode auxiliar a
condensar os dados AIO através do agrupamento das frases por categorias e a Análise
Fatorial Q pode posteriormente simplificar o problema através do agrupamento dos
respondentes em tipos com padrões de respostas similares. (para maiores informações sobre
técnicas estatísticas, vide Apêndice 2).
Vejamos alguns exemplos desses agrupamentos:
Consciência de preço:
- “Eu comparo preços no supermercado até mesmo para itens pequenos”.
- “Eu geralmente assisto às propagandas para saber das ofertas anunciadas”.
- “Uma pessoa pode economizar muito dinheiro procurando por ofertas (descontos)”.
Autoconfiança:
- “Eu acho que tenho mais autoconfiança do que a maioria das pessoas”.
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- “Eu sou mais independente do que a maioria das pessoas”.
- “Eu acho que tenho muitas habilidades”.
- “Eu gosto de ser considerado um líder”.
Entusiasta com artes:
- “Eu gosto de ir às galerias de arte”.
- “Eu gosto de ir a concertos”.
- “Eu gosto de balé”.

Expressando o que muitos profissionais da área de marketing comentam, os autores
afirmam que o uso mais óbvio desse tipo de estudo é “retratar o público-alvo nas estratégias
de comunicação e marketing dos produtos”. (p. 30)
Dentre os usos da pesquisa AIO, os autores citam a realização de campanha
publicitária baseada no cruzamento do produto com as características AIO dos
consumidores, alterações na promoção do produto e embalagem, posicionamento e seleção
de mídia.
As frases AIO podem ter relação direta com um produto/marca ou podem procurar
por aspectos gerais da vida das pessoas.
Vários estudos utilizando AIO têm sido realizados desde a década de 70.
Kotler (1992) cita a agência de publicidade Needham, Harper & Steers que
identificou, através do AIO, os dez principais estilos de vida dos norte-americanos – cinco
segmentos femininos (“dona-de-casa contente”, “moradora elegante”, “socialite elegante”,
“mãe trabalhadora” e “tradicionalista superada”) e cinco segmentos masculinos
(“empresário vitorioso”, “profissional de sucesso”, “devotado pai de família”, “operário de
fábrica frustrado” e “chefe de família aposentado”).
O instrumento AIO é utilizado em vários países. Veremos no item 5.5. exemplos de
estudos indianos que utilizam o AIO para realização de segmentação.
Segundo Valett-Florence e Jolibert (1990), alguns inventários AIO americanos
foram adaptados e utilizados na França (como os estudos realizados pela Leo Burnett).
Referências bibliográficas (AIO):
Artigos:
VALETTE-FLORENCE, P., JOLIBERT, A. Social Values, AIO, and Consumption Patterns: Exploratory Findings. Journal of Business
Research. v. 20, n. 2, p. 109-122. Mar. 1990.
WELLS, William D., TIGERT, Douglas J. Activities, Interests and Opinions. Journal of Advertising Research. v. 11, n. 4, p. 27-35. Aug.
71.
Capítulos de livro:
PESSEMIER, Edgar R., TIGERT, Douglas J. In: WRIGHT, J. S., GOLDSTUCKER, J. L. (ed.). New Ideas for Successful Marketing.
Chicago Ill: Amercian Marketing Association, 1966.
Livro:
KOTLER, Philip. Administração de Marketing : Análise, Planejamento, Implementação e Controle. São Paulo : Atlas, 1992.
WILSON, Clark. C. In: WRIGHT, J. S., GOLDSTUCKER, J. L. (ed.). New Ideas for Successful Marketing. Chicago Ill: Amercian
Marketing Association, 1966.
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5.3.2. RVS (Rokeach Value Survey)
Milton Rokeach, psicólogo social, estudou a natureza das crenças e valores das
pessoas por muitos anos. Em 1967 publicou “Value Survey”. O “levantamento de valores”
de Rokeach (Rokeach Value Survey) foi administrado pela primeira vez em 1968, através
do NORC (National Opinion Research Center) da Universidade de Chicago.
Rokeach Value Survey (RVS) foi desenvolvido prevendo que poderia fornecer
informações sobre estabilidade de valores e sua mudança, em nível macro e micro.
Rokeach (1973) criou uma lista com 36 valores através de dois conceitos de valores:
idéias coletivas ou individuais que servem como padrões ou critérios de conduta (Williams,
1968) e “concepções dos meios e fins desejáveis da ação (conceptions of the desirable
means and ends of action)” (Kluckhohn, 1951, p. 395).
Essa lista de valores consiste em 18 “valores terminais” (representando metas de
vida desejadas / estados finais desejáveis) e 18 “valores instrumentais” (representando
modos de viver desejados / modos de condutas) sendo que o entrevistado deve colocá-los na
sua ordem pessoal de importância.
Valores terminais de Rokeach

Valores instrumentais de Rokeach

(objetivos / metas finais de existência)

(meios comportamentais para alcançar as metas finais)

1.

Uma vida com conforto (uma vida próspera);

1.

2.

Uma vida excitante (uma vida estimulante e
ativa);
Uma sensação de realização (contribuição
duradoura);
Um mundo em paz (livre de guerra e conflitos);
Um mundo da beleza (beleza da natureza e da
arte);
Igualdade (irmandade, oportunidades iguais para
todos);
Segurança familiar (cuidando das pessoas que
ama);
Liberdade (independência, livre escolha);

2.

Ambicioso (trabalhador aplicado, com aspirações
por sucesso);
Liberal (mente aberta);

3.

Capaz (competente, efetivo);

4.
5.

Alegre (despreocupado, divertido);
Limpo (organizado, arrumado);

6.

Corajoso (defende suas opiniões);

7.

Que perdoa/Magnânimo (disposto a perdoar os
outros);
Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos
outros);
Honesto (sincero, verdadeiro);
Imaginativo (audacioso, criativo);
Independente (autoconfiante);
Intelectual (inteligente, reflexivo);
Lógico (consistente, racional);
Amoroso (afetuoso, carinhoso);
Obediente (age como o esperado, respeitoso);
Educado (cortês, com boas maneiras);
Responsável (seguro, confiável);

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Felicidade (satisfação);
Harmonia interior (livre de conflitos internos);
Amor maduro (intimidade sexual e espiritual);
Segurança nacional (proteção contra ataques);
Prazer (uma vida agradável, calma);
Salvação (salvo, vida eterna);
Auto-respeito (auto-estima);
Reconhecimento social (respeito, admiração);
Verdadeiras amizades (companheirismo dos
amigos íntimos);
18. Sabedoria (um entendimento maduro sobre a
vida).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Auto-controlado / que tem autocontrole
(moderado, com autodisciplina)

Fonte: adaptado e Rokeach, 1973 (p.359e361)

146

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

No RVS cada valor é impresso separadamente em uma etiqueta. Primeiramente os
respondentes devem colocar em ordem de importância os valores terminais e, em seguida,
os valores instrumentais. Entretanto, a lista de valores de Rokeach também tem sido
utilizada de outras formas, principalmente usando as escalas Likert (geralmente uma escala
de importância de 7 pontos). Munson e McIntyre (1979) afirmam, inclusive, que a escala
Likert pode ser um procedimento mais favorável para as aplicações de marketing do RVS.
A essência do estudo de Rokeach é ressaltar a importância da hierarquia de valores,
da prioridade de cada valor na vida da pessoa; portanto tanto a técnica de posicionar os
valores em ordem de importância (ranking) como utilizar escala de importância para cada
valor (rating) parecem, num primeiro momento, ser adequadas. Entretanto Rokeach e BallRokeach (1989) continuam insistindo na metodologia das “etiquetas”.
Kamakura e Mazzon (1991) discutem os métodos rating e raking de coleta de dados
do RVS. Segundo os autores o método tipo ranking tem sido escolhido pelos pesquisadores
de valores porque reflete diretamente a natureza inerente da comparação de valores.
“Quando compramos um carro primeiramente identificamos vários carros que podemos
estar interessados em comprar; então, comparamos todos e os colocamos numa certa ordem
de desejo, possibilidade financeira de compra e assim por diante. Então escolhemos o que
foi colocado na posição mais alta da nossa escala.” (Rokeach e Ball-Rokeach, 1989:776)
Becker (1998) complementa afirmando que o uso de técnicas rating permite que o
respondente avalie dois ou mais valores como tendo uma importância igual. Desta forma,
teoricamente, não atingiria o objetivo proposto por Rokeach – a hierarquia de valores.
O que Rokeach e outros defensores das técnicas ranking parecem ter esquecido é que
dois valores podem ser igualmente importantes para uma pessoa e “forçar” o respondente a
posicionar um valor acima de outro pode estar contribuindo para interpretações erradas.
Talvez a melhor forma de resolver o impasse seja realizar ambos os procedimentos ou seja,
primeiramente pedir que a pessoa avalie o grau de importância de cada valor (numa escala,
por exemplo, de 10 pontos – sendo 1 “nenhuma importância” e 10 “muitíssima
importância”) e depois (no final do questionário, ou em outro questionário) pedir para que
coloque na ordem de importância (do mais importante para o menos importante). Desta
forma os valores que receberam o mesmo grau de importância seriam, sutilmente,
“hierarquizados”. Ao mesmo tempo seria possível perceber a real importância de cada valor
(por exemplo, o valor mais alto de uma pessoa pode ter recebido “nota” 6 – significando que
ela dá pouco valor a todos os itens do questionário – enquanto o valor mais baixo de outra
pessoa pode ter recebido “nota” 5 – significando que ela dá muito valor a todos os itens do
questionário). Outro exemplo: suponhamos que duas pessoas tenham ordenado os valores da
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mesma forma, entretanto as “notas” dadas a cada valor foram diferentes; uma deu nota 9 e
10 para os três primeiros itens da lista e nota 3 e 2 para os três últimos itens; a outra deu
nota 7 e 6 para os três primeiros itens e 4 e 3 para os três últimos. Há uma grande diferença
na importância desses valores na vida dessas duas pessoas e, pelo menos para o marketing,
essa diferença pode exigir estratégias diferenciadas.
Através desse procedimento “duplo” é também possível verificar os resultados dos
respondentes. Uma pessoa que tenha dado nota 8 para “Harmonia Interior” e nota 7 para
“Felicidade” e tenha colocado “Felicidade” acima de “Harmonia Interior” (na técnica de
ranking) mostra não estar totalmente segura sobre a real importância de cada um desses
valores – indicando, mais uma vez, que valores podem ser igualmente importantes para uma
pessoa.
O questionário RVS foi utilizado em vários outros estudos. Schwartz e Bilsky
(1987), após análise de vários textos, principalmente os de Rokeach, afirmam que valores
(a) são conceitos ou crenças, (b) pertencem a estados finais ou comportamentos desejáveis,
(c) transcendem situações específicas, (d) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos
ou eventos e (e) são ordenados por sua importância relativa.
Para os autores, valores são representações cognitivas de três necessidades
universais:
•

Necessidades biológicas

•

Necessidades de interação para coordenação interpessoal

•

Demandas da sociedade pelo bem-estar e sobrevivência do grupo

A partir destas constatações os autores apresentam oito “domínios motivacionais dos
valores”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prazer (Enjoyment)
Segurança (Security)
Poder Social (Social Power)
Realização (Achievement)
Direção para si mesmo (Self-Direction)
A favor do Social (Prosocial)
Acomodação (Restrictive Conformity)
Maturidade (Maturity)

Além disso, os valores foram mapeados de acordo com os interesses a que eles
servem (individualistas versus coletivistas) e o tipo de meta a que se referem (terminal
versus instrumental).
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Mapeamento de Sentença para definir valores formalmente
UM VALOR É UM CONCEITO INDIVIDUAL DE UMA META TRANSACIONAL
(terminal)
(instrumental)
QUE EXPRESSA INTERESSES RELATIVOS A
(individualistas)
(coletivistas)
(ambos)
DOMÍNIOS MOTIVACIONAIS E AVALIADOS EM
(Prazer, Segurança, Poder Social)
(Realização, Direção para si mesmo)
(A favor do Social, Acomodação, Maturidade)
ORDEM DE IMPORTÂNCIA COMO UM PRINCÍPIO GUIADOR EM SUA VIDA.
(muito importante)
(
até
)
( nada importante )
Fonte: Adaptado de Schwartz e Bilsky (1987) p. 553

A escala de valores proposta pelos autores, baseia-se nos 36 valores (terminais e
instrumentais) propostos por Rokeach (1973). Schwartz e Bilsky afirmam ter escolhido os
valores de Rokeach por serem amplamente usados na literatura permitindo, portanto, a
obtenção de várias informações para re-análise.
Seguem alguns exemplos de valores de Rokeach “dentro” dos oito domínios de
valores propostos pelos autores:
Exemplos de Valores de Rokeach nos domínios de Valores de Schwartz e Bilsky
DOMÍNIO DE PRAZER
DOMÍNIO A FAVOR DA SOCIEDADE
• Prazer
• Honestidade
• Uma vida confortável
• Prestativo
• Felicidade
• Magnânimo / Capacidade de perdoar
• Alegria
• Igualdade
DOMÍNIO DE SEGURANÇA
DOMÍNIO DA REALIZAÇÃO
• Segurança familiar
• Ambição
• Segurança nacional
• Reconhecimento social
DOMÍNIO DE DIREÇÃO PARA SI MESMO
DOMÍNIO DA MATURIDADE
• Imaginativo
• Sabedoria
• Independente
• Amor maduro
• Intelectual
• Um mundo com beleza
• Lógico
• Coragem
DOMÍNIO DA ACOMODAÇÃO/CONFORMISMO DOMÍNIO DO PODER SOCIAL
(Rokeach não incluiu itens relativos ao Poder Social
• Obediência
porque ele acreditava que as pessoas não iriam gostar
• Educado (cortês)
de admitir que eram motivadas pelo poder)
• Limpo
• Auto-controlado
Tabela realizada pela autora a partir das informações contidas em Schwartz e Bilsky (1987)

Os autores acharam mais adequado agrupar os valores de Rokeach em domínios
porque acreditavam que os domínios de valores são mais úteis para prever, identificar e
interpretar atitudes e comportamentos do que os valores sozinhos.
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Uma nova discussão realizada por Schwartz (1992) oferece 11 domínios de valores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poder (Power)
Realização (Achievement)
Hedonismo (Hedonism)
Estimulação (Stimulation)
Direção para si mesmo (Self-Direction)
Universalismo (Universalism)
Benevolência (Benevolence)
Conformismo / Acomodação (Conformity)
Tradição (Tradition)
Segurança (Security)
Espiritualidade (Spirituality)

Esta segunda lista de domínios de valores, de forma diferente da primeira, é
composta por 56 valores (a maior parte dos valores de Rokeach e mais uma gama de
outros).
Segundo Rokeach e Ball-Rokeach (1989), há inúmeros estudos que mostram que a
lista de valores terminais e instrumentais tem significativa relação com variações sócioeconômicas, idade, sexo, raça, religião e estilo de vida. Valores também têm sido
considerados como fortes meios para prever atitudes e comportamentos sociais, incluindo
comportamento do consumidor. Como alguns exemplos os autores citam os estudos de Pitts
& Woodside (1984), Toler (1975), Tetlock (1986), Feather (1979).
Sobre o comportamento do consumidor com relação à mídia, Cannon (1982) propõe
um novo método usando o RVS, por ser, segundo ele, o estudo mais aceito. Como alguns
dos resultados do seu estudo piloto podemos destacar:
•

Se orientação de valores é certamente importante para a eficiência da propaganda, então os
esforços dos planejadores de criação e mídia deveriam ser combinados a fim de garantir que
todos os anúncios reflitam a orientação mais apropriada ao contexto. (p. 46)

•

A similaridade entre as orientações de valores dos anúncios e seus contextos de mídia auxilia na
previsão da eficiência da propaganda. (p.46)

Outro estudo que também liga a escala de Rokeach com mídia é o de Beatty et al.
(1985). Nele os autores demonstraram que valores medidos pelas escalas de Rockeach e
LOV (que veremos mais adiante) estavam relacionados com a preferência por certos
programas de televisão.
Um estudo relacionando valores com Segmentação de Mercado foi realizado por
Pitts e Woodside (1983). Os autores testaram quatro hipóteses relacionando valores como
variáveis básicas para a Segmentação de Mercado e uma quinta hipótese foi testada para

150

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

determinar a utilidade dos valores no enriquecimento da Segmentação de Mercado. A escala
de valores de Rokeach foi enviada para 830 membros de um painel de consumidores.
Segundo Kamakura e Mazzon (1991) o RVS é o instrumento mais freqüentemente
usado para medir os valores das pessoas. As aplicações recentes de marketing usam a
estrutura de valores para segmentar a população.
Vinson, Munson e Nakanishi (1977) aplicaram a Análise Fatorial à escala dos 36
valores de Rokeach formando 11 fatores. O RVS foi utilizado, também, no desenvolvimento
do sistema de segmentação LOV (List of Values) que veremos a seguir.
Referências bibliográficas (RVS):
Artigos:
BEATTY, Sharon E., et al. Alternative Measurement approachs to Consumer Values - The List of Values and the Rokeach Value Survey.
Psychology & Marketing. v. 2. p. 181-200. 1985.
BECKER, Boris W. Values in Advertising Research: A Methodological Caveat. Journal of Advertising Research. v. 38. n.4, p. 57-60.
July/August 1998.
FEATHER, Norman T. Value correlates of conservatism. Journal o Personality and Social Psychology, v. 37, p. 1617-1630, 1979.
KAMAKURA, Wagner A., MAZZON, José Afonso. Value Segmentation: A Model for the Measurement of Values and Value Systems.
Journal of Consumer Research. v. 18, p. 208-218. Sep. 1991.
MUNSON, J. Michael, McINTYRE, Shelby H. Developing Practical Procedures for the Measurement of Personal Values in CrossCultural Marketing. Journal of Marketing Research, v. 16, p. 48-52, Feb. 1979.
PITTS, Robert. E. and WOODSIDE, Arch G. Personal Value Influences on Consumer Product Class and Brand Preferences. The Journal
of Social Psychology. v. 119, p. 37-53. Feb. 1983.
ROKEACH, Milton, BALL-ROKEACH, Sandra J. Stability and Change in American Value Priorities, 1968-1981. American
Psychologist, v. 44, n. 5, p. 775-784, May 1989.
SCHWARTZ, Shalom H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries.
Advances in Experimental Social Psychology, v. 25, p. 1-65,1992.
SCHWARTZ, Shalom H.,BILSKY, Wolfgang. Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of Personality
and Social Psychology. v. 53, n. 3, p. 550-562, 1987.
TETLOCK, P. E. A value pluralism model of ideological reasoning. Journal of Personality and Social Psychology, v. 50, p. 819-827,
1986.
TOLER, C. The personal values of alcoholics and addicts. Journal of Clinical Psychology, v. 31, p. 554-557, 1975.
Capítulos de livro:
KLUCKHOHN, Clyde. Values and value orientations in the theory of action. IN: PARSONS, T. e SHILS, E. A. (ed.). Toward a general
theory of action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
VINSON, Donald E., MUNSON, J. M., NAKANISHI, M. An Investigation of the Rokeach Value Survey for Consumer Research
Application. IN: PERREAUT, W. O. (ed.). Advances in Consumer Research. Proceedings of the Association for Consumer Research,
1977.
Livros:
PITTS, Robert. E., WOODSIDE, Arch G.. Personal Values and Consumer Psychology. Lexton, MA: Lexton Books, 1984.
ROKEACH, Milton. Value Survey. Sunnyvale, Calif.: Halgren Tests, 1967.
ROKEACH, Milton. The Nature of Human Values. New York: The Free Press, 1973.
WILLIAMS, Robin M. Values. IN: SILLS, E. (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.

5.3.3. LOV (List of Values)
O instrumento de escala de medida de valores LOV (List of Values) foi
desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Michigan nos anos 70. A primeira
utilização de LOV foi realizada em 1976 e a primeira publicação aconteceu com o livro
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“Social Values and Social Change: Adaptation to life in America” de Lynn Khale (1983) –
um dos “criadores” de LOV e atual professor de marketing da Universidade de Oregon.
LOV foi desenvolvido com base nas teorias de valores de Feather, Maslow e
Rokeach. Ele consiste em uma lista de valores baseada, principalmente, nos 18 valores
terminais de Rokeach (1973) e hierarquia das necessidades de Maslow (1954). No entanto, a
lista LOV contém apenas 9 valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sense of accomplishment (realização)
Being well respected (ser bem respeitado)
Fun and enjoyment in life (diversão, agitação)
Excitement
Security (segurança)
Self-fulfillment (satisfação pessoal)
Self-respect (amor próprio)
Sense of belonging (pertencer)
Warm relationships with others (relações amigáveis/afetuosas)

Como o valor Excitement foi selecionado por poucos respondentes, ele foi
incorporado ao Fun and Enjoyment, reduzindo a lista a 8 valores. Cada valor corresponde a
um segmento e suas características encontram-se abaixo:
BREVE DESCRIÇÃO DOS SEGMENTOS LOV
Self-respect (21.1% dos americanos em 1976 e 23% em 1986)
Pessoas de todas as idades e renda selecionaram esse valor como sendo o mais importante. É o valor de “todo
americano” uma vez que foi selecionado por o maior número de respondentes.
Security (20.6% dos americanos em 1976 e 16.5% em 1986)
É um valor de déficit. Escolhido por pessoas com pouca segurança econômica e psicológica e que tendem a ter
ansiedade, problema para dormir, falta de ar, tontura. Pessoas negras, do sul ou aposentadas selecionam esse
valor com freqüência.
Warm Relationships with Others (16.2% dos americanos em 1976 e 19.9% em 1986)
É um valor de excesso. Escolhido por pessoas, especialmente mulheres, que tem muitos amigos e são muito
amigáveis, homens divorciados, religiosos, donas-de-casa.
Sense of Accomplishment (11.4% dos americanos em 1976 e 15.9% em 1986)
Tendem a ser homens de meia idade bem sucedidos. Freqüentemente eles têm bons trabalhos e altas rendas.
Tendem a ser profissionais e gerentes com alto grau de instrução. Podem ser judeus ou metodistas, mas não
freqüentam sinagogas ou igrejas.
Self-fulfillment (9.6% dos americanos em 1976 e 6.5% em 1986)
Formado, principalmente, por profissionais jovens urbanos, satisfeitos no campo econômico, educacional e
emocional. São saudáveis e seguros de si. Não gostam da demanda excessiva de seus familiares que possam
prejudicar a sua realização pessoal. Gostam mais de ir ao cinema do que assistir televisão.
Being Well-respected (8.8% dos americanos em 1976 e 5.9% em 1986)
Freqüentemente têm mais de 50 anos e pouco prestígio profissional, embora adorem seus trabalhos. Esse valor
é selecionado por fazendeiros, artesãos, operários, mulheres divorciadas e aposentados. Eles têm pouca renda e
pouco grau de instrução. Tendem a ser externos, depressivos, infelizes, pessimistas e doentes. Gostam de
boliche.
Sense of Belonging (7.9% dos americanos em 1976 e 5.1% em 1986)
Principalmente mulheres. É um valor orientado para a família e lar. Escolhido principalmente por donas-decasa e funcionários administrativos. Tendem a ter somente ginásio e renda média. São felizes em trabalhos
domésticos embora apresentem tontura, ansiedade, nervosismo e dores de cabeça. Vão à igreja semanalmente.
Excitement, Fun and Enjoyment in Life (4.5% dos americanos em 1976 e 7.2% em 1986)
Voltados para o prazer. Jovens que apreciam a vida escolhem esse valor. Geralmente são desempregados ou
trabalham em vendas. São otimistas e bem ajustados. Não gostam de regras familiares, religião e crianças.
Gostam de esportes e lazer.
Fonte: adaptado de Kahle e Kennedy, 1989. p. 7
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Segundo Beatty et al. (1985), esses valores também podem ser usados para
classificar pessoas na hierarquia das necessidades de Maslow (1954).
Foram relatadas várias formas de utilização da lista de valores: colocar os valores em
ordem de importância (rank), identificar os dois valores mais importantes ou dar nota de 1 a
9 para cada valor – sendo 1 pouquíssimo importante e 9 muitíssimo importante (rating) e
depois selecionar um valor mais importante. O resultado, geralmente, é cruzado com outras
características (dados demográficos, trabalho, lazer, casamento, família etc.).
Nos diversos textos sobre a utilização de LOV, foram encontradas diferentes
metodologias de análise – com diversas denominações, como: nominal, intervalar, fatorial,
discriminante, de regressão, conjoint.
LOV foi considerado por Beatty et al. (1985) como sendo de mais fácil e rápida
aplicação que RVS.
LOV guarda, ainda, semelhanças com o VALS original – inclusive, há quem o
considere uma imitação do VALS original.
Semelhantemente a VALS, LOV distingue linha interna e externa de direção:
Valores externos
Sense of belonging
Being well respected
Security

Valores internos
Sense of accomplishment
Excitement, fun and enjoyment
Self-fulfillment
Self-respect
Warm relationships with others

Fonte: Kahle, Beatty e Homer, 1986. p. 406

Além da direção interna versus externa, os instrumentos têm outras semelhanças: a
classificação VALS de Achiever e a classificação LOV de Sense of accomplishment, assim
como o Belongers e o Sense of belonging.
O estudo de Kahle, Beatty e Homer (1986) compara LOV a VALS e conclui que
LOV é mais vantajoso que VALS, principalmente porque os dados demográficos são
obtidos separadamente (permitindo que o pesquisador identifique mais rapidamente a fonte
de influência) e o teste é mais simples de administrar. Entretanto essa conclusão é
superficial e duvidosa (levando em consideração que o estudo foi realizado por um dos
criadores de LOV).
Semelhantemente, o estudo de Novak e MacEvoy (1990) conclui que LOV é
superior a VALS quando as variáveis demográficas são incluídas na segmentação.
Entretanto, os autores afirmam que LOV sem as variáveis demográficas é bem menos útil
para prognosticar que VALS sem essas variáveis.
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Mais um estudo comparando LOV e VALS (Schopphoven, 1991) conclui que “o
método LOV pode prever o comportamento do consumidor de forma melhor que o VALS”
(p. 34) e confirma que a lista de valores pode ser utilizada para a Segmentação de Mercado.
O estudo de Perri (1990) também conclui a utilidade de LOV. O autor considera a
lista “simples de administrar, sem custo e de fácil entendimento pelos consumidores (...) A
Lista de Valores demonstrou que é útil na identificação das diferenças psicográficas entre
compradores light, medium e heavy de produtos de saúde e beleza.” (p. 405)
Por ser um instrumento de medida de valores de fácil utilização, o LOV foi e tem
sido utilizado em inúmeros estudos – inclusive mais recentes (Kamakura e Novak, 1992;
Swenson e Herche, 1994; Soutar, Grainger e Hedges, 1999) e até mesmo em vários estudos
de diferentes países – expressos no livro “Cross-National Consumer Psychographics” tendo
Kahle (2000) como editor.
Referências bibliográficas (LOV):
Artigos:
BEATTY, Sharon E., et al. Alternative Measurement approachs to Consumer Values - The List of Values and the Rokeach Value Survey.
Psychology & Marketing. v. 2. p. 181-200. 1985.
KAHLE, Lynn R., BEATTY, Sharon E., HOMER, Pamela. Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of
Values (LOV) and Values and Life Style (VALS). Journal of Consumer Research. v. 13. p. 405-409. Dec. 1986.
KAHLE, Lynn R., KENNEDY, Patricia. Using the List of Values (LOV) to Understand Consumers. Journal of Consumer Marketing. v.
6, n. 3. p. 5-12. Summer 1989.
KAMAKURA Wagner A., NOVAK, Thomas P. Value-System Segmentation: Exploring the Meaning of LOV. Journal of Consumer
Research. v. 19, p. 119-132. June 1992.
NOVAK, Thomas P., MacEVOY, Bruce. On Comparing Alternative Segmentation Schemes: The List of Values (LOV) and Values and
Life Styles (VALS). Journal of Consumer Research. v. 17. p. 105-109. June 1990.
PERRI, Matthew. Application of the List of Values Alternative Psychographic Assessment Scale. Psychological Reports. v. 66, p. 403406. April 1990.
SCHOPPHOVEN, Iris. Values and Consumption Patterns: A Comparison between Rural and Urban Consumers in Western Germany.
European Journal of Marketing. v. 25, n. 12, p. 20-35. 1991.
SOUTAR, Geoffrey N., GRAINGER, Richard, HEDGES, Pamela. Australian and Japanese Value Stereotypes: A two country study.
Journal of International Business Studies. v. 30, n. 1, p. 203-216. First Quarter 1999.
SWENSON Michael J., HERCHE, Joel. Social Values and Salesperson Performance: An Empirical Examination. Journal of the Academy
of Marketing Science. v. 22, n. 3, p. 283-289. Summer 1994.
Livros:
KAHLE, Lynn R. Social values and social change: Adaptation to life in America. New York: Praeger, 1983.
KAHLE, Lynn R. (ed.). Cross-National Consumer Psychographics. Binghamton, NY: International Business Press. Feb. 2000.
MASLOW, A. H. Motivation and Personality. NY: Harper and Row. 1954.
ROKEACH, Milton. The Nature of Human Values. New York: The Free Press, 1973.

5.3.4. VALS (Values and Lifestyles)
O sistema VALS é um dos mais conhecidos estudos de Segmentação Psicográfica.
Prova disto é a enorme quantidade de textos que o citam. Como alguns exemplos, temos:
Arnoud e Zinkhan (2001), Beatty, Homer e Kahle (1988), Becker (1998), Cobra (1990),
Cobra (1993), Durgee, O’Connor e Veryzer (1996), Francese e Piirto (1993), Gunter e
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Furnham (1992), Hawkins, Best e Coney (1989), Health (1995), Hedges (1986), Howard
(1989), Kahle, Beatty e Homer (1986), Kelley (1982), Kotler (1992), Mitchell (1983),
Nichols (1990), Novak e MacEvoy (1990), Piirto (1991), Raaiji e Verhallen (1994), Rice
(1988), Richie (1982), Richie (1989), Sheth, Mittal e Newman (2001), Solomon (1996),
Townsend (1985), Townsend (1986), Winters (1992) e Zetterberg (1998).
VALS (Values and Life-Styles) foi introduzido, em maio de 1978, pela SRI
(Stanford Research Institute) Consulting. VALS foi o primeiro sistema de Segmentação
Psicográfica implantado nos Estados Unidos e contou com o “patrocínio” de 39 empresas.
Como veremos mais adiante, o Yankelovich MONITOR era comercializado desde o
início da década de 70, mas não determinava segmentos psicográficos, mas tendências de
mudanças sociais. O VALS parece ter sido introduzido para suprir as necessidades das
empresas norte-americanas de segmentar psicograficamente os consumidores.
A maior diferença entre VALS e MONITOR é que, enquanto VALS é uma grande
escala de Segmentação Psicográfica feita para identificar grupos similares no mercado, o
MONITOR é um instrumento que visa investigar o ambiente a fim de fornecer insights
gerais sobre as tendências sociais emergentes, sem caracterizar comportamento de compra,
escolha de marca ou uso de mídia por tipologias rígidas. Ao contrário do Yankelovich
MONITOR, cujos segmentos mudam constantemente, VALS foi criado com a intenção de
durar. (Piirto, 1991)
Apesar de o VALS ser um estudo sindicalizado (comercializado para diversas
empresas), o seu questionário e parte da sua metodologia e seus resultados estão publicados
no livro “The Nine American Lifestyles” de Arnold Mitchell (1983).
Arnold Mitchell foi o fundador do primeiro1 programa VALS. Francese e Piirto
(1993) afirmam que ele era, reconhecidamente, o pioneiro em pesquisas psicográficas.
Segundo Mitchell (1983) a versão original do VALS consistia de:
•

Tipologia humana que retratava as pessoas com base em seus valores, motivos, crenças,
necessidades, sonhos e ponto de vista, atitudes, demografia, status financeiro, atividades e
padrões de consumo.

•

Cerca de 800 questões aplicadas a mais de 1.600 respondentes maiores de 16 anos nos 48
estados norte-americanos. No estudo de 1980, o questionário continha 60 questões atitudinais e
demográficas que foram, depois, reduzidas a 32 questões “sem grandes perdas discriminativas”
(p. 61).

Townsend (1985) esclarece que 22 das questões do questionário reduzido eram sobre
atitudes e valores (escala de concordância de seis pontos). Ele menciona que desde 1982 o
1

Primeiro programa porque, como veremos mais adiante, em 1989 foi introduzida uma segunda versão do
estudo: o VALS 2.
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questionário VALS passou a ser administrado como parte das pesquisas anuais da Simmons
Market Research Bureau e Mediamark Research, Inc. – cada uma delas com uma amostra
de 20.000 respondentes.
Desta forma, VALS, que era um estudo essencialmente psicográfico, passou a
combinar dados demográficos através da junção com uma empresa de pesquisa de revistas:
Simmons Market Research Bureau. A pesquisa da Simmons fornece descrições dos
segmentos para a análise de VALS o que torna as avaliações de VALS imensamente mais
úteis para os profissionais de marketing e comunicação, completa Howard (1989).
O esquema VALS, segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), utilizava duas
dimensões:
1) A Hierarquia de Maslow –hierarquia das necessidades (das fisiológicas até auto-realização)
2) A Teoria de Caráter Social de Riesman2 – segundo a qual uma pessoa é orientada para si mesma
(seu interior) ou para fora (ambiente externo). As primeiras são mais independentes e as segundas se
preocupam mais com a opinião dos outros.

A partir destas teorias o VALS sugere a existência de nove tipologias: Survivors (4%
dos americanos), Sustainers (7%), Belongers (33%), Emulators (10%), Achievers (23%),
I-Am-Me’s (5%), Experimentials (7%), Societally Conscious (9%) e Integrateds (2%).
Segmentos VALS e algumas de suas características
Pessoas dirigidas para os outros – são aquelas dirigidas pelos aspectos sociais. Incluem-se nesse grupo:
• Achievers – são materialistas, de meia idade, vivem o sonho de país grande, prezando o conforto, o
sucesso e a fama;
• Emulators – são orientados para a busca do sucesso e da riqueza, são jovens, ambiciosos, do sexo
masculino, que querem mudar o sistema;
• Belongers – não gostam de mudanças, são patriotas, tradicionais, sentimentais e estáveis.
Pessoas dirigidas para si mesmas – são aquelas dirigidas pela consciência, voltadas para si mesmas. Destacamse entre elas:
• Societally Conscious – são preocupados com a natureza, maduros, bem-sucedidos, vivem simplesmente e
são socialmente responsáveis. Têm uma missão de vida e valorizam produtos naturais;
• Experimentials – são jovens orientados para o crescimento interno, buscam relações pessoais e
experiências novas;
• I-Am-Me’s – são jovens, exibicionistas, narcisistas, dramáticos, impulsivos, ativos, inventivos, buscam
tirar vantagem em tudo.
Pessoas dirigidas por necessidades – são aquelas que só compram o estritamente necessário:
• Survivors – são idosos, intensamente pobres e desprovidos de formação cultural;
• Sustainers – vivem em estado de pobreza e tristeza, buscam segurança, são ressentidos e muito
preocupados com economia.
O grupo que não faz parte de nenhum citado acima:
• Integrateds – são pessoas psicologicamente maduras, que vivem integradas umas às outras, de bem com a
vida, seguras e tolerantes.
Fonte: baseado em informações de Cobra (1993) p. 130 e Cobra (1990) p. 299-300.

Kotler (1992) afirma que esta classificação é baseada na idéia de que as pessoas
passam por fases de desenvolvimento, e cada fase afeta suas atitudes, comportamentos e
2

Vide: RIESMAN, David, GLAZER, Nathan, DENNEY, Revel. The Lonely Crowd. New Haven, CT: Yale
University Press. 1950.
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necessidades. As pessoas saem de um estágio de carência (Survivors e Sustainers), indo para
os estágios direcionados para o exterior (Belongers, Emulators e Achievers), ou para
estágios direcionados para o interior (I-Am-Me’s, Experimentials e Societally Conscious),
com uma pequena parcela atingindo o estágio dos Integrates.
Raaiji e Verhallen (1994) alegam que VALS representa um enfoque de tipologia no
qual modelos de pontuação são feitos por cada indivíduo. Grupos de pessoas com
pontuações similares de valores (e estilo de vida) formam os tipos que estão sendo
identificados. Esses tipos são, então, comparados uns com os outros com relação a suas
características comportamentais.
Um exemplo prático do uso de VALS está expresso no artigo de Hedges (1986). Ele
afirma que o mercado típico de rádio geralmente não possui mais de 12 estilos de estações .
Por esta razão, as tipologias de VALS se encaixam muito bem, embora não perfeitamente,
na audiência de rádio. A relação entre formatos de rádio e VALS foi baseada em uma
pesquisa particular conduzida em 1984 e 1985 para Blair Owned Stations, uma divisão da
John Blair Company.
O estudo mostrou que para o enorme grupo dos Belongers, estações de country
music são as mais procuradas. Os Belongers de meia idade serão ouvintes de uma estação
enquanto os locutores tiverem uma voz amigável, as notícias forem relacionadas às coisas
que eles vêem, ouvem e sentem todos os dias, e a música for especial. Este é o caso das
estações de música country.
Por outro lado, os Emulators são ouvintes de rádio que gostam de propagandas. Para
eles, a procura de um lugar no mundo é um exercício de consumo. Eles costumam ouvir
estações com hits contemporâneos.
Os Achievers geralmente ouvem estações que tenham música de fundo. Eles não
precisam de uma estação de rádio nem outra mídia para dizer a eles em que devem se tornar.
Alguns Achievers ouvem rádios públicas; eles tendem a não se envolver com artes.
Preferem noticiários e programas de utilidade pública.
VALS também foi aplicado em cinco países europeus: França, Itália, Suécia, Reino
Unido e Alemanha Ocidental em caráter comparativo. E, segundo Mitchell (1983), os
resultados mostraram várias similaridades entre os segmentos norte-americanos e os
europeus.
Arnold Mitchell faleceu em 1985, mas pôde ver o VALS se tornando o sistema de
Segmentação Psicográfica mais amplamente utilizado nos Estados Unidos. Cerca de 250
empresas norte-americanas chegaram a utilizar a primeira versão do VALS (Rice, 1988).
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Segundo Heath (1995), as críticas de que as necessidades e valores que Mitchell
havia proposto não tinham muita ligação com a compra de produtos e serviços incentivaram
a SRI a desenvolver um novo sistema VALS, o VALS 2.
Apesar da implantação do novo sistema alguns pesquisadores continuam
considerando o VALS original melhor:
“Eu era (e ainda sou) adepto de VALS 1. Eu acredito que o sistema necessite de pequenas
modificações nas suas questões e uma futura divisão do grupo ‘Belongers’. Além disso, eu
acredito que ele era um sistema que não foi ‘quebrado’ - entretanto, SRI procurou consertá-lo
(na verdade o abandonou) com o VALS 2.” (Winters, 1992:4t)
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5.3.5. VALS 2
O VALS 2 também é um estudo abordado por muitos pesquisadores. Entre eles
destacamos: Arnould, Price e Zinkhan (2001), Boone e Kurtz (1998), Cobra (1993),
Francese e Piirto (1993), Garrett (1996), Gates (1989), Graham (1989), Gunter e Furnham
(1992), Health (1995), Health (1996), Kotler (1998), McCarty e Shrum (1993), Piirto
(1991), Richie (1989), Schiffman (1994), Sheth, Mittal e Newman (2001), Solomon (1996),
Solomon e Englis (2001), Veiga Neto (1998) e Weinstein (1995).
“À medida que o VALS começou a se difundir, algumas empresas começaram a achar que ele
era muito generalizado. Ele podia classificar os consumidores em tipologias, mas não podia
realmente predizer o comportamento do consumidor ou resolver problemas específicos de
marketing. Em resposta a isso, a SRI mudou as perguntas das pesquisas, aplicou-as em duas
amostras de 2.500 adultos, e iniciou assim o VALS 2 no início de 1989.” (Francese e Piirto,
1993)

A segunda versão do sistema VALS, realizada em 1989, é ainda mais “comercial”
que a primeira versão. O VALS 2 foi realizado pela empresa SRI Consulting Business
Intelligence que, atualmente, não faz parte da Stanford University.
Segundo William Guns (2001), CEO da SRI Consulting Business Intelligence e
diretor do VALS, a SRI presta serviços de consultoria para as empresas e algumas delas
licenciam o uso do VALS. Afirma que trabalham em vários países europeus, “mas nós
usamos os sistemas lá somente para consultoria”, ressalta ele.
Segundo Gunter e Furnham (1992), VALS 2 baseia-se num questionário que revela
posturas psicológicas fixas ao invés de valores e estilos de vida mutáveis. O VALS 2 foi
criado com a intenção de ser um sistema duradouro; isto fazia parte do critério de
planejamento, afirma Guns (2001).
O questionário indaga que os respondentes concordem ou discordem (escala de 4
pontos) de 35 afirmações relacionadas a “valores e estilo de vida” (como: “Eu sigo as mais
novas tendências da moda”, Eu gostaria de passar um ano ou mais no exterior”, “Eu tenho
que admitir que eu adoro aparecer, me exibir”) e respondam a 4 perguntas de caráter
demográfico (como sexo, idade, renda e grau de instrução). O questionário está disponível
no site da SRI Consulting: http://www.sric-bi.com/VALS/presurvey.shtml.
No VALS 2, características demográficas são incluídas no critério de classificação.
Guns (2001) justifica que o VALS 2 não tem a intenção de ser um instrumento de
personalidade; é uma ferramenta estatística para examinar grupos de consumidores.
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Quando questionado sobre o assunto, Guns (2002) discorda que características demográficas
devam servir, somente, para explicar os segmentos psicográficos. Ele comenta:
“Está é uma longa discussão (que levou anos de debates pessoais na década de 80 quando o
VALS 2 foi criado). A resposta básica é que os modelos mais ‘ricos’ podem ser construídos
usando a combinação de variáveis demográficas com atitudes psicológicas. Nenhuma técnica
sozinha é tão boa quanto as duas juntas.” (Guns, 2002)

O sistema VALS 2 distribui os indivíduos em oito tipologias diferentes: Actualizers,
Fulfilleds, Achievers, Experiencers, Believers, Strivers, Makers e Strugglers. As principais
dimensões tipológicas são “Self-orientation" (auto-orientação) - disposta da esquerda para a
direita do diagrama - e “Resources” (recursos) - disposta do topo à base do diagrama:
VALS 2

Princípio

Status

Ação

Fonte: site da SRI em 1997 (http://future.sri.com/vals)

A dimensão “Self-orientation” captura três comportamentos diferentes de compra. O
primeiro (da esquerda) representa os consumidores orientados por princípios (Principleoriented) que são guiados pelos seus modos de perceber como o mundo deveria ser; o
segundo (do meio) representa os consumidores orientados pelo status (Status-oriented) que
são guiados pelas ações e opiniões dos outros; e o terceiro (da direita) representa os
consumidores orientados por ações (Action-oriented) que são guiados pelo desejo de
atividades sociais e físicas, variedade e riscos.
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A dimensão “Resources” se refere a atributos psicológicos, físicos, demográficos e
materiais e às capacidades pessoais dos indivíduos. Ela engloba educação, renda,
autoconfiança, saúde, vontade de consumo, inteligência e nível de energia.
De acordo com a SRI Consulting, os oito segmentos VALS 2 são assim definidos:
Actualizers (representam 8.2% da população norte-americana)
São pessoas de sucesso, sofisticadas, ativas, que detêm controle sobre outros, com grande autoestima e recursos financeiros abundantes. Elas são interessadas em crescimento e procuram se
desenvolver, explorar e expressar de vários modos diferentes – algumas vezes guiadas por princípios
e outras pelo desejo de provocar uma mudança.
Imagem é importante, não como evidência de status ou poder, mas como expressão do seu bom
gosto, independência e caráter.
Actualizers são líderes governamentais e gerenciais (tanto os emergentes como os já estabelecidos),
porém continuam a procurar por desafios. Eles têm uma ampla gama de interesses, são preocupados
com questões sociais e são abertos a mudanças. As suas vidas são caracterizadas por riqueza e
diversidade. Suas posses e atividades de lazer refletem seus gostos requintados.
Fulfilleds (representam 12.3% da população norte-americana)
São pessoas maduras, satisfeitas, que refletem muito e vivem em conforto. Elas valorizam a ordem,
o conhecimento e a responsabilidade. A maioria delas é (ou foi) profissional com alto nível de
educação. Elas são bem informadas sobre o mundo e eventos nacionais e estão sempre alertas às
oportunidades de ampliar seus conhecimentos. Satisfeitas com suas carreiras, famílias e situação de
vida, suas atividades de lazer tendem a ser centradas no lar.
Fulfilleds têm um respeito moderado pelo status quo das instituições de autoridade e decoro social,
entretanto são abertos a novas idéias e mudanças sociais. Eles tendem a basear suas decisões em
princípios firmemente enraizados e, conseqüentemente, mostram-se calmos e seguros. Apesar de os
seus rendimentos lhes permitirem ter muitas escolhas, os Fulfilleds são consumidores práticos e
moderados; eles procuram durabilidade, funcionalidade e valor nos produtos que compram.
Achievers (representam 10.1% da população norte-americana)
São pessoas orientadas pelo trabalho, com carreiras de sucesso e que gostam de sentir que têm
controle sob suas vidas. Elas valorizam o consenso, previsibilidade e estabilidade e evitam o risco,
intimidade e auto-descoberta. São profundamente comprometidas com o trabalho e a família. O
trabalho proporciona o senso de dever, recompensas materiais e prestígio. Suas vidas sociais
refletem este foco e são estruturadas em torno da família, igreja e carreira.
Achievers vivem uma vida convencional, são politicamente conservadores e respeitam a autoridade e
o status quo. Imagem é importante para eles, que são a favor de produtos e serviços de prestígio.
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Experiencers (representam 10.6% da população norte-americana)
São pessoas jovens, vitais, animadas, impulsivas e rebeldes. Elas procuram por variedade e agitação,
apreciam o novo, o diferente e o perigoso. Devido ao fato de estarem no processo de formulação de
seus valores de vida e padrões de comportamento, elas rapidamente se entusiasmam com novas
possibilidades, mas também desanimam rapidamente. Neste estágio de suas vidas elas não são
comprometidas com política, não são informadas e são altamente ambivalentes sobre o que
acreditam.
Experiencers combinam um desdém abstrato pela conformidade com um respeito sobre a fortuna,
prestígio e poder dos outros. Suas energias são canalizadas em exercícios, esportes, atividades ao ar
livre e atividades sociais. São consumidores ávidos e gastam muito de seus rendimentos em roupas,
fast food, música, cinema e vídeo.
Believers (representam 17.3% da população norte-americana)
São pessoas conservadoras, convencionais, com crenças concretas baseadas em códigos tradicionais:
família, igreja, comunidade e nação. Muitas delas expressam códigos morais que são profundamente
enraizados e literalmente interpretados. Elas seguem rotinas estabelecidas, organizadas em grande
parte em torno da casa, família e organizações sociais ou religiosas aos quais elas pertencem.
Como consumidores, Believers são conservadores e previsíveis, favorecendo produtos norteamericanos e marcas tradicionais. Seus rendimentos, educação e energia são modestos, mas
suficientes para atender às suas necessidades.
Strivers (representam 14% da população norte-americana)
São pessoas que procuram motivação, autodenominação e aprovação dos outros. Esforçam-se para
conseguir um lugar seguro na vida. Incertas sobre si mesmas e com poucos recursos econômicos,
sociais e psicológicos, Strivers são preocupadas com as opiniões e aprovação dos outros.
Dinheiro define sucesso para elas, que não têm o suficiente e freqüentemente sentem que levam a
pior na vida. Strivers são impulsivas e entediadas. Muitas delas procuram ter estilo. Elas imitam as
pessoas que têm mais posses, mas o que elas desejam obter é freqüentemente maior do que elas
podem alcançar.
Makers (representam 11.9% da população norte-americana)
São pessoas práticas que possuem habilidades construtivas e valorizam a auto-suficiência. Elas
vivem num contexto tradicional de família, trabalho prático e recreação física e têm pouco interesse
sobre o que está fora desse contexto. Elas experimentam o mundo trabalhando nele - construindo
casas, criando filhos, arrumando carros ou fazendo conservas - e têm habilidades, rendimentos e
energia suficientes para levar seus projetos com sucesso.
Makers são pessoas politicamente conservadoras, suspeitam de novas idéias, respeitam autoridades
governamentais e trabalho organizado, mas sentem-se ressentidas com intrusões governamentais
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nos seus direitos individuais. Elas não se impressionam com bens materiais que não sejam para uso
prático ou funcional (como ferramentas, veículos utilitários e equipamento pra pesca).
Strugglers (representam 15.7% da população norte-americana)
Suas vidas são limitadas, pois são pessoas muito pobres, com pouca educação, desqualificadas, sem
laços sociais fortes, idosas e preocupadas com saúde - o que as torna freqüentemente resignadas e
passivas. Elas não mostram uma forte auto-orientação porque são limitadas pela urgência em
satisfazer suas necessidades imediatas. Sua principal preocupação é com segurança.
Strugglers consomem com cautela. Elas representam um mercado muito modesto para a maioria de
produtos e serviços, mas são fiéis às suas marcas favoritas.

Segundo Guns (2001), toda classificação VALS tem um segmento com a maior
correlação e um com a segunda maior correlação. “Nós as chamamos de pontuação primária
e secundária”. É por esta razão que, ao responder o questionário disponível na internet, o
respondente é classificado com uma combinação de dois segmentos: o primeiro representa o
enfoque dominante de sua vida e o segundo uma ênfase particular que a pessoa dá ao
enfoque principal.
O diretor do VALS confirma que o questionário da internet é o mesmo que é
aplicado para as empresas (diferentemente do Yankelovich MONITOR, abordado mais
adiante, que é apenas uma amostra de como o estudo funciona).
É importante notar que o questionário da internet não contém questões relacionadas
ao consumo de produtos e hábitos de mídia. Entretanto, estas informações são acrescidas ao
questionário quando aplicado por empresas. Consumo e mídia não entram no critério de
segmentação, mas são cruzados, relacionados e analisados com cada segmentos VALS 2.
Há diversas outras ferramentas sindicalizadas que podem auxiliar as empresas sem a
necessidade de um estudo ad hoc. Francese e Piirto (1993) exemplificam ao supor que uma
empresa de água mineral de nome fictício Fizz Water possa querer saber a “composição
psicológica de seus clientes”. Uma alternativa é subscrever-se no programa VALS a fim de
classificar seus consumidores de acordo com a tipologia VALS 2. Eles completam:
“Suponha que o programa VALS mostre que a maioria das pessoas que compram Fizz Water se
divide em três categorias: Satisfeitos, Realistas e Experientes. Com essas informações, os
pesquisadores de Fizz Water podem então ir aos bancos de dados da Mediamark ou Simmons,
que estão tabulados pelos tipos VALS, e determinar como são os consumidores de Fizz Water
comparados com qualquer outra pessoa que bebe água mineral. Se esse passo revelar que, além
dos Satisfeitos, Realistas e Experientes, os Conquistadores também compram muita água
mineral, então os pesquisadores de Fizz Water podem querer determinar por que sua marca não
está atraindo os Conquistadores. Com esse processo, a empresa poderá aprender muito sobre
quem está comprando e quem não está comprando Fizz Water. (...) Ela pode pesquisar mais para
saber por que a marca está fracassando com alguns e tendo sucesso com outros e lançar uma
campanha publicitária destinada a atingir o segmento que está faltando.” (Francese e Piirto,
1993:76)
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Segundo Weinstein (1995), por manter acordos com as principais empresas de dados
geodemográficos (como Claritas e CACI) e fornecedores de informações sobre compra de
produtos e exposição à mídia (como Simmons e Mediamark), as informações do VALS 2
têm sido utilizadas com sucesso para:
•

Desenvolver novos produtos.

•

Criar estratégias de posicionamento de produto.

•

Escolher novos mercados.

•

Projetar campanhas promocionais.

•

Mensurar audiências de mídia.

•

Predizer as tendências de bens de consumo e industriais.

O SRI também oferece o GeoVALS, um instrumento que permite verificar a
incidência dos segmentos VALS em cada localidade do país.
Kotler e Armstrong (1998) citam um exemplo real do uso do VALS 2: a cerveja Iron
City. A fabricante da cerveja, através do estudo VALS 2, entrevistou os segmentos que mais
consumiam sua marca de cerveja e percebeu que os consumidores rejeitavam a imagem
antiquada da “indústria pesada de Pittsburgh”. Baseada nas informações da pesquisa, a
empresa criou uma propaganda: “uma mistura da antiga Pittsburgh com a cidade nova e
dinâmica, onde se viam jovens experimentadores e batalhadores divertindo-se e
trabalhando. Apenas um mês depois de iniciada a campanha, as vendas de Iron City subiram
em 26%.” (p. 102)
iVALS
Em fevereiro de 1995 a SRI introduziu o iVALS - uma pesquisa dos usuários de
internet através do questionário VALS 2. (http://archive.ncsa.uiuc.edu/edu/trg/survey/j9.html). Segundo Heath (1996), o iVALS focava as atitudes, preferências e comportamento
dos internautas.
Mas, segundo o site da SRI, o iVALS não é mais realizado porque com o
crescimento explosivo da população de usuários de internet, foi percebido que o modelo
VALS 2 já era apropriado e suficiente para classificar os internautas.
Japan VALS
O VALS 2 foi adaptado para a população japonesa. Veremos mais detalhes sobre o
estudo no item 5.5.3.
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VALS 2.3
Recentemente, a SRI realizou uma pequena modificação no VALS 2. O VALS 2.3
(como é chamado informalmente) será abordado a seguir.
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Artigos:
GARRETT, John. VALS 2: Understanding the Consumers That Drive Your Business. Presentation Xerox PARC, 1996. Disponível em:
<http://www.parc.xerox.com/ops/projects/forum/1996/forum-06-27-external.html>
GATES, Michael. VALS Changes With The Times. Incentive. v. 163, n. 3, p. 27-31. Jun 1989.
GRAHAM, Judith. New VALS 2 takes psychological route. Advertising Age. p.24, Feb. 13, 1989.
HEALTH, Rebecca Piirto. Psychographics: Q’est-ce que e’est?. American Demographics. Marketing Tools Supplement, p.74-79.
Nov./Dec. 1995.
HEALTH, Rebecca Piirto. The Frontiers of Psychographics. American Demographics. v. 18, n. 7, p. 38-43. Jul. 1996.
McCARTY, John A., SHRUM, L. J. The Role of Personal Values and Demographics in Predicting Television Viewing Behavior:
Implications for Theory and Application. Journal of Advertising. v. 22, n.4, p. 78-96. Dec. 1993.
RICHIE, Martha F. Psychographics for the 1990’s. American Demographics. p. 24-26, 30-31, 53-54. July 1989.
SOLOMON, Michael E., ENGLIS, Basil G. Consumer Preferences for Apparel and Textile Products as a Function of Lifestyle Imagery.
Auburn University, 2001. Disponível em: <http://www.humsci.auburn.edu/ca/_ca_old/html/solontc.html>
Livros:
ARNOULD, Eric, PRICE, Linda, ZINKHAN, George. Consumers. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
BOONE, Louis, KURTZ, David. Marketing Contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
COBRA, Marcos H. N..Marketing Competitivo: uma abordagem estratégica. São Paulo : Atlas, 1993.
FRANCESE, Peter, PIIRTO, Rebecca. Capturando Clientes. Como Atingir em Cheio os Clientes que Consomem seus Produtos. São
Paulo, Makron Books, 1993.
GUNTER, Barrie, FURNHAM, Adrian. Consumer Profiles: An Introduction to Psychographics. London: Routledge, 1992.
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Prentice Hall do Brasil, 7a ed., 1998.
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.
SCHIFFMAN, Leon G.Kanuk, LAZAR, Leslie. Consumer Behavior. 5ed. New Jersey: Prentice Hall. 1994.
SHETH, Jagdish N., MITTAL, Banwari, NEWMAN, Bruce I. Comportamento do Cliente: Indo Além do Comportamento do Consumidor.
São Paulo: Atlas, 2001.
SOLOMON, Michael R. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.
WEINSTEIN, Art. Segmentação de Mercado. São Paulo, Atlas, 1995.
Mensagem eletrônica:
GUNS, William. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 25 set. 2001.
GUNS, William. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 10 jan. 2002.
Teses e Dissertações:
VEIGA NETO, Alipio Ramos. Atitudes de Consumidores Frente a Novas Tecnologias (Tecnofobia). Resumo da dissertação de Mestrado.
Campinas: Psicologia – PUCCAMP, 1998. Disponível em: <http://www.marvey.com.br/tecnofobia/TECNOFOBIA.htm>
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5.3.6. VALS 2.3
Segundo o diretor do VALS, William Guns (2003), o VALS 2.3 foi introduzido em
2001.
O VALS 2.3 não é diferente do VALS 2 com relação aos tipos e descobertas básicas.
“Entretanto, nós incorporamos algumas novas escalas e medidas estatísticas baseadas no
nosso novo método de trabalho do sistema Japan VALS”, esclarece Guns (2002).
Mas o novo site da SRI mostra o gráfico do VALS atual (2003) que é um pouco
diferente do gráfico de alguns anos atrás.

VALS 2.3

Fonte: site da SRI em 2003 (http://www.sric-bi.com/VALS/types.shtml)
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A dimensão “Self-orientation” (orientado por princípios, orientado por status e
orientado por ações) é substituída pela dimensão “Primary Motivation” (Ideais, Realização
e Auto-expressão).
Segundo o site, os consumidores compram produtos e serviços e procuram
experiências que preencham suas preferências e forneçam satisfação para suas vidas. A
motivação principal de um indivíduo determina o que é mais significante para governar
suas atividades. Consumidores são inspirados por uma das três principais motivações:
ideais, realização e auto-expressão.
Consumidores que são fundamentalmente motivados por ideais são guiados por
conhecimento e princípios. Consumidores que são motivados pela realização procuram
produtos e serviços que demonstram sucesso aos outros. Consumidores que são motivados
pela auto-expressão desejam atividades sociais ou físicas, variedade e risco.
A dimensão “Resources”, na nova abordagem, está intimamente ligada à Inovação.
Segundo a SRI, a tendência de uma pessoa consumir produtos e serviços está além
da idade, renda e educação. Energia, confiança em si mesma, intelectualismo, procura por
novidades, inovação, impulsividade, liderança e vaidade têm um papel fundamental. Estes
traços de personalidade em conjunto com aspectos demográficos determinam os recursos
(resources) de um indivíduo. Diferentes níveis de recursos salientam ou limitam a expressão
de sua motivação primária.
Outra mudança diz respeito a alguns dos segmentos. Os Actualizers são, agora,
denominados Innovators; os Fulfilleds passaram a chamar Thinkers e os Strugglers deram
lugar aos Survivors.
Apesar dos nomes diferentes, as características dos segmentos “atuais” são
praticamente as mesmas que os segmentos “anteriores”. A principal “modificação” diz
respeito à motivação de cada um.
Mais informações sobre cada segmento podem ser obtidas em http://www.sricbi.com/VALS/types.shtml.
Referências bibliográficas (VALS 2.3):
Sites consultados:
http://www.sric-bi.com/VALS/types.shtml
Artigos:
STAPLES, Eward. Psychographic Target Marketing (Buying) Action Speak Louder Than Words. Advisor Today, Washington, v. 95, n.
11, p. 86-96, Nov. 2000.
Mensagem eletrônica:
GUNS, William. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 10 jan. 2002.
GUNS, William. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 04 fev. 2003.
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5.3.7. Yankelovich MONITOR
Daniel Yankelovich um cientista social norte-americano e dois pesquisadores,
Florence Skelly e Arthur White, começaram a desenvolver o MONITOR em 1968. O
Yankelovich MONITOR foi publicado, pela primeira vez, em 1971 pela empresa
Yankelovich, Skelly e White. O estudo tinha como objetivo relacionar as mudanças sociais
de atitudes com seus impactos nos negócios.
O Yankelovich MONITOR foi o primeiro estudo sindicalizado (syndicated) dos
Estados Unidos e continua sendo realizado até hoje. Em 1985, a Saatchi & Saatchi adquiriu
a empresa e, logo em seguida, adquiriu a Clancy and Shulman formando a Yankelovich,
Clancy and Shulman. Nesta época, Yankelovich e Skelly deixaram a empresa e fundaram a
DYG (que veremos mais à frente). O direito do uso do nome Yankelovich ficou com a
Yankelovich, Clancy and Shulman (YCS); atualmente ela é conhecida somente como
Yankelovich e é responsável pelo Yankelovich MONITOR.
O início do MONITOR:
Segundo Piirto (1991), Yankelovich MONITOR, em seu primeiro ano, foi
patrocinado por 58 empresas norte-americanas (inclusive Procter & Gamble e General
Motors). O objetivo do MONITOR, naquela época, era auxiliar seus clientes a ver como as
tendências emergentes poderiam afetar seus negócios e se havia oportunidades que eles
estavam “perdendo”.
O MONITOR, naquela época, mostrava o tamanho e a direção daquela tendência.
Como o estudo se repetia todo ano, era possível ver o “crescimento” ou “declínio” de cada
tendência.
O foco principal do MONITOR era atitudinal. Ele quantificava os sentimentos dos
consumidores sobre várias questões como: tempo, dinheiro, família, “self”, instituições,
mudança, vida emocional, stress, futuro. Entretanto, ele também fornecia dados sobre
demografia, comportamento de consumo e mídia.
A parte mais difícil no desenvolvimento do MONITOR foi a elaboração do
questionário. “Ela exige muito dinheiro, muitas horas de trabalho e argumentos a fim de
produzir um instrumento que seja válido e possa ser usado para medir e acompanhar as
questões sociais”. (Skelly apud Piirto, 1991:53)
Segundo Zetterberg (1998), o Yankelovich MONITOR não partiu de nenhuma teoria
específica, ele incluía qualquer item que pudesse apanhar valores contemporâneos
relevantes.
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Diferentemente de outros estudos de caráter psicográfico, a primeira versão das
questões do primeiro MONITOR não foi baseada em entrevistas em profundidade ou grupo
de foco (esses instrumentos só foram utilizados na parte da validação do questionário). Os
pesquisadores passaram anos observando a sociedade e lendo todo tipo de informação. As
idéias mais “úteis” vieram do estudo da cultura, literatura e músicas populares.
Foi decidido que questões estruturadas seriam melhores que questões abertas, uma
vez que procuravam reduzir vieses, desvios, tanto do entrevistador como do respondente.
Foi decidido que mais de uma questão seria necessária para cada item a ser analisado. As
questões eram de três tipos: frases para serem avaliadas com relação à concordância ou
discordância, questões de múltipla escolha e “questões problemáticas” (nas quais uma
pequena história é contada e o respondente opina sobre quem está certo, por exemplo).
Depois que uma bateria de questões estava pronta, iniciou-se a fase de teste da
validade do questionário. Esta fase, resumidamente falando, foi realizada através da
comparação de resultados de longas entrevistas em profundidade aplicadas em um grupo
teste com as respostas dadas, no questionário, por esses mesmos entrevistados.
O processo de validação consistia, basicamente, da comparação das respostas
realizadas via questionário com a avaliação dos sociólogos. Os itens que mostravam pouca
correlação foram descartados. Além disso, procurava-se entender as razões por trás de cada
resposta, a fim de verificar se elas eram relevantes para o item que estavam medindo; essa
fase foi realizada através de entrevistas gravadas que duravam mais de duas horas. Mais
informações sobre a fase de validação podem ser obtidas em Piirto (199:54).
Após a revisão e a validação do questionário, o mesmo foi administrado em amostra
bem maior - desta vez prestando atenção às possíveis redundâncias, incoerências e truísmos.
E, mais uma vez, o questionário foi revisado.
A versão final foi administrada em 2.500 pessoas (entrevista pessoal). As entrevistas
duravam cerca de uma hora e meia e foram administradas em mais de 360 locais do país.
Uma parte do questionário era deixada com o entrevistado para que o mesmo pudesse
responder com privacidade e, então, enviar para a empresa.
A primeira versão do Yankelovich MONITOR media 35 tendências como
hedonismo; misticismo; introspecção; criatividade; relação com autoridade, religião, sexo,
drogas, dinheiro; entre outras. Entretanto, entender e trabalhar com 35 tendências era algo
complicado para os profissionais de marketing. A partir do segundo ano, através de Análise
de Cluster, as tendências foram agrupadas em cinco clusters (grupos).
A segmentação do MONITOR tornou-se tão popular que os pesquisadores tiveram
medo que o estudo estivesse sendo usado de forma errada.
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“Quando a Yankelovich, Skelly & White desenvolveu grupos de valores sociais com o único
propósito de simplificar os dados do MONITOR, alguns clientes viam os grupos de valores
como segmentos-alvo de mercado – um uso anos luz distante das nossas intenções ou
experiência de marketing. Em 1974 nós vimos um novo grupo de valores sociais emergindo: um
grupo chamado Aimless. Nós temíamos que, apesar dos nossos cuidados, alguns fossem ver o
Aimless como um segmento-alvo e não como uma descrição da estrutura social do país. Isto
poderia abrir as portas para sabonetes criados para Aimless, carros dos Aimless e assim por
diante – um resultado que nos preocupava de verdade.” (Skelly, 1983 apud Piirto, 1991:56)

Como já citado, o Yankelovich MONITOR tinha como objetivo relacionar as
mudanças sociais de atitudes com seus impactos nos negócios e não propor segmentos-alvo.
Na verdade fornecia, e fornece até hoje, insigts gerais sobre as tendências sociais
emergentes, ao procurar entender as atitudes, valores e motivações do respondente (Piirto,
1991).
Nos primeiros 20 anos do MONITOR cinco mudanças na segmentação foram
realizadas e mais de 60 tendências diferentes foram observadas.
No início da década de 90 cerca de 80 empresas compravam o MONITOR, entre
elas: Coca-Cola, American Express, AT&T, fabricantes de carros japoneses e Sears. Muitas
das empresas de bens de consumo que eram clientes do MONITOR, na década de 70 e 80
passaram a realizar os seus próprios estudos, pois tinham anos de familiarização com o
MONITOR ou passaram a se apoiar em estudos semelhantes realizados por agências de
publicidade – que dirigiam seus estudos diretamente a apelos de comunicação e estratégias
de marketing.
Piirto afirma ainda que uma das razões de alguns clientes antigos do MONITOR
terem parado de comprar o estudo era que não havia uma relação direta com o uso de
produtos. Eles achavam difícil traduzir as tendências abstratas do MONITOR em estratégias
de venda.
Por outro lado, os responsáveis pelo estudo achavam muito arriscado mudar o
formato do MONITOR - cujo uso real parece ser discernir entre o que é um modismo (que
passa rapidamente) e o que é uma tendência (que fica por um longo tempo).
O formato atual doYankelovich MONITOR:
A preocupação da Yankelovich continua sendo o acompanhamento das mudanças
sociais e o aparecimento de novas tendências.
Segundo o site da empresa (http://www.yankelovich.com):
•

MONITOR auxilia os profissionais de marketing a explorar as aspirações de estilo de vida dos
consumidores e traduzir tendências de estilo de vida emergentes em fortes estratégias
empresariais.
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•

MONITOR penetra nas “profundezas” dos comportamentos, atividades e preferências do
consumidor para revelar os impulsos que motivam a sua participação no mercado.

•

MONITOR revela as razões pela quais os consumidores estão mudando seus comportamentos
para criar os estilos de vida a que aspiram.

•

MONITOR é um estudo syndicated anual sobre as atitudes, valores e estilos de vida dos
consumidores. “Patrocinadores” compram os dados sob a forma de relatórios, apresentações e
consultoria anual. Ele é realizado anualmente (desde 1971) com uma amostra representativa do
país (2.500 homens e mulheres acima de 16 anos). Há uma entrevista domiciliar de 90 minutos e
um questionário de auto-preenchimento que leva uma hora para ser respondido. Parece muito
cansativo, mas Barbara C. Caplan da Yankelovich afirma: “Nós perguntamos como eles se
sentem com relação à vida, como eles se sentem com relação à família, ao trabalho, ao dinheiro,
ao lazer – a eles mesmos. Eu acho que as pessoas gostam de falar sobre si mesmas.” (Johnson,
1999:12)

•

MONITOR oferece informações sobre o consumidor que podem ser usadas para várias decisões
de marketing como:
Planejamento estratégico – em que direção as tendências dos consumidores estão
dirigindo o seu negócio? Onde você deve investir?
Desenvolvimento de novos produtos/serviços – qual necessidade de estilo de vida o seu
novo produto/serviço pode atender? Quais novos produtos são oportunidades?
Alterações de produtos/serviços – que impacto o seu produto causa no estilo de vida do
consumidor? Como você deveria mudar suas ofertas?
Posicionamento – que estilo de vida você necessita satisfazer que a competição não
satisfaz? Como você comunica a sua superioridade?
Escolha do público-alvo – quais características de estilo de vida definem os grupos de
consumidores que você quer/precisa atingir? Quais novos grupos são suas melhores
oportunidades?
Comunicação de marketing – quais mensagens de marketing têm maior impacto no seu
público-alvo? Como você pode minimizar os “desligamentos”?
Canais – qual é a melhor forma de se comunicar com seus consumidores? Quais canais
devem ser escolhidos?
Preço – quais são as atitudes dos consumidores sobre preço, valor, qualidade? Como eles
se sentem sobre gastar e guardar dinheiro? Qual preço você deve colocar?
Lealdade à marca – como os consumidores percebem o papel da marca no processo de
compra? Como você pode encorajar uma lealdade mais forte à marca? Quais programas
funcionam?
Participação de mercado – o que as tendências de consumidores sugerem sobre o futuro
do seu negócio? Como isso te auxilia a criar vantagem competitiva sobre os seus
competidores? Quais ações permitem que você ganhe mais share (participação)?
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A Yankelovich fornece, ainda, um estudo relacionado ao MONITOR, o OmniPlus,
no qual os respondentes do MONITOR, do ano corrente, são contatados novamente via
telefone e questionados sobre vários assuntos relacionados a uma determinada empresa através de proprietary questions (questões proprietárias – de propriedade de uma empresa
específica e outras empresas não têm acesso. São confidenciais e realizadas sob encomenda,
ad hoc). O cruzamento destas questões com os dados sobre atitudes, valores e estilo de vida
dos consumidores pode auxiliar ainda mais as empresas.
O MONITOR MindBase:
Após quatro anos examinando informações sobre valores e atitudes dos norteamericanos – através da pesquisa anual do MONITOR – a Yankelovich lançou o MindBase
em 2000 (Lipke, 2000).
O Yankelovich MONITOR MindBase , segundo o site da Yankelovich, é uma nova
e revolucionária ferramenta que pode atribuir motivações e atitudes a indivíduos específicos
dentro de domicílios. MONITOR MindBase permite a seleção dos melhores consumidores e
consumidores potenciais com mensagens relevantes e impactantes.
O MindBase identifica oito grupos maiores de consumidores de acordo com seus
valores, atitudes e motivações. Esses grupos são, posteriormente, divididos em 32
segmentos distintos para uma maior diferenciação e clarificação. É possível visualizar todos
os segmentos “menores”na seguinte página da internet:
http://secure.yankelovich.com/solutions/mindb_segments.asp
Algumas considerações sobre os oito grupos principais:
Up & Comers (16% da população)
Solteiros ou casais jovens sem crianças que têm uma perspectiva otimista de crescimento e que
esperam benefícios através de suas próprias habilidades. Eles são gregários, socialmente conscientes
e estilos de vida ativos.
Up & Comers inclui quatro segmentos: New Visionaries, Noveau Nesters, Go Getters, Wired Ones.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/up_and_comers.asp)

Aspiring Achievers (8% da população)
Indivíduos mais novos que são céticos sobre as instituições e sentem necessidade de cuidar de si
mesmos. Eles acreditam que o dinheiro é uma medida de sucesso e dará o poder para que controlem
seus mundos.
Aspiring Achievers inclui três segmentos: Rhythm & Youth, Fast & Forward, Young Spirits.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/aspiring_achievers.asp)
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Realists (12% da população)
Indivíduos limitados de recursos e que batalham para balancear suas necessidades com as
necessidades da família. São diferentes etnicamente e concentrados em áreas urbanas.
Realists inclui três segmentos: Prevailers, Rainbow Seekers, Pragmatic Idealists.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/realists.asp)

New Traditionalists (14% da população)
Famílias americanas inovadoras que estão criando um novo paradigma sobre paternidade. São
envolvidas com a comunidade e interessadas em criar os valores ambientais “certos” para suas
crianças.
New Traditionalists inclui cinco segmentos: Jugglers, Balanced Breadwinners, Players, Band
Leaders, Succeeders.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/new_trads.asp)

Family Centereds (14% da população)
Indivíduos focados na família que não estão interessados em questões sociais ou auto-exploração.
Eles têm poucos interesses ou atividades fora da família. São céticos sobre as instituições e vêem a
família como um abrigo seguro.
Family Centereds inclui quatro segmentos: Mainstreamers, Fledgling Families, Ships in the Harbor,
Fence Tenders.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/family_centereds.asp)

Individualists (6% da população)
Não têm filhos e são guiados pela tecnologia e sucesso no trabalho. Eles têm pouco tempo para
interesses sociais e preferem focar na escalada profissional de suas carreiras.
Individualists inclui cinco segmentos: Rethinkers, Frewheelers, Time Seekers, Live Wires, Keepers.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/individualists.asp)

Renaissance Masters (13% da população)
Indivíduos maduros, com sucesso financeiro, que são conectados com a comunidade e vida. Eles são
otimistas sobre seus futuros e permanecem interessados em seu desenvolvimento pessoal.
Renaissance Master inclui cinco segmentos: Self-Discovering Nesters, Prime Timers, Contenteds.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/renaissance_masters.asp)

Maintainers (17% da população)
Indivíduos maduros que usam o passado como ponto de referência. São sedentários e limitados em
recursos.
Maintainers inclui três segmentos: Evergreens, Neo-Classicals, Rooted, Preservationists,
Retrospectors.
(http://secure.yankelovich.com/solutions/maintainers.asp)
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Segundo a Yankelovich, o MONITOR MindBase auxilia a:
•

Desenvolver programas de marketing feitos sob encomenda que irão ter um significado
especial nos principais públicos-alvo.

•

Criar mensagens mais efetivas para aumentar a oportunidade de relações de longo prazo
com os consumidores.

•

Prever os futuros valores dos consumidores e perceber quais segmentos representam as mais
fortes oportunidades de marketing.

•

Colocar as informações sobre os segmentos do MindBase em banco de dados diferentes para
um conhecimento mais rico sobre as atitudes e motivações dos consumidores.

•

Vincular as informações do segmento com pesquisa via internet, informação de marca,
mapeamento geográfico etc.

•

Entender o contexto e as motivações das decisões de escolha de marca através da
combinação dos segmentos MindBase com outras ferramentas que auxiliam na escolha de
públicos.

Questionário MONITOR MindBase on-line
A Yankelovich disponibiliza uma amostra de como o MONITOR MindBase
classifica os consumidores em segmentos, sem a pretensão de identificar traços de
personalidade específicos. Os resultados são de natureza informativa, apenas; porque o
questionário não é o mesmo que é aplicado comercialmente.
O endereço de acesso é: http://secure.yankelovich.com/solutions/shortform_p01.asp
O MONITOR é, também, comercializado em outros países, como Canadá
(http://www.crii.com/monitor), Noruega (http://www.yankelovich.no) e Colômbia
(http://www.oagcia.com/paginas/mon.html).
Referências bibliográficas (Yankelovich MONITOR):
Sites consultados:
http://www.yankelovich.com empresa
http://secure.yankelovich.com/solutions/monitor/y-monitor.asp Monitor
http://secure.yankelovich.com/vision/sep_2001.asp MindBase
http://secure.yankelovich.com/solutions/mindbase.asp MindBase
http://secure.yankelovich.com/solutions/mindb_segments.asp gráfico dos 32 segmentos
http://secure.yankelovich.com/solutions/shortform_p01.asp questionário on-line
http://secure.yankelovich.com/solutions/up_and_comers.asp Up and Comers
http://secure.yankelovich.com/solutions/aspiring_achievers.asp Aspiring Achievers
http://secure.yankelovich.com/solutions/realists.asp Realists
http://secure.yankelovich.com/solutions/new_trads.asp New Traditionalists
http://secure.yankelovich.com/solutions/family_centereds.asp Family Centered
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http://secure.yankelovich.com/solutions/individualists.asp Individualists
http://secure.yankelovich.com/solutions/renaissance_masters.asp Renaissance Masters
http://secure.yankelovich.com/solutions/maintainers.asp Maintainers
http://www.crii.com/monitor Canadá
http://www.yankelovich.no Noruega
http://www.oagcia.com/paginas/mon.html Colômbia
Artigos:
JOHNSON, Jay L. Face to Face...with Barbara R. Caplan. Discount Merchandiser, Bristol, v. 39, n. 1, p. 12-15, Jan. 1999.
LIPKE, David J. Head Trips - A new way to understand consumer psychology. American Demographics, Ithaca, v. 22, n. 10, October
2000.
Capítulos de livro:
ZETTERBERG, Hans L. Cultural Values in Market and Opinion Research. In: McDONALD, C., VANGELDER, P.(ed.). ESOMAR
Handbook of Marketing and Opinion Research. 4 ed, cap. 29, Amsterdam: ESOMAR, 1998. Disponível em: <
http://www.zetterberg.org/Papers/ppr1998d.htm>.
Livro:
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.

5.3.8. DYG SCAN
A DYG, Inc. é uma empresa de pesquisa de mercado e de ciências sociais com
profunda experiência em análises das tendências sociais e motivações humanas. A empresa
foi fundada por Daniel Yankelovich, Florence Skelly e Madelyn Hochtein em 1986 (no ano
seguinte que Yankelovich vendeu a Yankelovich, Skelly e White para a Saatchi & Saatchi).
Segundo o site da DYG (http://www.dyg.com), a empresa oferece três categorias de
serviços:
•

DYG SCAN® - Um programa de identificação de valores sociais e tendências. Esse
estudo tem sido realizado, anualmente, desde 1987.

•

•

Pesquisa de Consumidor
o

Posicionamento

o

Segmentação

o

Valor de marca e imagem corporativa

o

Teste de novos produtos

o

Pesquisa de acompanhamento

Opinião pública
o

Saúde

o

Meio ambiente

o

Educação

o

Questões sociais

o

Mulheres

o

outros
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O DYG SCAN pretende auxiliar as empresas a “olhar os consumidores do futuro”.
Os valores sociais avaliados e acompanhados pelo DYG SCAN foram derivados da
antropologia.
As informações do SCAN são vitais para o marketing, vendas, propaganda,
desenvolvimento de produto, planejamento estratégico, recursos humanos etc. O SCAN
pode ser usado para auxiliar no desenvolvimento de estratégias de marketing, estratégias de
comunicação, programas de satisfação de clientes, programas de treinamento de vendas;
pode, ainda, ser usado como base para criação de posicionamento de produto e marca para
os consumidores de hoje e de amanhã.
O SCAN integra informações das pesquisas qualitativas, quantitativas e ainda de
fontes secundárias:
•

Pesquisa quantitativa - questionário sobre os valores sociais do público em geral. São
realizadas, anualmente,1.500 entrevistas com homens e mulheres de 18 anos ou mais. São
medidos 90 itens em 45 valores sociais.

•

Pesquisa qualitativa – vários grupos de foco, conduzidos anualmente, sobre os tópicos que
emergem do SCAN.

•

Fontes secundárias – coleta e interpretação dos dados ao longo do ano. Informações sobre
indicadores sociais são coletadas de uma série de fontes como jornais, revistas, periódicos
acadêmicos, entrevistas com profissionais, publicidade e fontes demográficas e de
consumidores.

O DYG SCAN é realizado, também, em outros países. Como exemplos temos:
Austrália, China e Índia nos quais o estudo é comercializado pela Quantum Market
Research (http://www.qmr.com.au/austsca.htm) e (http://www.esomar.nl/directory/110672.html)
Referências bibliográficas (DYG SCAN):
Sites consultados:
http://www.dyg.com DYG
http://www.qmr.com.au/austsca.htm e (http://www.esomar.nl/directory/110672.html Australia SCAN

5.3.9. 4 C’s – Young & Rubicam NY
O estudo 4 C’s, por ser também realizado no Brasil, está descrito no item 6.2.2.1.
(Estudos psicográficos realizados no Brasil).
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5.3.10. DDB Life Style
Desde 1975 a agência de publicidade DDB Needham Worldwide realiza um
acompanhamento das atitudes e dos comportamentos dos consumidores.
Segundo Piirto (1991) é o segundo mais antigo estudo psicográfico que continua a
ser realizado nos Estados Unidos. Ele é baseado em pesquisa anual com 4.000 adultos norteamericanos. O questionário (cerca de 23 páginas) é enviado via correio e consiste em mais
de mil perguntas. Mais de 200 são sobre atividades, interesses e opiniões (frases AIO de
concordância/discordância – escala de 6 pontos) e cerca de 700 questões são sobre uso de
produto e mídia.
William Wells foi o idealizador original do estudo. Nos anos 60, ele chegou a usar os
dados do Life Style para criar segmentos de consumidores identificando cinco tipos de
homens e cinco tipos de mulheres. Entretanto, a segmentação foi descartada do estudo
porque “você pode obter quatro ou cinco grupos de segmentos diferentes através dos
mesmos dados dependendo do método utilizado”. Ele acredita, assim, que é difícil
considerar qual é a resposta definitiva. (Piirto, 1991:111)
Apesar de Life Style ser um estudo de propriedade de uma agência de publicidade,
tanto o seu questionário quanto os seus resultados têm sido amplamente divulgados. Por
exemplo: Arnold Mitchell, criador do VALS, teve acesso ao questionário.
Wells (2001) comenta que a agência tem permitido que estudantes e professores
universitários da University of Minnesota e outras universidades tenham acesso ao banco de
dados do estudo para propósitos acadêmicos. Segundo ele, dúzias de apresentações em
conferências, dissertações de mestrado e teses de doutorado têm sido baseados nas
informações do Life Style.
Vários artigos acadêmicos também foram publicados com base nas informações do
Life Style. Como alguns exemplos, temos: Wells (1985), Hoch (1988) e Shrum, McCarty e
Lowrey (1995).
O periódico “não-acadêmico” Advertising Age, também publicou uma matéria com
base em alguns dos resultados do estudo da DDB – Winski (1990). Gráficos com índices de
respostas às várias questões atitudinais mostravam a concordância e discordância de frases
por homens e mulheres desde 1975 até 1990.
Segundo Piirto (1991) a agência utiliza o estudo para produzir campanhas eficientes.
Ela, inclusive, cita exemplos de propagandas norte-americanas que foram realizadas com
base no estudo. A autora discorre também sobre o perfil de vários consumidores: usuários
de fast-food, de microondas, de televisão a cabo, entre outros.
177

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Referências bibliográficas (DDB Life Style):
Artigos:
HOCH, Stephen J. Who Do We Know: Predicting the Interests and Opinions of the American Consumer. Journal of Consumer Research.
v. 15, n. 3, p. 315-324. Dec. 1988.
SHRUM, L. J., McCARTY, John A., LOWREY, Tina M. Buyer Characteristics of the Green Consumer and Their Implications for
Advertising Strategy. Journal of Advertising, v. 24, n. 2, p. 71-82, Summer 1995.
WELLS, William D. Attitudes and Behavior: Lessons from the Needham Life Style Study. Journal of Advertising Research. v. 25, n. 1, p.
40-44. Feb./Mar. 1985.
WINSKI, Joseph M. Who we are, how we live, what we think. Advertisng Age, v. 61, n. 39, p.24-25. September 24, 1990.
Livro:
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.
Mensagem eletrônica:
WELLS, William D. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 2 mar. 2001.

5.3.11. Global Scan
A agência de publicidade Backer Spielvogel & Bates Worldwide realiza, desde
1985, um estudo psicográfico denominado Global Scan. O estudo é realizado anualmente
em pelo menos 18 países. Piirto (1991) lista: Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Hong Kong, Itália, Japão, México, Noruega,
Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela.
Segundo Arnould, Price e Zinkhan (2001), o Global Scan mede atitudes e valores
dos consumidores assim como hábitos de mídia e consumo de mais de mil marcas e
produtos.
A agência acredita que 95 por cento da combinação populacional dos países
pesquisados podem ser inseridos em cinco segmentos: Adapters (18%), Traditionals (16%),
Pressureds (13%), Achivers (22%) e Strivers (26%) – a porcentagem restante equivale às
pessoas que não se encaixam em nenhum dos segmentos anteriores.
OS CINCO SEGMENTOS GLOBAIS (GLOBAL SCAN)
Adapters – consumidores mais velhos que vivem confortavelmente. Experimentam auto-satisfação e
reconhecem e respeitam idéias novas sem perder de vista seus próprios valores. Mostram-se dispostos a
experimentar novos produtos que enriqueçam as suas vidas.
Traditionals – pessoas que incorporam os valores mais antigos dos seus países e culturas. Resistem a
mudanças e estão contentes com os produtos familiares.
Pressureds – estes grupos são constituídos principalmente de mulheres, presentes em todos os grupos etários,
que acham extremamente difícil administrar todos os problemas em suas vidas. Têm pouco tempo para
divertimento.
Achivers – com aproximadamente a mesma idade dos batalhadores, já encontraram o sucesso que procuravam.
São ricos e seguros, e representam a opinião da sociedade e um estilo de liderança. Valorizam o status e a
qualidade nas marcas que compram e são amplamente responsáveis pelo estabelecimento de tendências.
Strivers – São pessoas jovens (média de 31 anos) que levam uma vida ativa. Vivem sob estresse a maior parte
do tempo e preferem bens e serviços que representem fontes de gratificação instantânea.
Fonte: adaptado de Boone e Kurtz, 1998:231
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Winters (1992) ressalta que cerca de mil pessoas respondem o questionário em cada
país com exceção dos Estados Unidos, onde a amostra é de 3.500 respondentes.
Ele esclarece que 250 questões são específicas para cada país e que 250 são questões
globais, incluindo as que medem valores. Nos Estados Unidos o questionário é enviado pelo
correio e nos outros países, é entregue ou aplicado pessoalmente por causa do medo de
cartas-bomba.
Segundo Leslie (1995) o Global Scan é utilizado para identificar consumidores,
acompanhar tendências, desenvolver novos produtos e determinar direções estratégicas. Ele
comenta que estudos como Global Scan “revelam que a pesquisa psicográfica tem sido útil
na tentativa de encontrar características mais ‘universais’ e psicológicas dos consumidores,
baseadas em valores, atitudes e estilo de vida”.
Para o autor, a identificação desses segmentos de consumidores é tomada como
suporte para campanhas globais, fato que auxilia suas clientes multinacionais a decidirem ou
não por adotar a mesma campanha em diversos países.
Referências bibliográficas (Global Scan):
Artigos:
LESLIE, D. A. Global Scan: The globalization of advertising agencies, concepts, and campaigns. Economic Geography, 402-(NL), 1995.
Disponível em: <http://www.hmse.memphis.edu/faculty/andrews/COURSESTAUGHT/SLC%207321/Readings/Week%2012/1.Leslie95GlobalScan.HTMLa>
WINTERS, Lewis C. International Psychographics. Marketing Research. v.4, n.3, p.48-49. Sep. 1992.
Livro:
ARNOULD, Eric, PRICE, Linda, ZINKHAN, George. Consumers. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
BOONE, Louis, KURTZ, David. Marketing Contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.

5.3.12. Roper Reports / Valuescope
A empresa (instituto de pesquisa) Roper ASW é fruto da recente fusão entre a Roper
Starch Worldwide e a Audits & Surveys Worldwide.
O site da empresa (http://www.roperasw.com/products/consumers/valuescope.pdf)
divulga um estudo chamado Valuescope.
A Roper acredita que os três fatores principais que impulsionam o comportamento
do consumidor pelo mundo são: nacionalidade, estágio de vida e valores pessoais. A partir
disso, a empresa desenvolveu uma bateria de 57 valores pessoais. Alguns exemplos de
valores são: “ser mente aberta”, “ser sincero, íntegro”, “ter muito dinheiro e possuir coisas
materiais” e “ter diversão”.
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A empresa realiza o Valuescope anualmente em cerca de 35 países e identificou seis
segmentos.
Azevedo Jr. (1999) fornece algumas das características dos seis segmentos globais
de valores encontrados pela empresa:
Valuescope da Roper
Strivers (23%) – são materialistas e prezam valores como riqueza, status, ambição e poder. População de
meia-idade, predominantemente masculina e mais facilmente encontrável nos países ricos e asiáticos.
Devouts (22%) – têm valores mais tradicionais como fé, dever e obediência. São menos interessados nas
marcas ocidentais. Estão concentrados na África, Ásia e Oriente Médio.
Altruists (18%) – estão preocupados com causas sociais. Têm nível educacional superior, predominantemente
feminina, mais facilmente encontrável na América Latina e Rússia.
Intimates (18%) – priorizam o contato com os amigos e são extremamente ligados na mídia, sendo alvo
preferencial das empresas que vendem produtos de consumo para a família. Estão concentrados nos países
ricos da Europa e Estados Unidos.
Fun Seekers (18%) – jovens por excelência, suas prioridades são o prazer, as aventuras e as aparências.
Freqüentam bares, clubes, restaurantes e devoram a mídia eletrônica. Segmento com padrão de consumo mais
global, também conhecido como “Geração MTV”.
Creatives (10%) – grupo obcecado por conhecimento e tecnologia, com influência desproporcional para impor
tendências de consumo.
Fonte: Adaptado de Azevedo Jr., 1999:84-84

A empresa também realiza outros estudos que auxiliam a entender “profundamente”
o consumidor. Esses estudos são conhecidos como Roper Reports
(http://www.roperasw.com/products/consumers/consumers.shtml).
Um dos estudos que a empresa realiza é sobre o “consumidor verde”, a preocupação
com ecologia. A empresa segmentou os norte-americanos em seis grupos de acordo com
seus engajamentos em, ou simpatia por, práticas ambientalistas: true-blue greens, greback
greens, sprouts, grousers e basic browns. Mais informações sobre os segmentos podem ser
obtidas em Piirto (1991: 192-194).
Referências bibliográficas (Valuescope Roper):
Sites consultados:
http://www.roperasw.com/products/consumers/valuescope.pdf Valuescope
http://www.roperasw.com/products/consumers/consumers.shtml Roper Reports
Livro:
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.
Teses e dissertações:
AZEVEDO JR., Aryovaldo de Castro. Tribos Virtuais - comportamento, consumo e publicidade com Segmentação de Mercado em escala global e a
utilização de novas tecnologias em comunicação.Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - Departamento de Relações Públicas, Propaganda e
Turismo Da Escola de Comunicações e Artes. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999.
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5.3.13. PRIZM (Potential Rating Index by Zip Markets)
Segundo Arnould, Price e Zinkhan (2001), PRIZM é um sistema de Segmentação
por Estilo de Vida que lida com estilos de vida regionais. Ele é baseado no princípio de que
pessoas com estilos de vida semelhantes tendem a viver próximas umas das outras.
O PRIZM (sistema de cluster) foi criado em 1974 por Jonatham Robbin, fundador da
Claritas Inc., uma empresa norte-americana de pesquisa de marketing. Ele descreve cada
vizinhança norte-americana através de 62 clusters diferentes.
Segundo Lipke (2000), Robbin, considerado o pai da geo-demografia, agrupou
pessoas que tinham estilos de vida e características demográficas semelhantes, em grupos de
vizinhança, na teoria de que as pessoas parecidas tendem a morar na mesma região. Desde
então, vários programas foram criados para competir com PRIZM, como o Acorn da CACI
e o VALS.
Embora muitos considerem PRIZM como sendo uma pesquisa psicográfica, Piirto
(1991) discorda ressaltando que PRIZM é um estudo de Segmentação Geo-demográfica.
Apesar disto, a Claritas afirma que o sistema permite o conhecimento profundo das
características e dos estilos de vida dos consumidores e garante que PRIZM foi o primeiro
sistema de segmentação dos Estados Unidos.
(http://www.claritaseurope.com/europe/products_services/priz_online) e
(http://www.claritas.com/3_claritas_products/SUB/prod_seg_prizm.htm)
O site da Claritas Portugal (http://www.prizm.pt) informa que o PRIZM está
disponível nos seguintes países europeus: Reino Unido, França, Alemanha, Holanda,
Portugal, Espanha, Polônia, Suécia e Irlanda.
Referências bibliográficas (PRIZM):
Sites consultados:
http://www.claritaseurope.com/europe/products_services/priz_online Claritas Europa
http://www.claritas.com/3_claritas_products/SUB/prod_seg_prizm.htm Claritas Estados Unidos
http://www.prizm.pt Portugal
Artigo:
LIPKE, David J. Head Trips - A new way to understand consumer psychology. American Demographics, Ithaca, v. 22, n. 10, October
2000.
Livro:
ARNOULD, Eric, PRICE, Linda, ZINKHAN, George. Consumers. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.
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5.4. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS REALIZADOS NO
CANADÁ
5.4.1. 3SC Social Values Monitor
No início dos anos 80, a Environics Research Group, fundada em 1970 por Michael
Adams, afiliou-se à Socioconsult e, em associação com CROP Research (primeiro instituto
de pesquisa de Quebec), começou a realizar uma avaliação anual das mudanças sociais
canadenses chamada 3SC Social Values Monitor (1983). O estudo expandiu-se para os
Estados Unidos no início dos anos 90 – mais precisamente em 1992 – e foi realizado
novamente em 1996 e 2000.
David MacDonald (2002), vice-presidente da Environics, comenta que a base teórica
do estudo foi desenvolvida na Europa na década de 60 e 70 e a CROP possui os direitos de
comercializar a pesquisa de valores sociais no Canadá sob o nome de 3SC. A Environics
realizou os estudos nos Estados Unidos sob o nome de 3SC também.
Segundo MacDonald (2002), o criador do 3SC foi Alain de Vulpian, da Sociovision.
A Environics trabalha juntamente com a Sociovision (afiliada da Socioconsult e que aplica o
Sinus Milieus); entretanto, segundo MacDonald, a segmentação através do 3SC do Canadá
não é a mesma segmentação da Sinus Milieus porque a canadense utiliza Análise de Cluster
puramente e a européia, como pudemos ver no item 5.2.1., realiza também pesquisas
qualitativas.
O 3SC mapeia as mudanças de valores, atitudes e comportamento dos consumidores.
Ele vai além dos estudos demográficos correlacionando tendências sócio-culturais com
questões específicas do cliente possibilitando um posicionamento mais efetivo das
empresas, produtos ou serviços relacionados a essas tendências. As características dos
segmentos psicográficos do 3SC são cruzadas com consumo de produtos e marcas e
exposição à mídia.
“Nós usamos o estudo principalmente para posicionamento. (...) Com o 3SC, nós podemos
proporcionar um perfil dos valores sociais dos seus clientes, dos clientes da concorrência e
segmentos de consumidores que ninguém atingiu ainda. Isto auxilia as empresas a entender o
contexto (...) em que as decisões de compra são feitas, (...) em que a empresa deve focar (...) e os
apelos de comunicação para os compradores.” (MacDonald, 2002) (grifo da autora)

A Environics não divulga os clientes do estudo, mas o vice-presidente afirma que as
empresas que têm diferentes produtos e marcas são as que fazem o melhor uso do estudo.
Outras empresas que utilizam bastante o 3SC são as de serviços financeiros, ramo
automotivo, bens de consumo (packaged goods), mídia, etc.
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Os clientes precisam se esforçar bastante para entender o estudo, desta forma a
Environics seleciona empresas com as quais possa trabalhar conjuntamente. A maioria
delas é constituída de empresas que repetem a “compra” todo ano.
A amostra do estudo, no Canadá, é de 2.000 pessoas de 15 anos ou mais. Uma
bateria de aproximadamente 250 questões mede cerca de 75 valores, motivações e
características sócio-culturais. Através de Análise de Cluster os segmentos são definidos e
“encaixados” em um mapa/gráfico de duas dimensões (eixos): inclinações individuais
versus sociais e valores tradicionais versus modernos. Os “assinantes” têm acesso ao banco
de dados 3SC e também podem adicionar questões confidenciais para uso privado
(proprietary questions).
Segundo a Environics, a pesquisa tem sido usada em planejamento estratégico por
diversas empresas em mais de 20 países (Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul).
A empresa tem um cliente do ramo automotivo que encomendou a aplicação do 3SC
em vários países, inclusive Brasil, México e Argentina. No Brasil foram mensurados
somente os valores dos compradores dos carros novos e não da população toda. Os estudos
foram realizados em 1998, 2000 e 2001.
Um questionário 3SC reduzido (com cerca de 30 perguntas) pode ser respondido
pela internet através do site:
http://www.3sc.environics.net/surveys/3sc/main/3scDemographic.asp
O questionário da internet é diferente do questionário de campo porque, segundo
MacDonald, o tipo de pessoa que responde o questionário on-line está disposto a fazê-lo e
tem valores diferentes da população geral que é abordada na rua. O questionário original foi
reduzido através de Análise Fatorial, onde cada tendência de valores sociais é abordada em
duas ou três questões.
As primeiras questões do questionário (via internet) são de caráter demográfico. Na
segunda parte o respondente concorda ou discorda (numa escala de 4 pontos) de frases
relacionadas a valores, atitudes, opiniões. A terceira parte é sobre a importância que se dá a
determinadas atividades ou idéias (de muito importante até nada importante, numa escala de
três pontos) e depois se a idéia ou atividade vem se tornando mais importante, menos
importante ou não mudou. A quarta parte oferece somente duas opções de resposta de
preferência para cada afirmação (após clicar na resposta aparece uma janela questionando se
houve hesitação para responder a questão). A quinta parte refere-se à percepção do “eu” – o
respondente é questionado a se comparar com alguns tipos de pessoas (numa escala de 4
pontos). A sexta e última parte é muito semelhante à segunda, porém com apenas duas
afirmações.
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As questões não-demográficas do estudo, como já foi mencionado, são questões de
atitudes, crenças e opiniões. MacDonald (2002) confessa que há uma tentativa de evitar
questões comportamentais ou questões relacionadas a eventos recentes porque elas podem
mudar muito rapidamente com o passar do tempo.
Ao finalizar o questionário o respondente é diagnosticado como pertencente a uma
determinada “tribo” e pode mostrar similaridades com uma ou mais “tribos” diferentes.
Após obter informações sobre as características do segmento (como descrições
demográficas, motivações fundamentais, valores principais, orientação com relação a
dinheiro), o respondente é convidado a dar sua opinião sobre a precisão da descrição do
segmento (se acha que a descrição está completamente certa ou errada) - sendo 10
completamente correto (preciso) /100% e 1 sendo totalmente errado (impreciso)/ 0%.
Quando questionado sobre esta última questão, MacDonald justifica:
“Nós a colocamos para encorajar discussão e feedback. Algumas vezes nós pegamos pessoas que
estão perto da linha divisória de uma geração ou outra (por exemplo, elas estão logo abaixo da
tribo ‘Boomers’). Elas, algumas vezes, pensam que a Tribo do grupo de idade que elas estão não
combina com elas. Nós dizemos a elas para refazer o questionário colocando-as na próxima
categoria de idade. Isto, algumas vezes, funciona muito bem. Isto é uma limitação da realização
de quebras demográficas antes da segmentação.” (MacDonald, 2002)

Interessante notar que a segunda questão do questionário (sobre idade) pré-determina
o grupo de segmento em que o respondente será inserido. O estudo divide a população em
três segmentos maiores: os pre-boomers (nascidos antes de 1946), os boomers (nascidos
entre 1946 e 1966) e os post-boomers (nascidos após 1966). Entretanto, cada um desses três
grupos (segmentados de acordo com uma característica demográfica – idade) é dividido em
outros grupos (segmentados por características psicográficas).
Quando questionado sobre a “pré-segmentação” de acordo com a idade, o vicepresidente da Environics esclarece:
“Houve uma enorme geração baby-boom no Canadá, nascida entre 1947 e 1964 (adicionando ou
retirando um ano ou dois). Eles fizeram um grande impacto na sociedade e no mercado
consumidor quando cresceram, ficaram maduros e mais velhos. Eles viam que eles eram
diferentes em seus comportamentos e forma de pensar e eram agentes de mudanças sociais na
América do Norte nos anos 60 e 70. As pessoas nascidas antes desse período (gerações préguerra) e as pessoas nascidas depois desse grupo (Generation X) diferem em seus pontos de
vista. Porque muitas empresas de marketing estão interessadas em que os Boomers pensam e
desejam, faz sentido realizar segmentações separadas para todas esses três grupos de idades.
Canadá, Estados Unidos e Austrália foram os únicos países do mundo a presenciar essa
dramática geração baby-boom. Faria menos sentido usar esse enfoque em outros países; e com o
avanço da idade dos Boomers o interesse nessas pessoas diminuirá e nós já estamos começando
a olhar além deles.” (MacDonald, 2002)

Segue um resumo dos segmentos do 3SC:
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AS DOZE TRIBOS DO CANADÁ de Michael Adams, Sex in the Snow (1997)
Grupo
Demográfico
Elders
(idade 50+)

Tipo
Psicográfico

% da
Tamanho
População
do Grupo
Adulta

Motivação

Principais Valores

6%

1.4
milhões

Instituições
tradicionais e
procura por novas
experiências

Visão global do mundo;
respeito por educação; desejo
de inovação

15%

3.5
milhões

Independência
financeira,
estabilidade e
segurança

Religiosidade; razão em
primeiro lugar; respeito pela
tradição histórica; dever;
culpa; gratificação adiada

7%

1.7
milhões

Religiosidade; família;
Comunidades,
respeito por tradição histórica;
instituições e status respeito por instituições;
social tradicionais dever; medo; gratificação
adiada

18%

4.3
milhões

Independência
financeira,
estabilidade e
segurança

10%

2.4
milhões

Forte crença nos direitos
humanos; ceticismo com
Autonomia pessoal relação às instituições
e auto-satisfação
tradicionais; desconfiança nas
autoridades; liberdade;
individualidade; respeito por
educação

6) Connected
Enthusiasts

6%

1.4
milhões

Comunidades
Família; comunidade;
tradicionais e novas
hedonismo; gratificação
e procura de novas
imediata
experiências

7) Anxious
Communitarians

9%

2.1
milhões

Comunidades,
Família; comunidade; medo;
instituições e status
dever; necessidade por respeito
social tradicionais

7%

1.7
milhões

Comunidades
tradicionais, status
social e procura por
novas experiências

Desejo por dinheiro e posses
materiais; desejo de
reconhecimento, respeito e
admiração

9) Aimless
Dependents

8%

1.9
milhões

Independência
financeira,
estabilidade e
segurança

Medo; desejo de
independência

10) Social
Hedonists

4%

900,000

Procura por novas Estética; hedonismo;
experiências e
permissividade sexual;
novas comunidades gratificação imediata

11) New
Aquarians

4%

900,000

Procura por novas
Igualitarismo; ecologia;
experiências e
hedonismo
novas comunidades

12) Autonomous
Post-Materialists

6%

1.4
milhões

Autonomia pessoal Liberdade; respeito pelos
e auto-satisfação
direitos humanos

1) Cosmopolitan
Modernists

2) Rational
Traditionalists

3) Extroverted
Traditionalists

Boomers
4) Disengaged
(idade 30 - 49) Darwinists

5) Autonomous
Rebels

Generation X 8) Thrill-Seeking
(idade 15 - 29) Materialists

Medo; nostalgia do passado

Adaptado do site da TCI Management Consultants Limited: http://www.consulttci.com/sexinsnow.html

Assim como outros estudos de tendências, os segmentos 3SC se desenvolvem à
medida que a sociedade se desenvolve (de forma gradual). Entre o estudo de 1997 e o de
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2001 foi encontrado um sexto segmento de jovens, o “Security Seeking Ascetics”, que não
existia fortemente em 1997, mas mostrou-se bem aparente em 2001.
A “nova” tribo “Security-Seeking Ascetics” é composta de pessoas que dificilmente
tiveram mudanças em suas vidas e não se metem na vida dos outros. Elas não são ricas, mas
se preocupam em preservar o dinheiro que têm. São pessoas pragmáticas que vivem a
rotina. Não são consumidores entusiasmados e também não estão interessados em fazer
parte de atividades sociais.
A porcentagem de 2001 de cada segmento 3SC é:
•

•

•

Elders (25.1%)
o Rational Traditionalists (10.8%)
o Extroverted Traditionalists (7.1%)
o Cosmopolitan Modernists (7.2%)
Boomers (36.6%)
o Disengaged Darwinists (15.5%)
o Anxious Communitarians (5.4%)
o Connected Enthusiasts (6.8%)
o Autonomous Rebels (8.8%)
Generation X (37.8%)
o Aimless Dependents (9.8%)
o Thrill-Seeking Materialists (3.4%)
o Social Hedonists (3.9%)
o New Aquarians (4.2%)
o Autonomous Post Materialists (10.4%)
o Security Seeking Ascetics (6.1%)

O 3SC situa os segmentos num gráfico de dois eixos (um com orientação social x
individual e outro tradicional x moderno):

Fonte: Environics Research Group (http://3sc.environics.net)
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Os eixos do mapa sócio-cultural do 3SC variam conforme o país. O link abaixo leva
a uma página com os slides de uma apresentação sobre o livro “Sex in the Snow”de Michael
Adams (presidente da Environics): http://www.lin.ca/lin/resource/html/mm11/tsld002.htm.
O livro de Adams (1997) discorre sobre os 12 segmentos do estudo 3SC. Os slides 27 e 28
ilustram os eixos dos americanos que mostram diferenças com relação aos canadenses.
Além do estudo 3SC, a Environics realiza, desde 1987, o The Environmental
Monitor – o primeiro estudo sindicalizado do Canadá que analisa, exclusivamente, temas
ambientais e de recursos naturais percorrendo as atitudes e opiniões dos canadenses.
Referências bibliográficas (Environics 3SC):
Sites consultados:
http://3sc.environics.net 3SC
http://erg.environics.net Environics
http://www.3sc.environics.net/surveys/3sc/main/3scDemographic.asp (questionário)
http://www.lin.ca/lin/resource/html/mm11/sld002.htm (slides da apresentação de Michel Adams)
http://www.consulttci.com/sexinsnow.html (“tribos”)
Mensagem eletrônica:
MacDONALD, David. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siltoman@usp.br> em 1fev.2002.

5.4.2. Goldfarb Consultants
Goldfarb Consultants foi fundada por Martin Goldfarb em 1965 no Canadá e
tornou-se parte do Kantar Group (WPP) em 1998. A empresa (com esse nome) opera em
oito países com consultoria e pesquisa de mercado.
Em 1968 expandiu-se para os Estados Unidos, em 1990 para a Europa e em 1995
para a América Latina. A empresa tem escritório em oito países: Alemanha, França, Itália,
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. A filial brasileira foi fundada em
1996.
A empresa oferece uma ferramenta quantitativa que mapeia os segmentos baseados
em atitudes e/ou necessidades. Essa ferramenta chama-se Goldfarb Cipher.
Segundo a Goldfarb, a ferramenta é útil para:
•

Posicionamento de marca.

•

Desenvolvimento personalizado de estratégias de marketing (por segmentos).

•

Análise de atributos.

•

Desenvolvimento de produto.

•

Revitalização do declínio de produtos/serviços.

•

Ganho de vantagem competitiva.
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O site da empresa disponibiliza um link denominado “Who are you?” (Quem é você)
que leva a um questionário psicográfico para ser respondido on-line que determina em qual
dos nove segmentos o respondente se encaixa.
Os nove segmentos são:
Segmentos psicográficos canadenses da Goldfarb Consultants
Prospective Providers (11%) – são pessoas trabalhadoras que valorizam iniciativa pessoal e têm um
compromisso muito forte com suas responsabilidades familiares. Podem sentir pressões financeiras e, como
resultado, dão muita importância aos aspectos monetários. Não costumam se envolver com política ou grupos
que procuram mudanças sociais.
Up and Comers (13%) – são pessoas extrovertidas que não gostam de ficar sozinhas. São materialistas e
procuram gratificações instantâneas. Gostam de comprar as últimas novidades e possuir coisas caras. Tendem
a ser conformistas que não gostam de se destacar dos amigos ou do resto da sociedade. Dão importância à
religiosidade ou espiritualidade.
Les “Petite Vie” (12%) – não se sentem confortáveis com o ritmo agitado da vida moderna e preferem fazer
coisas de forma relaxada, lenta. Amigos e família são de extrema importância para essas pessoas, que são
muito ativas socialmente no pequeno círculo de pessoas que conhecem bem. Elas não se vêem como
independentes e líderes. Tendem a possuir um alto grau de confiança e respeito pelos líderes de negócios.
Mavericks (9%) – acreditam fortemente nos direitos dos indivíduos e são hostis à intervenção governamental
na vida dos cidadãos. São muito seguros e auto-confiantes e preferem resolver problemas sozinhos do que
aceitar ajuda de outros. Não são pessoas pretensiosas, não se importam com as impressões que os outros têm
deles e não se preocupam com suas aparências. Gostam de atividades arriscadas e procuram novas aventuras.
Contented Traditionalists (13%) – são indivíduos bem ajustados e felizes que acreditam que tenham
alcançado um equilíbrio na vida que seria motivo de inveja para os outros. Eles dão muita importância para a
família (principalmente para as crianças) e colocam o bem estar da família acima de suas metas pessoais.
Valorizam muito a lealdade entre amigos e confiam nos outros. Costumam se envolver em causas comunitárias
(voluntariado ou caridade).
Joiner Activists II (13%) – são pessoas intelectualmente curiosas que valorizam muito a educação e
crescimento pessoal. São engajadas em seus trabalhos e satisfeitas com ele e com os desafios de vida. Elas têm
atitudes sociais liberais em aspectos como homossexualidade, aborto e imigração e não apóiam leis criminais
mais rígidas ou aumento da força policial. São politicamente ativas e se envolvem em suas comunidades.
Passive Malcontents (14%) – geralmente não estão felizes com sua vida diária e com seus trabalhos, situação
familiar e vida social. Dão muita importância na lei e ordem e apóiam sentenças criminais mais rígidas e
aumento da força policial. Não costumam fazer planos para o futuro e provavelmente não se esforçam por uma
vida melhor.
Desinterested Outsiders (6%) – envolvem-se pouco com a sociedade. Mostram indiferença pelos problemas
sociais e têm pouca empatia pelos outros ou interesses em outras coisas fora de suas vidas “imediatas”. Não
são ambiciosos e vêem o trabalho meramente como uma forma de pagar suas contas.
Tie-Dyed Greys (9%) – possuem atitudes progressiva com relação a drogas, liberdade civil e papel da mulher
na sociedade. Interessam-se menos em possuir bens materiais e dão menos importância ao casamento e filhos
que a maior parte dos canadenses. Eles apreciam atividades solitárias e calmas, mas mantêm-se sociais,
embora não gostem muito de ir a festas.
Fonte: adaptado de http://www.mbgolfarb.com/psycho/g1.html (e g2.html, g3.html, g4.html, g5.html, g6.html, g7.html, g8.html e g9.html)

O questionário on-line consiste de 17 questões. As oito primeiras são relacionadas ao
grau de importância dado a aspectos como casamento, filhos, educação, amor, religião,
liberdade de imprensa, ética e respeito às leis e à ordem. As oito seguintes são relacionadas
à concordância ou à discordância de frases sobre nudez na televisão, desafios, governo,
independência, moralidade e violência. E a última questão está relacionada ao grau de
satisfação com os desafios da vida.
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Observação: Em 2001/2002 o site da empresa disponibilizava um questionário diferente
(com 20 questões) e apresentava somente cinco segmentos: Old Fashioned Puritans (13%),
Day to Day Watchers (22%), Responsible Survivors (11%), Agressive Achievers (12%),
Joiner Activists (27%) e Disinterested Self Indulgents (15%).
Referências bibliográficas (Goldfarb):
Sites consultados:
http://www.mbgoldfarb.com site
http://www.goldfarbconsultants.com/brasil/who_we_are/history.htm (Goldfarb Brasil)
http://www.mbgoldfarb.com/who_are_you/index.htm (questionário)
http://www.mbgolfarb.com/psycho/g1.html (segmentos)

5.5. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS REALIZADOS EM
OUTROS PAÍSES
5.5.1. COMPASS (América Latina)
Desenvolvido pela TNS (Taylor Nelson Sofres) Market Development (com base em
San Diego), o estudo COMPASS, segundo o site da empresa, foi o primeiro estudo de
Segmentação Psicográfica dos consumidores da América Latina. Foi conduzido em
dezembro de 1995 tendo como base 2.000 entrevistas em profundidade com adultos de São
Paulo, Cidade do México, Buenos Aires e Santiago. O estudo identificou as principais
dimensões de atitudes que influenciam o que esses consumidores compram e por que eles
compram.
Através de métodos sofisticados de Segmentação Psicográfica e estatística
multivariada, o TNS Market Development (através do COMPASS) concluiu que os latinoamericanos são divididos em cinco segmentos psicográficos baseados nas atitudes que têm
com relação à vida: Relaxed Realistics (17.4%), Careful Copers (28.9%), Cosmopolitan
Climbers (24.1%), Hurried Handlers (6.6%) e Hopeful Homebodies (23.1%). (Santoro,
1996)
É importante observar que esse estudo não foi realizado por empresas latinoamericanas e sim por uma empresa de origem européia, com sede norte-americana, sobre os
consumidores latino-americanos.
Referências bibliográficas (COMPASS):
Artigo:
SANTORO, Elaine. Latin American Consumer Attitudes Noted in Study. Direct Marketing. v. 59, n. 2, p. 8, June 1996.
TNS MARKET DEVELOPMENT. New Study Segments Latin America’s Consumers by Attitudes, Oct. 3, 1996. Disponível em:
<http://www.mktdev.tnsofres.com/new2_1.htm>
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5.5.2. BSB (China)
O estudo BSB, da Asian Advertising & Marketing de 1990, divide a população de
Hong Kong em cinco grupos com base em atitudes e crenças: “Traditionals”, “Strivers”
(“yuppies”), “Achievers”, “Super-achievers”, “Adapters”.
O artigo de Tai e Tam (1996) demonstra uma primeira tentativa de usar as variáveis
psicográficas AIO para comparar estilos de vida dos consumidores de Hong Kong aos de
Singapura. Algumas diferenças significantes foram encontradas, mas muitas semelhanças
também; principalmente com relação às atividades e comportamento de compra.
Referências bibliográficas (BSB):
Artigo:
TAI, Susan H. C., TAM, Jackie L. M.. A Comparative Study of Chinese Consumers in Asian Markets - A Lifestyle Analysis. Journal of
International Consumer Marketing. v. 9, n. 1, p. 25-42. 1996.

5.5.3. Japan VALS
Assim como no VALS 2, os segmentos do Japan VALS eram baseados no uso de
produtos (diferentemente de VALS 1 o qual era baseado na base teórica de Arnold Mitchell
envolvendo a evolução de valores de Maslow), afirma Winters (1992).
Segundo Piirto (1991), a partir de um pré-teste com 500 pessoas, a SRI realizou a
pesquisa em uma amostra de 3.100 japoneses. A pesquisa continha 187 itens atitudinais e
mais de 300 perguntas sobre escolha de produtos, mídia e atividades, além de questões
demográficas.
Depois desta pesquisa introdutória, a SRI conduziu uma pesquisa de validação com
cerca de 600 itens em 5.600 respondentes em todo o Japão.
“O Japan VALS, o qual MacEvoy afirma não ser baseado em Análise de Cluster, identifica
líderes de mudanças e suas relações com as tendências sociais emergentes. Diferenças
atitudinais entre os grupos são examinadas, mas o uso de produtos e atividades é a base para
comparação dos grupos. Através da medida de liderança, uso de mídia, viagem e atividade social
e profissional, Japan VALS identificou quatro grupos de mudança-liderança na população
japonesa: Innovators, Adapters, Followers e Laggards.” (Piirto, 1991:154)

O Japan VALS, também identifica três dimensões de orientações para a vida que
motivam o comportamento: Self-Expression, Achievement e Tradition. Além de uma
estrutura fundamental de medida chamada Exploration.
A partir destas dimensões a população japonesa foi dividida em 10 grupos:
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Exploration:
• Integrators (4%)
• Sustainers (15%)
Self-Expression:
• Self-Innovators (7%)
• Self-Adopters (11%)
Achievement:
• Ryoshiki Innovators (6%)
• Ryoshiki Adapters (10%)
Tradition:
• Tradition Innovators (6%)
• Tradition Adapters (10%)
Realists:
• Hight Pragmatic (14%)
• Low Pragmatic (17%)

Japan VALS

Fonte: site da SRI (http://www.sric-bi.com/VALS/JVALSbackground.shtml)
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Segundo o site da SRI, o Japan VALS foi criado para explicar e modelar as
mudanças sociais no Japão – não somente mudanças nas instituições ou idéias, mas
mudanças nos mercados consumidores e mídia também.
Referências bibliográficas (Japan VALS):
Sites consultados:
http://www.sric-bi.com/VALS/JVALSbackground.shtml
Artigo:
WINTERS, Lewis C. International Psychographics. Marketing Research. v.4, n.3, p.48-49. Sep. 1992.
Livro:
PIIRTO, Rebecca. Beyond Mind Games : The Marketing Power of Psychographics. Ithaca, NY: Amer Demographics Books, 1991.

5.5.4. “The New Rich” (Japão)
Em 1984 Robert Wilk iniciou uma série de estudos enfocando as mudanças de
valores e estilos de vida dos japoneses. Em 1989 ele realizou o estudo “The New Rich” com
1.000 japoneses (homens e mulheres) com renda superior a US$80.000 (os 10% mais ricos
do Japão), portanto efetivou uma segmentação da segmentação.
O estudo empregou variáveis demográficas e psicográficas e encontrou cinco tipos de
personalidades diferentes entre os japoneses ricos:
•

The Quiet Rich (28%)

•

The Classic Rich (22%)

•

The Conservative Rich (19%)

•

The Modern Rich (15%)

•

The Overt Rich (16%)

Os dois últimos segmentos representam os novos ricos “The New Rich”.
Além dos dados psicográficos Wilk verificou a relação de cada segmento com questões
relacionadas à posse de outra casa, forma de gastar dinheiro, viagens, posses, produtos
estrangeiros, carros estrangeiros, crédito, bebidas alcoólicas e, ainda, atitudes com relação à
tradição.
Segundo Wilk (1991), “nossa análise psicográfica verifica tipos distintos de
personalidade que emergem de uma bateria de questões relativas a valores, estilos de vida e
comportamento”. (p. 63)
Referências bibliográficas (“The New Rich”):
Artigo:
WILK, Robert J. The New Rich: A Psychographic Approach to Marketing to the Wealthy Japanese Consumer. Marketing & Research
Today. v. 19, n. 1, p. 62-68. Feb. 1991.
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5.5.5. Jovens Urbanos (Índia)
Como um exemplo de Segmentação Psicográfica realizada na Índia temos o estudo
de Agarwal, Muthukumaran e Sharma (1990); realizado em 1989, teve como objetivo a
segmentação dos jovens urbanos indianos.
O artigo relata de forma clara e curiosa as teorias que deram origem ao estudo e a
metodologia adotada (citando, inclusive, os obstáculos e dificuldades na fase de analisar os
dados e justificando as alterações realizadas).
O estudo de Agarwal, Muthukumaran e Sharma foi um trabalho típico (básico) de
Segmentação Psicográfica. Típico por várias razões:
•

Esteve fundamentado em teorias ou metodologias de valores, personalidade (16 P.F), AIO.

•

Iniciou com uma pesquisa qualitativa (doze grupos de foco) usada para o desenvolvimento das
frases atitudinais e de atividades.

•

As afirmações (frases) psicográficas cobriam aspectos como opiniões dos respondentes, atitudes
com relação às compras, papel dos sexos, orientação futura, família, religião etc.

•

As várias frases eram respondidas através de escalas. No caso das de personalidade eram
respondidas numa escala de três pontos – sim, não, algumas vezes; as de atividades em escala de
nove pontos sobre freqüência da atividade e as psicográficas numa escala de cinco pontos – de
“concordo plenamente” até “discordo plenamente”.

•

Variáveis demográficas, de compra, de consumo, de hábitos de mídia e padrão de gasto também
foram coletadas.

•

O questionário foi aplicado numa amostra representativa (pesquisa quantitativa);

•

Análise Fatorial e Análise de Cluster foram realizadas.

•

Chegou-se a uma solução com cinco segmentos (Traditional, Transational, Drifter, Rebel e
Liberal).

•

A porcentagem de cada segmento foi calculada.

•

Os segmentos foram descritos através das variáveis demográficas, de consumo, hábitos de mídia
etc. (variáveis descritivas).

•

Foi constatado que cada segmento reagia diferentemente aos apelos de comunicação e
necessitava de posicionamentos de produtos coerentes com cada grupo.

•

Concluiu-se que os segmentos tinham características singulares exigindo estratégias de
marketing diferenciadas.

Referências bibliográficas (Jovens Urbanos):
Artigo:
AGARWAL, Manoj K., MUTHUKUMARAN, N. S., SHARMA, C. K. A Psychographic Segmentation of the Indian Youth Market.
Journal of the Market Research Society. v. 32, n. 2, p. 251-259. Apr. 1990.
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5.5.6. P:SNAP – Study of the Nation’s Attitudes and Psychographics
(Índia)
Outro estudo realizado na Índia é o chamado P:SNAP (Study of the Nation’s
Attitudes and Psychographics), um estudo sindicalizado sobre o perfil psicográfico de
donas-de-casa urbanas da Índia. O estudo foi conduzido pela primeira vez em 1987 e depois
novamente em 1993-94.
Os dados coletados vêm de informações demográficas, uso de produto e marca,
hábitos de mídia, estilo de vida e respostas a um questionário AIO de 74 itens (através de
escala de concordância de 5 pontos).
A Análise de Cluster revelou 8 segmentos de donas-de-casa indianas:
1. Troubled Homebody
2. Tight fisted Traditionalist
3. Contented Conservative
4. Archetypal Provider
5. Anxious Rebel
6. Contemporary Housewife
7. Gregarious Hedonist
8. Affluent Sophisticate

A escala de atitude do estudo encontra-se no Anexo 3.
Referências bibliográficas (P:SNAP):
Artigo:
SHUNGLU, Sanjaya, SARKAR, Mrinal. Researching the consumer. Marketing & Research Today. v. 23, n. 2, p. 123-131. May 1995.

5.5.7. Segmentação de visitantes de museus/galerias (Nova Zelândia)
Como já citado anteriormente, Todd e Lawson (2002) realizaram um estudo
psicográfico, na Nova Zelândia, usando, principalmente, questionário AIO. Além das
questões típicas, eles introduziram variáveis demográficas, geográficas e uma questão
específica sobre freqüência de visitação a museus e galerias de arte.
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Através de Análise de Cluster (utilizando técnicas de clustering não-hierárquico tipo
K-means através do programa SPSS) chegou-se, após nove interações, a uma solução de
sete segmentos. A Análise Discriminante confirmou que a solução de sete grupos era
preferível.
Os segmentos encontrados foram:
•

Active “family values” people (15, 5%)

•

Conservative quiet lifers (13,5%)

•

Educated liberals (9,7%)

•

Accepting mid-lifers (17,1%)

•

Success-driven extroverts (16,4%)

•

Pragmatic strugglers (14,7%)

•

Social strivers (13,0%)

Os segmentos foram, então, cruzados com a variável relacionada a freqüência de
visitação a museus e galerias de arte o que possibilitou visualizar quais segmentos iam a
museus e galerias com mais freqüência e os segmentos que nem sequer iam.
Os resultados do estudo proporcionaram guias de ações. Eles permitiram inferir
sobre os tipos de exibições que cada segmento pode gostar mais e quais exibições podem
atrair mais segmentos. Além disso, as informações auxiliaram no posicionamento do
museu/galeria.
“Posicionar o museu/galeria como um lugar no qual toda a família pode ir e se entreter pode
se um bom apelo para o segmento active ‘family values’, mas poderia dissuadir a visita dos
educated liberals.” (p.276)
Além disso, os autores comentam a vantagem de utilizar um estudo geral: obter
informações sobre os não-usuários – o que raramente ocorre em estudos específicos para um
determinado público (por exemplo: questionando, somente, os visitantes de
museus/galerias).
Os autores concluem que os dados de estilo de vida coletados demonstram as
similaridades de comportamento de visitação entre alguns segmentos, mas que cada
segmento terá diferentes razões para visitar ou não visitar os museus e/ou galerias.
Referências bibliográficas (visitantes museus/galerias):
Artigo:
TODD, Sarah, LAWSON, Rob. Lifestyle segmentation and museum/gallery visiting behavior. International Journal of Nonprofit and
Voluntary Sector Marketing. London, v. 6, n. 3, p. 269-277, Sep. 2001.

195

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

5.6. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS
QUESTIONÁRIOS PSICOGRÁFICOS DISPONÍVEIS NA
INTERNET
Como mencionado, quatro empresas disponibilizam questionários psicográficos
para serem respondidos on-line e fornecem os segmentos resultantes.
A fim de comparar os questionários das empresas, dez pessoas concordaram em
respondê-los e dar suas opiniões sobre os segmentos resultantes. Os questionários foram
respondidos no início de 2002.
Vimos, nos itens anteriores, que algumas das segmentações tiveram alterações e o
questionário da Goldfarb Consultants também. Seguem os endereços eletrônicos dos
questionários na época da pesquisa qualitativa e os endereços atuais:
Endereço eletrônico do questionário em
2002
Environics
3SC
Goldfarb
Consultants*
VALS
(SRI)*
Yankelovich
Monitor
MindBase

Endereço eletrônico do questionário em
2003

http://3sc.environics.net/surveys/3sc/main/3sc.asp

http://3sc.environics.net/surveys/3sc/main/3sc.asp

http://www.goldfarbconsultants.com/main/index.htm

http://www.mbgoldfarb.com/psycho/question1.html

http://future.sri.com/vals/surveynew.shtml

http://www.sric-bi.com/VALS/presurvey.shtml

http://secure.yankelovich.com/solutions/shortform_p01.asp http://secure.yankelovich.com/solutions/shortform_p01.asp

* Conforme citado, os segmentos do início de 2002 são diferentes dos segmentos de 2003. Obs.: Embora Guns (2003)
afirme que o VALS 2.3 foi introduzido em 2001, os seguimentos resultantes do questionário on-line no início de 2002
ainda eram do VALS 2.

O “índice” de acertos das características do segmento resultante com a autopercepção do respondente foi estimado baseado em suas respostas; os respondentes
indicaram, também, qual dos questionários havia resultado em um segmento mais parecido
até o menos parecido com a visão de si mesmo/a.
Com base em suas respostas, foi possível realizar os seguintes quadros:
Questionários
on-line

A

Yankelovich

50

10

75

70

50

30

20

30

30

90

85

Goldfarb
VALS

50

70

45

80

30

70

90

70

30

70

99

75

70

99

80

30

60

90

50

-

50

-

3SC

90

70

80

50

95

85

20

50

50

20

40

Índice de aproximado de acerto por respondente (% estimada)*
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Média
47 a
49%**
64%***
67%***
59 a
62%****

* Porcentagem tirada com base menor que 100
** 47% considerando 9 respondentes (excluindo respondentes I e K) e 49% considerando todos os respondentes
*** O cálculo da porcentagem foi praticamente o mesmo considerando 9 respondentes ou todos eles
**** 62% considerando 9 respondentes (excluindo respondentes I e K) e 59% considerando todos os respondentes
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Questionários
on-line

A

B

C

D

E

F

G

H

I**

J

Yankelovich

3

4

3

3

2

4

4

4

-

1

Goldfarb

4

1

4

2

4

3

1

1

-

2

VALS

2

2

1

1

3

2

2

3

-

3

3SC

1

3

2

4

1

1

3

2

-

4

Resultados considerados do mais parecido (1) ao menos parecido (4)
K** Pontos* aaResultadosaa
2 – entre 1 e 2
28
7 – entre 3 e 4
5 – entre 1 e 2
22
4 – entre 3 e 4
6 – entre 1 e 2
19
3 – entre 3 e 4
5 – entre 1 e 2
21
4 – entre 3 e 4

* Quanto menor a pontuação mais parecido o resultado do estudo com a auto-percepção do respondente
** Dois respondentes não conseguiram acessar ou terminar o questionário VALS. Assim, suas respostas com relação aos
estudos “mais parecidos” e “menos parecidos” não foram consideradas.

Ordem dos estudos por maior índice de acertos:
1o VALS (aproximadamente 67% de acertos)
2o Goldfarb (aproximadamente 64% de acertos)
3o 3SC (aproximadamente 59 a 62%)
4o Yankelovich (47 a 49%)
Ordem dos estudos por hierarquia do “melhor” para o “pior” (melhor valor = 9, pior valor = 36):
1o VALS (19 pontos)
2o 3SC (21 pontos)
3o Goldfarb (22 pontos)
4o Yankelovich (28 pontos)

Interessante notar que ambas as análises mostram que o resultado do questionário
do VALS é considerado mais parecido, ou “melhor”, seguido por 3SC e Golfarb
(praticamente empatados) e com uma grande diferença em relação ao resultado do
questionário do Yankelovich Monitor MindBase, considerado o menos parecido e “pior”
pelo conjunto de respondentes.
Como esta investigação é de caráter qualitativo, não é possível afirmar quais dos
estudos são, efetivamente, mais eficientes; os questionários foram realizados para
respondentes norte-americanos e canadenses e não para brasileiros. Ela somente fornece
alguns resultados preliminares estimados. Sugere-se que sejam realizados outros estudos
neste sentido, principalmente quantitativos.
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6. A SEGMENTAÇÃO NO BRASIL
O exercício da segmentação, no Brasil, está muito atrasado em relação a outros países.
Principalmente a chamada Segmentação Psicográfica.
Francisco Gracioso

6.1. A PRÁTICA SEGMENTATIVA PELAS EMPRESAS
NACIONAIS
O Relatório de Pesquisa do professor Raimar Richers (1980), “A Segmentação como
alternativa estratégica em empresas brasileiras”, mostra que, do total de 70 empresas
pesquisadas, 10 demonstraram pouco ou nenhum interesse em trabalhos de segmentação, 59
afirmaram que seus produtos eram destinados a segmentos específicos do mercado e 1
empresa não respondeu. Mas somente cerca de metade delas conduziu algum estudo formal
com o intuito de segmentar o mercado.
Entretanto, Richers afirma que as empresas pesquisadas “não são nada típicas para a
média das organizações brasileiras” porque alguns dos critérios de seleção incluíam: adotar
uma “filosofia de marketing” como norma para orientar as suas estratégias e manter
participação de mercado elevada no seu ramo de atividade. Ou seja, eram empresas grandes
e líderes de mercado. Ele justifica: “Optamos por esta escolha seletiva a partir da premissa
de que somente uma minoria de empresas brasileiras e, entre elas, provavelmente os líderes
de mercado, tenha optado por um tipo de estratégia (como a segmentação) que, mesmo em
países economicamente mais avançados, constitui uma relativa inovação.” (p. 3)
Galvão (1989), em sua dissertação de mestrado, também realizou um estudo
empírico sobre o grau de conhecimento e prática da segmentação pelas empresas nacionais.
Em 1987, quase uma década depois da investigação de Richers, Galvão aplicou
questionários estruturados em gerentes de cinco multinacionais do ramo de bens de
consumo (sorvetes, bebida alcoólica, sopa em tablete, chocolate e produtos de beleza e de
higiene pessoal), uma multinacional fabricante de produto de compra comparada (roupas –
jeans) e um fabricante produto de “uso especial” (automóveis).
Ele concluiu que é grande o conhecimento da prática segmentativa, mas somente nas
suas formas mais elementares: Segmentação Geográfica e Demográfica.
O estudo de Galvão traz as seguintes informações:
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•

Todos os profissionais conheciam a segmentação, entretanto o conhecimento era superficial.

•

A indústria de roupas já empreendia estudo de Segmentação Demográfica na década de 60
(somente idade e sexo – porque o critério da ABA só foi introduzido na década de 70). A
empresa efetivava projetos de Segmentação de Mercado até a data da entrevista. A empresa
direcionava estratégias diferenciadas para cada segmento (classe social).

•

A indústria de automóveis iniciou a prática de segmentação na década de 70 através da
segmentação de produto. A indústria segmentava, principalmente, pela renda do consumidor,
mas chegou a realizar Segmentação por Benefício (em 1985) envolvendo 58 variáveis que foram
reduzidas a nove através de Análise Fatorial. A empresa chegou a realizar um estudo de
Escalonamento Multidimensional (Mapeamento Perceptivo) também em 1985.

•

A multinacional de sorvetes segmentava seus consumidores com base em suas idades,
produzindo uma linha infantil, uma juvenil e uma para adultos. Não realizavam estudos de
segmentação, mas encomendavam estudos de Hábitos e Atitudes a cada três anos.

•

A multinacional de bebidas alcoólicas destinava linhas de produtos a segmentos sócioeconômicos. O executivo dessa empresa foi o único que conhecia o conceito de Segmentação
Psicográfica e Mapeamento Perceptivo, embora não aplicasse nem um nem outro. A empresa
chegou a realizar alguns estudos qualitativos sobre atitudes do consumidor, mas nunca chegou a
quantificar e agrupar os consumidores com base nesses estudos. Os estudos de segmentação
serviam para nortear a comunicação. Havia um projeto de realização de Mapeamento Perceptivo
para verificar como as marcas estariam posicionadas e se haveria nichos que permitissem
reposicionar as marcas atuais.

•

A multinacional de produtos de beleza e higiene pessoal destinava linhas de produtos
diferentes para segmentos masculinos e femininos da classe C. A empresa não adotava uma
estratégia para alcançar segmentos. A empresa realizava, sistematicamente, pesquisa de Hábitos
e Atitudes e chegou a encomendar discussão em grupo. “O executivo havia usado a pesquisa de
Hábitos e Atitudes para detectar a oportunidade do novo segmento (nas palavras dele, o novo
nicho), havia testado as hipóteses via pesquisa qualitativa (discussão em grupo), testara a
aceitação via teste de produto e havia testado se o segmento-alvo havia sido atingido pela
comunicação via pesquisa de recall.” (p.118)

•

A multinacional de chocolates destinava suas linhas de produtos para segmentos específicos de
idade e para segmentos específicos de renda. A empresa não adotava uma estratégia para
alcançar segmentos.

•

A empresa de sopas em tablete realizava estudos que, apesar de não levarem o nome
“Segmentação de Mercado”, tinham a finalidade de segmentar. A empresa não adotava uma
estratégia para alcançar segmentos.

•

Para conhecer o mercado as empresas lançavam mão de pesquisas de Hábitos e Atitudes.

•

As empresas de bens de consumo conheciam segmentação, mas geralmente não realizavam
estudos específicos para segmentar o mercado.
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•

Os esforços de pesquisa de segmentação, eventualmente empreendidos, raramente visavam
segmentos novos e sim reorientar a comunicação dos produtos já existentes.

•

Havia pouca evidência de a segmentação participar das considerações estratégicas de marketing
das grandes empresas. A segmentação era uma arma adotada à parte da estratégia. Era mais um
remédio que uma ação preventiva.

•

A Segmentação Psicográfica ainda não fazia parte do planejamento estratégico das empresas
brasileiras.

Dentre as conclusões finais de Galvão (1989) destacamos:
•

“Mais se pesquisa do que se aplica. Os estudos acadêmicos estão em um nível mais adiantado do
que o nível de aplicação pelas empresas.” (p.128)

•

“Tudo indica que quem precisa adotar a segmentação não o faz porque a segmentação precisa
ser adotada pela empresa inteira e sua função não tem esse poder de catequizar os demais
departamentos e convertê-los à causa da segmentação.” (p.129)

•

“O executivo sente dificuldade em convencer o board da necessidade de adoção do projeto. É
muito caro.” (p. 131)

•

“Quem está propenso a adotar a segmentação (...) não encontra esse tipo de material compilado.”
(p.129)

Pudemos perceber que, até o final da década de 80, a prática da Segmentação de
Mercado pelas empresas nacionais ainda era voltada, principalmente, a aspectos
demográficos e comportamentais (hábitos e atitudes).

6.1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA NO BRASIL
Como acabamos de mencionar, Galvão afirmou, no final da década de 80, que a
Segmentação Psicográfica ainda não fazia parte do planejamento estratégico das empresas
brasileiras. A apreciação crítica da literatura realmente revela a existência de poucos textos
nacionais relacionados à Segmentação de Mercado e Segmentação Psicográfica na década
de 80. Entretanto, alguns artigos refletem a utilização de estudos psicográficos realizados
por empresas nacionais – como os estudos de Segmentação Psicográfica realizados pela
Rhodia, Leo Burnett e Editora Abril.
Além disso, a investigação empírica, que abordaremos no próximo capítulo, também
expõe algumas práticas isoladas de estudos psicográficos anteriores à década de 80 – que
veremos mais adiante.
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Quanto à situação atual, como mencionamos no primeiro capítulo, o Brasil não
possui nenhum grande estudo de Segmentação Psicográfica semelhante ao VALS norteamericano.
Há, todavia, um estudo realizado periodicamente pelo IBOPE chamado Target
Group Index (TGI), mas este não chega a classificar os consumidores em segmentos
distintos como faz o VALS.
O TGI é configurado, principalmente, por questões de hábitos de consumo de mídia
e produto, entretanto uma parte significativa do seu questionário é composta de
aproximadamente 170 questões sobre atitudes e opiniões relacionadas a diferentes
categorias de produto ou questões sobre atitudes e opiniões mais gerais. Desta forma, o TGI
permite realizar cruzamentos entre os consumidores de determinados produtos e suas
características psicográficas e seus hábitos de mídia – informação de grande importância
para a realização de campanhas publicitárias para um público específico dentro da mídia
mais apropriada. (abordaremos o TGI realizado no Brasil no item 6.2.1.3.)
Na década de 80 dois estudos de origem externa eram disponibilizados no Brasil:
Yankelovich MONITOR, comercializado pela agência de publicidade ALMAP, e o RISC,
comercializado por um instituto de pesquisa chamado IPSA. Em poucos anos, os dois
estudos deixaram de ser comercializados no Brasil – mais para frente entenderemos o por
quê.
Na década de 90 um instituto de pesquisa brasileiro tentou implantar o VALS no
Brasil, mas, para tanto, precisava de empresas interessadas em “patrocinar” o projeto VALS
Brasil. Foi encontrada muita resistência por parte das empresas e o número de empresas
interessadas não foi suficiente para viabilizar o projeto. Aparentemente os profissionais de
marketing e pesquisa pareciam não entender como usariam as informações que seriam
adquiridas com o VALS Brasil e resistiam muito à idéia de compartilhar informação com
outras empresas – uma vez que estudos tipo VALS são estudos syndicated (sindicalizados)
e, portanto, parte da sua informação é compartilhada pelas empresas “compradoras”.
A falta de estudos “gerais” como VALS e Yankelovich MONITOR, no Brasil, gera
uma procura por estudos ad hoc; as empresas procuram encomendar estudos específicos.
Segundo Richers e Lima (1991), a Rhodia foi, no Brasil, uma das empresas pioneiras a
adotar a filosofia da análise psicográfica para segmentar seu mercado, um exemplo de
Segmentação Psicográfica feita especificamente para apenas uma empresa.
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6.2. ESTUDOS REALIZADOS NO BRASIL
Uma parte dos dados sobre os estudos realizados no Brasil foi retirada de textos
publicados, mas a grande maioria das informações foi coletada através de entrevistas com
profissionais e acadêmicos da área de marketing, comunicação e pesquisa de mercado.
Os principais estudos realizados no Brasil estão divididos em 4 grupos:
•

Estudos Sindicalizados (syndicated): MONITOR, RISC, TGI e (VALS)

•

Estudos de Agências: 4 C’s (Y&R), estudos de jovens da McCann-Erickson, estudo da
Leo Burnett

•

Estudos Ad Hoc: MTV, Rhodia, STM, Ford, estudos psicográficos realizados no passado
(ração para cães, revistas femininas da Editora Abril, RJ Reynolds Tobacco, Kibon e O
Estado de São Paulo)

•

Outros estudos de Institutos de pesquisa: Internautas (H2R), Jovens e Tecnologia (RI),
Mudança na qualidade de vida (Datafolha), MarkeTrend e IdeaMap (Ábaco)
No próximo item veremos as principais características de cada um deles.

6.2.1. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS SINDICALIZADOS REALIZADOS
NO BRASIL
6.2.1.1. Yankelovich MONITOR (também abordado no item 5.3.7.)
Alan Grabowsky, que em 1970 era gerente de pesquisa da empresa norte-americana
Playtex (primeira cliente do Yankelovich MONITOR nos Estados Unidos), foi responsável
pela introdução do estudo no Brasil.
Ele afirma que o questionário norte-americano não era reaplicado aqui: houve várias
pesquisas qualitativas.
“Nós passamos dois anos (de 1977 a 1979) só fazendo pesquisa (qualitativa, exploratória,
motivacional), 480 entrevistas de profundidade, em 24 cidades; isso só da parte qualitativa.
Essas foram as primeiras ondas. Depois disso realizamos a quantitativa de 1980 até 1985, 1987.”
(Alan Grabowsky)

Segundo ele, a agência de publicidade ALMAP “era a patrocinadora; ela ajudou a
arrumar as empresas dispostas a trabalhar com essa tecnologia porque não havia condições
de alguém montar esse projeto no Brasil sem gastar” (seria o equivalente, hoje, a 600 mil
dólares).
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O estudo consistia em 2.850 entrevistas de 3 horas porque o questionário tinha cerca
de 550 itens. Alan Grabowsky relata que, além disso, “havia cerca de 180 perguntas de
hábitos e atitudes, de consumo, além da parte psicográfica.”
Ele cita, também, a dificuldade de “recrutar” clientes: “Quando começamos achamos
que teríamos umas 20 empresas interessadas. Achamos 14. Entre os clientes do MONITOR
estavam Consul, Brastemp, Banco do Brasil, Volkswagen, Kibon, Globo, Abril.”
A ALMAP ofereceu o Yankelovich MONITOR por 7 anos (de 1980 a 1987). “A idéia
era realizar o estudo a cada dois anos; mas foram 3 realizações completas”, conta Alan
Grabowsky. Ele completa: “Eu larguei a agência e a coisa parou”.
Entretanto ele diz que até hoje há empresas pedindo para realizar o MONITOR
novamente, “mas nunca acontece de várias pedirem ao mesmo tempo”. Todo ano
aproximadamente 6 empresas pedem o estudo, mas pedem-no esporadicamente (o que
inviabiliza, financeiramente, o projeto). “Os que pedem o MONITOR pedem porque sabem
que antes deu resultado. Eles querem uma visão mais ampla, mais de longo prazo, das
tendências de mercado.”
Ele garante que o MONITOR tinha aplicações práticas, mas alerta: “tinha que ter
alguém capaz de usar esse tipo de informação.”
Além disso, lembra que os clientes não queriam dividir a informação, eles não
queriam que os concorrentes tivessem acesso ao estudo.
No Brasil, o MONITOR indicou 54 tendências sociais. Alan Grabowsky esclarece,
ainda, que “o MONITOR funciona ligado a outras coisas. Eu posso usar as tendências do
MONITOR e os segmentos gerados por ele em outras pesquisas”.
Dulce Perdigão, que comprou o MONITOR enquanto estava na Unilever do México,
afirma:
“Eles tinham o segmento da pessoa preocupada com a saúde; é geral, não tem nada a ver com as
categorias, mas, no final, eles têm feito perguntas sobre categorias de produto e que podem ser
cruzadas com consumo. No começo, a Yankelovich não se preocupavam com o produto, só com
o geral. Mas, para o marketing, ele só é acionável no momento em que eu saiba dizer quais são
os produtos consumidos por determinados segmentos.” (Dulce Perdigão)
Referências bibliográficas (RISC Brasil):
Entrevista:
Entrevista com Alan Grabowsky, diretor presidente da Ábaco, em 23/08/2001.
Entrevista com Dulce Perdigão, regional consumer insights leader da Unilever, em 13/08/2001.
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6.2.1.2. RISC
O RISC, já abordado item 5.2.7., era realizado no Brasil, aproximadamente entre
1981 e 1985, através do instituto de pesquisa IPSA – que não existe mais. Ele era
concorrente do Yankelovich MONITOR. Há, até, quem afirme que o estudo era uma
“imitação pobre” deste último.
O IPSA pertencia a um casal de argentinos (Miguel e Marta, já falecidos) que
também administravam, na Argentina, um instituto de mesmo nome e o estudo RISC.
Segundo Márcia Manfrini, sócia da Ipsos Novacition, O RISC era realizado na
França através da empresa Cofremca e vendido para companhias como Shell e Phillip
Morris.
Pergentino Mendes de Almeida afirma que o RISC era um estudo sociológico que
procurava estabelecer tendências, “mas não era, estritamente, uma Segmentação
Psicográfica”.
Por outro lado, Márcia Carvalho, que foi funcionária do IPSA, conta que o RISC
brasileiro era um estudo “gigante” e que era possível colocar “as marcas dentro do estudo e
realizar toda uma segmentação de valores, atitudes, ou comportamental porque havia
perguntavas do tipo: ‘qual dessas marcas você usa?’ então era possível ver quem era o seu
consumidor; o estudo dava essa informação”. Ela ainda afirma que o estudo era muito caro e
tinha que ser realizado com certa regularidade.
Segundo Rubens Hannun, a Rhodia quase comprou o RISC. A empresa não chegou a
investir no estudo porque era caro, porque ela já tinha seu próprio estudo e porque ele partia
de bases internacionais, não partia de bases brasileiras. “O questionário era meio pronto,
com os valores de outros países, não do Brasil e isso podia distorcer os dados. Naquela
época, a comunicação entre os países era difícil, os valores eram diferentes mesmo.”
Referências bibliográficas (RISC Brasil):
Entrevista:
Entrevista com Rubens Hannun, diretor do H2R, em 30/11/2001 e 07/12/2001.
Entrevista com Márcia Carvalho, gerente de pesquisa da Kraft Foods, em 15/03/2001 e 16/03/2001.
Entrevista com Márcia Manfrini, sócia da Ipsos-Novaction, em 12/06/2001.
Entrevisa com Pergentino Mendes de Almeida, diretor presidente da LPM, em 29/11/2001.
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6.2.1.3. Target Group Index (TGI)

O Target Group Index, já abordado no item 5.2.2., é um estudo internacional que
existe há mais de 30 anos na Grã-Bretanha e somente nos últimos anos, através da Kantar
Media Research, começou a ser implantado em outros países: atualmente está disponível em
cerca de 37 deles. No Brasil, é realizado desde 1999 pelo IBOPE – o maior instituto de
pesquisa da América Latina.
Foram entrevistadas 10.624 pessoas no Brasil em 2000. As pessoas tinham de 12 a
64 anos, eram da classe A, B, C, D e E (esse padrão de respondentes é internacional, mas há
pequenas exceções como países onde praticamente não há pessoas com mais de 55 anos).
O TGI é um estudo 100% probabilístico. “Com base no IBGE eu identifico a região
censitária, nessa região eu seleciono o setor, no setor o domicílio, no domicílio a pessoa.
Toquei a campainha, a pessoa não está, eu NÃO conto 3 ou 4 casas e faço; eu VOLTO ao
escritório e faço novo sorteio, senão eu perco os 100% de probabilidade”, afirma Suzana
Garcia, gerente comercial do Target Group Index. O TGI é realizado anualmente, com duas
atualizações semestrais.
O TGI brasileiro cobre o Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Curitiba,
Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, interior de São Paulo e interior de outras cidades do
Sul e Sudeste (com população urbana igual ou superior a 50.000), respeitando as proporções
de sexo, idade, classe social etc. para que possa haver uma projeção correta.
Segundo Suzana Garcia, as frases do questionário de auto-preenchimento vêm do
exterior, mas são discutidas anualmente para realizar as alterações que cada país considera
importante. “Cada um dos países faz as suas adequações culturais, sociais, etnográficas etc.”
No estudo de 2000 o questionário de auto-preenchimento continha cerca de 250
frases de concordância e discordância (escala de 5 pontos) sobre opiniões e atitudes (em
geral ou relacionadas a comportamento, educação, cidadania, censura, meios de
comunicação, qualidade da programação, comportamento de compra, finanças pessoais e
relacionadas com produtos como eletrônicos, produtos de higiene, roupas etc.) – sendo que
aproximadamente 170 questões eram as básicas do estudo e o restante eram questões
proprietárias (foram incluídas a pedido de clientes e não são compartilhadas com as demais
empresas), além de uma bateria de questões sobre consumo de determinadas categorias e
marcas de produtos (segundo Charoux, 2001: mais de 3,5 mil marcas de produtos) e um
diário de atividades (no qual a pessoa preenchia como se comportou no dia anterior,
respondendo para cada intervalo de 30 minutos as questões: onde você estava? Com quem
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estava? O que estava fazendo?). Havia também uma entrevista de aproximadamente uma
hora sobre a exposição da pessoa à mídia (revistas, jornais, programas de televisão, rádios,
outdoor, internet etc.), atitude da pessoa frente à publicidade e dados demográficos.
O IBOPE é responsável pelo campo e pela comercialização do TGI no Brasil, mas o
processamento é feito fora. As respostas dos questionários são processadas em Nova Iorque,
na Kantar, porque o TGI é global, é internacional. Segundo Suzana Garcia:
“A Kantar identifica as perguntas que são iguais em todos os países e tabula um dado macro. Se
eu tenho um produto global, como a Coca-Cola, eu tenho como identificar o consumidor de
Coca-Cola de cada um dos países, então eu consigo nortear a linguagem da minha comunicação,
a minha estratégia de marketing, o meu planejamento de mídia, vai otimizar a minha verba;
porque esse estudo, além de identificar exatamente quem é o meu consumidor, eu tenho a
afinidade desse consumidor com relação a todos os meios de comunicação, afinidade desse
consumidor com todas as demais marcas e categorias de produto, afinidade desse consumidor
com relação a comportamento de compra, afinidade desse consumidor com relação a hábitos e
atitudes, lazer, educação, cidadania, etnia; posso optar por uma linha de comunicação
segmentada por país, região ou macro, identificando pontos em comum entre os consumidores
no mundo. Então é por isso que o TGI é considerado o ‘Oráculo dos Mídias’. Foi considerado,
pela revista Meio e Mensagem, o melhor instrumento para direcionar planejamento de mídia, a
pesquisa, a linguagem de comunicação etc.” (Suzana Garcia) (grifo da autora)

Segundo a revista Meio & Mensagem (“Galinha dos Ovos de Ouro”, 18 de junho de
2001), O TGI “é quase unanimidade entre os mídias como uma das mais eficientes
ferramentas para traçar estratégias de veiculação de propaganda”. (p.11)
Além dos benefícios para os profissionais de mídia, a gerente comercial do TGI
garante que o TGI é importante, também, para reposicionamento, para lançamento, para
manutenção do produto. O uso vai depender do cliente. O anunciante geralmente vai usar o
TGI para desenvolvimento de produto, a agência vai usar para marketing e planejamento, a
televisão para a linha de comunicação de seus programas.
O TGI é um “banco aberto”, ele possibilita determinar o estudo que o cliente deseja
fazer. O IBOPE entrega o banco de dados através de software “Choices 3” que, segundo
Flávio Ferrari, diretor-executivo do Ibope Mídia, tem três módulos de acesso: o básico, que
faz análises de cruzamentos de dados; o segundo, que permite analisar graficamente a
proximidade dos grupos de consumidores e tipos de mídia, por exemplo (Análise de
Correspondência); e o terceiro, que viabiliza a criação de tipologias dos consumidores
através das similaridades de suas respostas atitudinais (Análise de Cluster). (Charoux,
2001:16)
O software do TGI é muito fácil de ser usado. Isso é visto como um problema para
Suzana Garcia:
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“Eu particularmente tenho muito medo do TGI porque ele tem um software muito amigável,
fácil de manejar. Até minha filha de 11 anos sabe trabalhar com o TGI, mas, é claro, ela não tem
o menor conhecimento para trabalhar com isso; eu tenho que ter embasamento em estatística,
tenho que conhecer Análise Multivariada, eu tenho que conhecer marketing, eu tenho que
conhecer mídia, eu tenho que ser um profissional, eu tenho que ter uma bagagem pra trabalhar
com esse instrumento, senão eu vou fazer besteira. (...) Então toda vez que eu instalo o TGI para
o cliente eu bato na mesma tecla: ‘Não dê o bisturi pra quem nunca fez medicina, porque vai
matar o paciente’.” (Suzana Garcia)

A gerente comercial do TGI diz que o estudo pode ser considerado psicográfico na
medida que clusters (grupos) são identificados. Segundo ela, o TGI “mede hábitos,
comportamentos, atitudes, o traçado psicográfico da população”. Afirma, ainda, que os
clientes do TGI, em 80% dos casos, estão interessados no perfil psicográfico porque,
segundo ela, “é a sua maior característica. O grande diferencial do TGI é o de identificação
do traçado psicográfico do consumidor.”
O Target Group Index pode ser comercializado de nove formas:
1. TGI Global – sobre todas as repostas dos 10.624 respondentes. Incluindo:
a. Dados Demográficos – total, chefe da família, casa
b. Meios – mídia extensiva, TV aberta, TV paga, revista, jornal, internet, cinema.
c. Categorias – produtos e marcas
d. Comportamento – opiniões e atitudes
e. Diário de Atividades – 24 horas
2. TGI Net – internet, estudo aprofundado
3. TGI Alcance e Freqüência com otimizador – mídia impressa (planos de mídia)
4. Categorias de produto
5. Regiões
6. Meios (mídia) e opiniões
7. Ad hoc (pesquisa sob encomenda) – as empresas passam o briefing de suas necessidades
para o instituto e o IBOPE, com base no TGI, entrega o resultado em papel ou CD Rom
8. TGI Latino (México, Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia)
9. Internacional – 37 países

Segundo Suzana Garcia, o Target Group Index, originalmente, não é um estudo ad
hoc, “o que pode ocorrer é que, como há atualização, os clientes podem solicitar que os
questionários sejam implementados com itens que interessem a este ou àquele. Em não
havendo interesse no mercado global, o cliente que fez a solicitação paga pela exclusividade
do banco. Em havendo interesse no mercado (por exemplo questões sobre automobilismo) o
custo é diluído”.
Os clientes do TGI, são, principalmente, emissoras de TV a cabo, provedores de
internet (como o Terra), editoras, a Globo, a Gazeta Mercantil, as grandes multinacionais
como Unilever e Nestlé, as grandes agências de publicidade como FCB, DM9 etc. Havia
cerca de 140 usuários no Brasil em 2001.
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Segundo Ione Maria Mendes, gerente de pesquisa da MTV Brasil, o TGI foi muito
usado para a realização do Dossiê MTV Universo Jovem. “O estudo também norteia toda a
programação, toda a área comercial da empresa, ele é uma referência.”
Dulce Perdigão, regional consumer insights leader da Unilever, afirma que a
Uniliver, que é usuária do TGI, tem interesse em que o IBOPE adapte o questionário
Superpanel Lifestlyles da Taylor Nelson Sofres e coloque-o “regularmente em seu painel
para a gente ter, além do demográfico, o psicográfico”.
Ela afirma que o TGI também faz cruzamento entre as variáveis demográficas,
psicográficas e hábitos de consumo, mas ela prefere a introdução do Superpanel no painel
nacional de domicílio porque além de mostrar tipo e volume de consumo, ele “cobre o
Brasil todo e o TGI só determinadas partes do país. Além disso, o painel mostra a evolução
continua e o TGI não.”
Referências bibliográficas (TGI Brasil):
Artigos:
CHAROUX, Mônica. TGI: nova era para o planejamento de mídia. About, São Paulo: Art&Verbo, ano 13, n. 641, p. 16-17, 20 ago. 2001.
GALINHA dos ovos de ouro - TGI permite identificar melhores canais para chegar ao consumidor. Meio & Mensagem especial Dia do
Mídia, 18 de junho de 2001.
Entrevista:
Entrevista com Suzana Garcia, gerente comercial do Target Group Index, IBOPE, em 06/07/2001 e 07/12/2001.
Entrevista com Ione Mendes, gerente de pesquisas da MTV Brasil, em 27/04/2001
Entrevista com Dulce Perdigão, regional consumer insights leader da Unilever, em 13/08/2001.

6.2.1.4. VALS
Na metade da década de 90, o instituto de pesquisa Sense tentou implantar o VALS
no Brasil (na verdade o VALS 2 – também abordado no item 5.3.5.). Entretanto o instituto
encontrou muita resistência por parte das empresas nacionais.
“Ao meu ver, a resistência ocorreu por falta de conhecimento. Porque o VALS já dá certo; não
tem como ele não dar certo, ele daria tão certo como dá nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra; o
sistema é o mesmo. O que eu senti é que o mercado não estava preparado. Eu encontrei muita
resistência cultural (‘mas por que eu vou ter que usar variáveis definidas nos Estados Unidos e
não aqui?’). Nós tentamos explicar que há algumas variáveis próprias da natureza humana; que
há diferença da intensidade e qualidade, mas saber que a quantidade de recursos que uma pessoa
tem vai influenciar a maneira como ela se comporta não preciso estar aqui, no Japão, na China,
onde for, para saber que isso vai afetar. A maneira como vai afetar que muda. VALS
internacionais partem do VALS americano e são adaptados para o país.” (Maria Cristina
Mastopietro) (grifo da autora)
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“Muita gente me pergunta ‘Por que você não faz uma metodologia aqui? Dá pra fazer?’ e eu
respondo: ‘Lógico que dá; só que o banco de dados e os anos de experiência que teve na
utilização do VALS eu só vou ter daqui 30 anos. Então por que eu vou reinventar a roda se teve
alguém que teve uma idéia brilhante, que foi refinando essa idéia, que tem embasamento e
comprovação de previsão de comportamento super boa; por que eu vou começar de novo? Só
pra dizer que foi eu que fiz?’” (Maria Cristina Mastopietro)

Aproveito para abrir “parênteses”. O saudoso professor Raimar Richers, participante
da minha banca de doutorado, afirmou, com todas as letras, que “é preciso conhecer os
modelos americanos, não só por conhecer, mas para ganhar tempo. Os americanos estão mais
avançados em marketing”. Ele disse que o ideal seria pegar um sistema, como o VALS, e, “a
partir desse conceito, investigar a aplicabilidade em termos brasileiros para, então, realizar
um conceito que se amolde à nossa realidade”.
Isso foi exatamente o que Maria Cristina Mastopietro tentou fazer há quase uma
década.
“É claro que o VALS não poderia ser implantado como ele foi nos Estados Unidos, porque
existem variáveis que não se aplicam à nossa cultura. Então os conceitos que formam aqueles
fatores seriam utilizados, mas as variáveis usadas para medir aqueles conceitos poderiam ser
modificadas. Há algumas variáveis que sabemos que são variáveis estáveis e se aplicam a todas
as culturas e outras que não, que são geradas pelo conhecimento da cultura (variáveis culturais);
então você tem que começar tudo de novo.” (Maria Cristina Mastopietro)

Além disso, ela justificou a não aceitação da idéia de implantação do VALS no
Brasil por ele se tratar de um estudo sindicalizado. E as empresas brasileiras, na época,
ainda viam o compartilhamento da informação com muito receio. Elas buscavam
exclusividade.
Outro ponto de resistência foi o questionamento da utilidade do estudo para o
marketing. Segundo ela, os profissionais conseguiam ver utilidade somente para
comunicação e não para as outras estratégias de marketing.
Desta forma, não foi possível encontrar empresas que financiassem o projeto VALS
Brasil.

Referências bibliográficas (VALS):
Entrevista:
Entrevista com Maria Cristina Mastopietro, diretora presidente da Sense Envirosell, em 29/03/2001
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6.2.2. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS REALIZADOS POR AGÊNCIAS
NO BRASIL
6.2.2.1. 4C’s (Cross Cultural Consumer Characterization) – Young & Rubicam
4C’s (Cross Cultural Consumer Characterization) é um estudo de segmentação
realizado pela agência de publicidade Young & Rubicam.
A Young & Rubicam atua no Brasil desde 1969 e nos Estados Unidos desde 1923.
Segundo Celia Belem Chiavone, vice-presidente de Consumer Insights da Young &
Rubicam Brasil, em 1923, com o auxílio de George Gallup, foi inaugurado o primeiro
departamento de pesquisa de empresa, na Young & Rubicam New York.
Charlote Mordin (2000), Senior Planner International Consumer Insights da Young
& Rubicam Europe, realizou a apresentação “4C’s Genesis”. Segundo ela, a Young &
Rubicam New York foi pioneira no uso de valores para planejamento de propaganda. No
início da década de 80 utilizava o VALS, mas, no final da década implantou seu próprio
sistema internacional de segmentação por valores: 4C’s.
Complementando essa informação, Novak (1996), afirma que a Young & Rubicam
era a maior usuária do sistema de segmentação VALS durante a década de 80. Entretanto,
no final dos anos 80, as agências Young & Rubicam de outros países começaram a
demandar acesso ao sistema VALS para seus clientes internacionais. Mas, como o VALS
tinha sido desenvolvido somente para o mercado dos Estados Unidos, a Young & Rubicam
começou a criar um sistema próprio de segmentação que pudesse ser utilizado em vários
países: o 4C’s.
O conceito principal do 4C’s é que as motivações, as metas e os valores das pessoas
determinam as suas escolhas.
Mordin (2000) afirma que o 4C’s é baseado somente em valores, uma vez que estilo
de vida é muito dependente do contexto para ser usado globalmente, mas os valores
transcendem as barreiras culturais.
Celia Belem, em entrevista pessoal, concorda e exemplifica relatando que a
maternidade é um valor inerente ao ser humano (desde o século XVIII), mas a forma de
expressar esse valor muda. “Na década de 50, poderia expressar a maternidade
disciplinando o filho, costurando para a filha, fazendo comida pra eles. Hoje expresso a
minha visão a respeito da maternidade de outra maneira”. “Os valores internos das pessoas
são os mesmos. Uma pessoa é tão conservadora em Londres quanto é aqui.”
Os sete valores do 4C’s (Auto-Expressão, Individualidade, Controle, Status,
Segurança, Fuga e Sobrevivência) são baseados em teorias de grande aceitação como:
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•
•
•
•
•
•

•

Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow
Caráter Social de David Riesman
Competição e Cooperação de Alfred Adler
Sistemas de valores humanos de Milton Rokeach
Estilo de Vida de William Lazer e Joseph Plummer
Auto-Imagem de Sidney Levy
Padrões de Inovação de Everett M. Rogers

Margaret Mark, diretora de insights do consumidor da Y& R, acredita que a
hierarquia das necessidades humanas de Maslow e a difusão de inovações de Rogers são tão
básicas que nós podemos assumir que o tempo e a cultura não as modificam. (apud Winters,
1992:3t)
O 4C’s é realizado, tanto na Inglaterra, quanto no Brasil, desde 1988.
Segundo Celia Belem Chiavone, a primeira parte do trabalho 4C’s foi realizada em
35 países.
O jornal “O Estado de São Paulo” foi patrocinador do primeiro 4C’s no Brasil. Mas,
atualmente, o estudo é oferecido, sem custo, aos clientes da agência.
Todos os países realizam uma fase qualitativa do 4C’s, mas o questionário é o
mesmo para todos os países e contém, aproximadamente, 60 frases.
No Brasil, o questionário é aplicado em Porto Alegre, São Paulo (interior e cidade),
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Segundo Celia Belem, representam 80% do
consumo.
Vejamos os segmentos 4 C’s e suas características:
SEGMENTOS
INOVADORES
Reformer
traduzido no Brasil
como
Transformadores

CHAVE
CARACTERÍSTICAS
DIRECIONAL
Auto Expressão • Questões Éticas
• Natureza
• Mídia
• Crescimento
Pessoal
• Racional
• Criatividade
• Arte / Cultura
• Liberdade
• Educação
• Cautela
• Inovação

ATITUDES

MARCA

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Preferem ser
vegetarianos (o
dobro da média
normal)
Preferem passar
férias em lugares
não convencionais
Pagam mais por
produtos que não
agridem o
ambiente
Tentam manter-se
atualizados quanto
aos
desenvolvimentos
tecnológicos
“Meu carro serve
apenas para me
levar de A para B”
“Crianças devem
ter liberdade para
se expressar”
“Mulheres não são
protegidas pela
propaganda”

•
•
•

Dinâmica
Avançada
Ter
responsabilidade
social
Inteligente
Saudável
Preocupada com
seus clientes
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SEGMENTOS
INOVADORES
Explorer

traduzido no
Brasil como
Inquietos

CHAVE
CARACTERÍSTICAS
DIRECIONAL
Individualidade • Identidade
• Energia
• Indulgência
• Explorar
• Inovação
• Sensação
• Impulso
• Esperam serviços
• Si mesmos
• Experiência

ATITUDES

MARCA

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SEGMENTOS
EARLY
ADOPTERS
Succeeder
traduzido no Brasil
como
Vencedores

CHAVE
CARACTERÍSTICAS
DIRECIONAL
Controle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiança
Lar
Objetivos
Estresse – Alívio do
estresse
Recompensa “eu
mereço”
Ética no trabalho
Eu vou pagar por
serviço / luxo
Estabilidade
Competição
Negócios

MARCA

•

Lêem cadernos
de finanças e
economia
Utilizam cartão
de crédito mais
para o trabalho
“Segurança
financeira após
aposentadoria é
problema de
cada um”
“Tomo drinks
em casa na
maioria das
vezes”
“Perfeitamente
feliz com meu
padrão de vida”
“Eu sou
perfeccionista”

•
•
•
•
•
•
•

Líder
Original
Única
Autêntica
Classe Alta
Alta qualidade
Alto
desempenho

Não conseguem
resistir a perfumes
ou loções pósbarba caros
Gostam de estar na
última moda
“Marcas melhoram
a imagem das
pessoas”
“Realmente adoro
qualquer tipo de
compras”
“Sou tentado a
comprar produtos
que vi anunciados”

•
•
•
•
•
•

Glamourosa
Sociável
Estilo
Prestígio
Na moda
Vale a pena
pagar por ela

•
•

•

•
Status

•
•
•
•
•

Imagem
Emblema
Tendenciosos
Aparência
Materialistas

Inovadora
Independente
Divertida
Ativa
Atualizada
Diferente

ATITUDES

•

Aspirer
traduzido no Brasil
como
Emuladores

Gostam de
destaque em
meio à multidão
Tendem a gastar
dinheiro sem
pensar
“Me considero
uma pessoa
estilosa”
“Gosto de
experimentar
novas bebidas”
“Escolho carro
principalmente
pela aparência”
“É importante
ser atraente para
o sexo oposto”
“O que eu como
não deve ser
necessariamente
bom para a
maioria”

•

•
•
•

•
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SEGMENTO DOS CHAVE
INTEGRADOS
DIRECIONAL
Segurança
Mainstream
traduzido no Brasil
como
Integrados

CARACTERÍSTICAS

ATITUDES

MARCA

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Comunidade
Confiança
Confiante
Convencional
Segue tendências
para se igualar
Status Quo
Família
Conservador

•

•

•
•

•

•
SEGMENTOS
RETARDATÁRIOS
Struggler
traduzido no Brasil
como
Inconformados

CHAVE
CARACTERÍSTICAS
DIRECIONAL
Fuga
• Força muscular
• Sorte e Chance
• “Inteligência de
rua”
• Desorganização
• Agressão

MARCA

•

•
•
•

Popular
Despreocupada
Simples

•
•
•
•
•
•

Resistente
Pés no chão
Útil
Honesta
Robusta
Vale o que custa

•
•

•

Sobrevivência

•
•
•
•
•
•
•
•

Isolados
Economia
Resourceful
“Jeitosos”
Inseguros
Vida Pacata
Pró-Autoridade
Rígidos

Tradicional
Confiável
Carinhosa
Amigável
Encantadora
Prestativa

ATITUDES

•

Resigned
traduzido no Brasil
como
Batalhadores

Gostam de seguir
uma rotina bem
organizada
Gostam de retornar
a locais familiares
nas férias e
feriados
Preferem marcas
conhecidas mesmo
que tenham que
pagar mais por elas
Compram roupas
pelo conforto e não
pelo estilo
“Normalmente
comemos pratos
tradicionais aos
domingos”
“Sempre há luz no
final do túnel”
“Espere para ver o
que os outros estão
fazendo”

•
•
•
•

•
•
•

Ruins em
economizar
dinheiro
Odeiam
jardinagem
Apenas trabalham
pelo dinheiro
Não tentam ser
simpáticos com os
outros
Infelizes com seu
padrão de vida
Planejam cada
centavo das
compras da casa
“O lugar da
mulher é em casa”
“Homem de
verdade não chora”
“A cozinha é o
lugar mais
importante da
casa”
“O rádio é uma
companhia”
“Melhor ser
mandado do que
ser responsável”
“Gosto de passar
férias em locais
onde as atividades
são organizadas
para mim”

Fonte: Young & Rubicam Brasil. Apresentação: “Tendências... e O que vem a seguir. As ações de hoje afetam o amanhã.” 2000. ;
Young & Rubicam Brasil. Apresentação: BAV Brand Asset Valuator. 2000.
e MORDIN, Charlotte. 4Cs Genesis. Apresentação em Power Point. Young & Rubicam Europe. 2000.
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Esses sete segmentos podem ser visualizados em um gráfico de dois eixos:

“Feliz”
Vencedores
Transformadores
Integrados
Exploradores
“Flexível”

“Imóvel”
Emuladores
Batalhadores
Inconfor mados
“Infeliz”

Fonte: Young & Rubicam Brasil. Apresentação: “Tendências... e O que vem a seguir. As ações de hoje afetam o amanhã.” 2000.

Uma característica do 4C’s é relacionar os segmentos com a curva de adoção de um
produto, marca, serviço, idéia ou tendência. Os que inventam a tendência são os Inovadores
(Inquietos e Transformadores); os primeiros a adotar a tendência são os Early Adopters
(Emuladores e Vencedores); os Integrados são aqueles que só adotam depois que sentem
segurança para fazê-lo, eles seguem tendências; e os Retardatários são os últimos a adotar
tais produtos, marcas, serviços, idéias ou tendências.
Há marcas dirigidas para cada tipo de segmento. Muitas vezes, para atingir os Early
Adopters é necessário posicionar o produto para os Inovadores; ou para atingir os
Integrados, deve-se, primeiramente, posicionar para os Early Adopters porque os Integrados
só vão consumir depois que ele perceber que tem muita gente usando.
Tem gente que não compra produto de massa porque não quer ser igual aos outros.
Outras pessoas precisam ser iguais aos outros para serem aceitas. “Essas são coisas que
dividem as pessoas”, afirma Celia Belem.
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Processo de adotar novas idéias e tendências
+Jovens

Inquietos

+Velhos

Transformadores Vencedores

Inovadores
21%

Emuladores

Early Adopters
23%

Altaaa

Integrados

Inconformados
Batalhadores

Integrados
34%

Retardatários
22%

Inovação

Baixa

Fonte: adaptado de Young & Rubicam Brasil. Apresentação: BAV Brand Asset Valuator. 2000.

Há quem diga que o 4C’s é uma imitação do VALS original, entretanto, como
pudemos ver, o 4C’s não leva em consideração o estilo de vida, somente os valores
(portanto, pode ser aplicado em diversos países, ao contrário de VALS que foi realizado
para uso exclusivo dos Estados Unidos). Além disso, os segmentos 4C’s mudam com o
passar dos anos, o que não é comum nos sistemas VALS.
Segundo Celia Belem, não só os segmentos vão se modificando com o tempo, como
as questões também sofrem alterações. A cada dois anos o estudo todo é refeito.
Apesar de o questionário ser igual para todos os países, algumas questões acabam
não sendo utilizadas em alguns locais:
“Se eu quiser usar ou não um dado eu posso. E mesmo quando eu uso, como ele é processado
independente dos outros, esse item cai automaticamente, mesmo que a pessoa responda, como a
questão não tem valor, isso cai.” (Celia Belem)

O 4C’s, na verdade, é um instrumento que auxilia na globalização das campanhas
publicitárias. No caso dos produtos nacionais, ele pode ser usado para entender como é o
produto e o consumidor desse produto.
O 4C’s passou a integrar o BAV (Brand Asset Valuator) quando o mesmo foi
implantado pela agência em 1993. BAV é o posicionamento mundial de marcas. É possível,
então, dizer onde está a marca “x” dentro do segmento dos inovadores, por exemplo.
Segundo Agres e Dubitsky (1996), BAV é a maior pesquisa mundial de percepções
de marca do consumidor. Os autores, ambos doutores em psicologia e diretores da Young &
Rubicam Inc., discorrem sobre a metodologia e conceitos do Brand Asset Valuator.
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O principal conceito do BAV é que as marcas são construídas de acordo com quatro
pilares:
•
•
•
•

DIFERENCIAÇÃO – Significado percebido / Base para a escolha da marca.
RELEVÂNCIA – Grau de importância para o consumidor.
ESTIMA – Respeito, afeto, reputação junto ao consumidor.
CONHECIMENTO – A culminação dos esforços de construção da marca. Demonstra a
experiência do consumidor.

BRAND ASSET VALUATOR

•
•
•

AMOSTRA
Demografia
Psicografia (4C’s)
Comportamento do Consumidor

•
•
•

32 Países
19.000 Marcas
100.000 Pessoas

UMA METODOLOGIA

•
•
•

Poder
Imagem

Uso
MARCAS

•
•
•

Motivações
Hábitos & Atitudes
Efeito da Propaganda
MÍDIA

Fonte: Young & Rubicam Brasil. Apresentação: BAV Brand Asset Valuator. 2000.

O BAV permite avaliar qual a posição de uma marca em relação à concorrência, qual
a chance de crescimento dessa marca. O posicionamento pode ser avaliado do ponto de vista
demográfico, por tipo de usuário, pelos segmentos 4C’s etc.
No Brasil são avaliadas 1.400 marcas (praticamente todas as categorias) de dois em
dois anos.
Nem o 4C’s nem o BAV são processados no Brasil. Todos os países mandam os
questionários para Nova Iorque (BAV) e Londres (4C’s), onde são processados através de
leitura ótica. Os resultados vão para um banco de dados ao qual todos os países têm acesso.
Cada país realiza os cruzamentos dos dados da forma que desejar. Geralmente os
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cruzamentos são realizados de acordo com as necessidades de cada cliente da agência – que
recebem somente os dados relacionados às categorias de produto que atuam.

Referências bibliográficas (4 C’s):
Apresentações:
MORDIN, Charlotte. 4Cs Genesis. Apresentação em Power Point. Young & Rubicam Europe. 2000.
YOUNG & RUBICAM. Tendências.. e O que vem a seguir. Y&R Brasil. Apresentação, 2000.
YOUNG & RUBICAM. BAV BrandAsset Valuator. Y&R Brasil. Apresentação, 2000.
Artigo:
AGRES, Stuart J., DUBITSKY, Tony M. Changing Needs for Brands. Journal of Advertising Research, v. 36, n. 1, Jan/Feb. 1996.
Disponível em: <http://www.yr.com/bav/publications/changing_needs.html>
NOVAK, Thomas P. Marketing Research. OGSM, Vanderbilt University. Spring 1996. Disponível em:
<http://www.2000.ogsm.vanderbilt.edu/courses/marketing.research.spring.1996/vuonly/research.design.ascii>
Entrevista:
Entrevista com Celia Belem Chiavone, vice-presidente de planejamento estratégico da Young & Rubicam, em 16/11/2001.
Livro:
WINTERS, Lewis C. International Psychographics. Marketing Research. v.4, n.3, p.48-49. Sep. 1992.

6.2.2.2. Retratos Falados (Leo Burnett)
Segundo Cotrim (1996), “Retratos Falados” foi o título dado à pesquisa realizada
pela Leo Burnett entre 1980 e 1982. A pesquisa tinha o objetivo de levantar o perfil
psicográfico dos consumidores para o auxílio do direcionamento das mensagens
publicitárias.
Segundo o autor, o universo pesquisado era composto de habitantes da região
metropolitana de São Paulo, de 18 a 59 anos, da classe social A (13%), B (25%) e C (62%)
com uma amostra probabilística de 1.500 casos. O questionário era estruturado e tinha cerca
de 300 perguntas.
A pesquisa identificou cinco tipos básicos de mulheres de São Paulo:
•

D. Amélia, a mulher de verdade: Baixo poder aquisitivo, acima de 40 anos, baixo nível cultural,

se sacrifica pela família, puritana, seu mundo é sua casa, seu lazer é a televisão.
•

Érica, rica e racional: Situação econômica privilegiada, acima dos 40 anos, alto nível de

escolaridade, preocupa-se com o valor nutritivo da alimentação de sua casa, gosta de cuidar das
plantas, lê bastante, ouve música erudita, vai ao teatro, escolhe cuidadosamente tudo o que compra.
•

Glorinha, a otimista: Orçamento doméstico pequeno, entre 25 e 39 anos, tem pouca instrução,

tem filhos, sabe tudo sobre os astros da TV, lê horóscopo, faz todo o serviço da casa, é alegre e acha
que as dificuldades são passageiras.
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•

Monique, consumista e frívola: Entre 18 e 59 anos, casada, vaidosa, ávida por status, gosta de

chamar a atenção,consumidora voraz, superficial, não pensa em trabalhar fora, acha que o marido
tem que sustentá-la, detesta trabalhos domésticos, não se preocupa com os problemas alheios.
•

Simone, a contestadora: Entre 18 e 29 anos, solteira, trabalha e estuda, lê o que está na moda,

interessa-se por política, é contestadora, contra o casamento, defende o aborto, não vai ao
cabeleireiro, vive com os pais e tem muitos atritos com eles.

O estudo da Leo Burnett foi divulgado, segundo Galvão (1989), na revista Veja (em
1983) sob o título “Retratos Falados”.

Referências bibliográficas (Retratos Falados):
Livro:
COTRIM, Sérgio P. de Queiroz. Contato Imediato com Pesquisa de Propaganda. 2.ed. São Paulo: Global, 1996.
Dissertação:
GALVÃO, Eudinas Nogueira. A Segmentação de Mercado. Dissertação (Mestrado) EAESP/FGV. São Paulo, 1989.
Periódico:
RETRATOS Falados. Veja, São Paulo: Abril, seção Comportamento, julho 1983.

6.2.2.3. Somos Todos Iguais? (McCann-Erickson) – estudo de jovens
“Somos Todos Iguais? – Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem” é um dos
estudos psicográficos brasileiros mais famosos. Realizado pela agência de publicidade
McCann-Erickson em 1984, não é o primeiro estudo de jovens que a agência realizou. Em
1978 foi realizado o estudo “Ainda Somos os Mesmos?”, mas segundo Helena Quadrado,
vice-presidente de Planejamento e Pesquisa da McCann-Erickson Brasil, foi um estudo
clássico, não utilizava metodologia da segmentação.
O estudo de 1984 “Somos todos iguais?” foi criado para auxiliar a agência a fazer
campanhas para os jovens, para auxiliar nas suas estratégias de comunicação,
principalmente por causa dos seus clientes (Coca-Cola, por exemplo), mas nenhuma
empresa financiou o estudo; foi uma iniciativa da agência para entender esse tipo de
consumidor e, também, para divulgar o trabalho da agência. O estudo era dado aos clientes.
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Metodologia do estudo “Somos Todos Iguais?”:
• Universo – indivíduos entre 15 e 24 anos, classe A, B e C, da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro
(jovens urbanos).
• Etapa inicial – 70 entrevistas em profundidade, 8 discussões em grupo com jovens e 2 discussões em
grupo com pais dos jovens.
• Construção de questionário – questões fechadas, escala de 7 pontos sobre a intensidade de sentimentos,
opiniões e preocupações com relação a 600 itens (como atividades e interesses pessoais, relação com pais,
ideal de felicidade, percepção de juventude, moralidade sexual, expectativas de futuro, objetivos de vida,
papel do homem e da mulher, consciência de problemas sociais e políticos, confiança no governo,
problemas relativos a dinheiro, atitudes de compra, receptividade à propaganda, itens de consumo e posse
individual, aspirações de compra e posse de bens, atitudes e interesses em relação aos meios de
comunicação, atividades de lazer, interesse em práticas esportivas, atitudes em relação à escolha e compra
de vestuário etc.). Também questões demográficas.
• Aplicação do questionário (amostra) – 660 jovens (quotas por faixa etária, classe social, sexo e cidade –
amostra representativa).
• Métodos de análise estatística: Análise Fatorial, Análise de Conglomerados e Análise Discriminante.
Fonte: McCANN-ERICKSON. Somos Todos Iguais? Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem. McCann-Erickson Brasil. Edição
especial da revista Briefing. São Paulo: Norte Editora, junho, 1984.

“A Análise Fatorial permitiu reduzir o grande número de itens contidos no questionário a um
pequeno número de fatores. É um tratamento que auxilia a organização, a simplificação e o
entendimento dos resultados. Através da Análise Fatorial foi possível identificar grupos de itens
que formam conjuntos significativos para os indivíduos que responderam à pesquisa.
Cada um destes conjuntos constitui um ‘fator’que procuramos nomear e interpretar de acordo
com o significado que as frases que compõem têm para o jovem.” (McCann-Erickson, 1984: 9)
“A análise de Conglomerados, completada com análises discriminantes, foi o tratamento
estatístico utilizado para definir a segmentação propriamente dita. O resultado deste tratamento é
a classificação da amostra em grupos de indivíduos que tendem a dar respostas semelhantes a
um conjunto variado de questões. São grupos homogêneos internamente e diferentes entre si.
Estas análises permitem conhecer, para um conjunto de respostas, em quantos grupos
diferenciados a amostra pode ser dividida, qual o tamanho de cada um destes grupos e quais os
fatores que os caracterizam e diferenciam”. (McCann-Erickson, 1984: 10)

Dentre os 600 itens levantados, 80 foram selecionados como variáveis de
segmentação. Aqueles relativos a valores fundamentais que, por pressuposto, teriam maior
peso e importância na formação das personalidades individuais: a moralidade sexual,
familiar, os objetivos de vida, a visão da realidade social e política, os ideais de felicidade e
a maior ou menor satisfação com as condições atuais de vida.
Os 80 itens, relativos a esses valores fundamentais, foram submetidos à Análise
Fatorial e, por meio desse tratamento estatístico, chegou-se a 13 fatores. São 13 variáveis
essenciais que estruturam a segmentação e, para melhor compreender o significado de cada
uma, convém classificá-las em duas grandes dimensões: Integração e Modernidade.
O quadro a seguir ilustra o processo metodológico do estudo.
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Processo de Segmentação do estudo: “SOMOS TODOS IGUAIS?” McCann-Erickson 1984
Pesquisa qualitativa
↓
600 itens
↓
Selecionados 80 itens
como variáveis de
segmentação
↓
• Realização
• Satisfação
Integração
• Competitividade
x
• Individualismo
Contestação
• Patriotismo
• Credibilidade
• Emancipação da
Análise Fatorial →
13 fatores →
mulher
Modernidade
• Liberação sexual
↓
x
• Modernização legal
Conservadorismo
• Independência
• Negação da família
• Casamento aberto
• Transgressão
• Integrados (30%)
Submetidos à Análise de
• Contestadores (5%)
Conglomerado e Análise 5 grupos
• Conservadores (23%)
Discriminante →
• Modernos (22%)
• Independentes (20%)
Fonte: McCANN-ERICKSON. Somos Todos Iguais? Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem. McCann-Erickson Brasil. Edição
especial da revista Briefing. São Paulo: Norte Editora, junho, 1984.

O gráfico abaixo mostra o cruzamento das duas dimensões. Indica a situação geral
de cada grupo nos fatores da integração e da modernidade.

Contestação
Contestadores

Independentes

Conservadorismo

Modernidade
Modernos

Conservadores

Integrados
Integração
Fonte: McCANN-ERICKSON. Somos Todos Iguais? Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem. McCann-Erickson Brasil. Edição
especial da revista Briefing. São Paulo: Norte Editora, junho, 1984. (p.7)
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Os cinco segmentos foram analisados levando em consideração não só as variáveis
usadas para a segmentação, mas os resultados de cada segmento nos 600 itens investigados
pela pesquisa. Foi possível, assim, chegar a um entendimento dos traços demográficos,
sociais e psicológicos de cada grupo como mostra a tabela abaixo:

Síntese das características diferenciais dos segmentos
Tamanho
Tendência
demográfica

Preocupação
fundamental

INTEGRADO
30%
homens
15-19 anos
baixo nível de
escolaridade
trabalha
classe C
posição social

INDEPENDENTE
20%
São Paulo
20-24 anos
instrução superior
mulheres
trabalha
classes A, B
desenvolvimento
pessoal,
aprimoramento
intelectual e cultural
maturidade,
diferenciação em
relação ao grupo de
referência (jovens),
realização profissional

CONSERVADOR
23%
mulheres
15-19 anos
não trabalha
está estudando

CONSTESTADOR
5%
Rio
homens
20-24 anos
universitários
trabalhos ocasionais
classe A
contestação

MODERNO
22%
Rio
classes A, B
homens

felicidade individual
realização afetiva
ser útil e bem aceito

pertencer à elite
pensante, ser
vanguarda
intelectual

sucesso pessoal e
social
necessidade de
atualização, sintonia
com novidades, estar
por dentro
liberdade,
modernidade,
novidade
extroversão,
sociabilidade,
hedonismo,
permeabilidade à
mudança
relação “aberta”,
convivência pacífica
a favor da
emancipação
feminina

moral

Aspirações
pessoais

ascensão sócioeconômica
superar a condição de
origem

Valores

educação, trabalho,
profissão, disciplina,
honestidade
determinação,
otimismo, sentimento
de inferioridade

inteligência,
racionalidade e
ponderação
moderação, crítica e
auto-afirmação

amizade, bondade,
fidelidade, casamento
e família
dependência,
imaturidade,
acomodação

cultura, criatividade,
sensibilidade,
transgressão
superioridade,
diferenciação, crítica
pessimista

respeito, aceitação da
autoridade
tradicional

crítica, desejo de
independência
a favor da
emancipação feminina

rejeição
crítica/conflito
feminista

sentimento de
marginalização e
exclusão
patriotismo, otimismo,
confiança no governo,
PMDB
assistir e praticar
futebol de campo e
salão

crítica, desejo de
superação da fase

controle rígido,
submissão à autoridade
idealização do
casamento e filhos
insatisfação com a
vivência atual da
mulher
identificação com a
fase como período
privilegiado
pessimista,
conformado

viagens, cinema,
teatro, restaurantes

vida familiar, amigos,
namoro, trabalhos
manuais, religião

Aspirações
materiais

vestuário, carro e casa
própria

carros, viagens, vídeocassete

vestuário, enxoval,
jóias, aparelho de som,
carro

cinema, teatro,
shows, barzinhos,
política, artes,
fotografia
viagens

Atitudes de
compra /
consumo
Consumidor
de

impulsividade,
esperteza, marcas de
prestígio
vestuário

seletividade, espírito
crítico

prudência, controle,
economia / poupança

hedonismo, espírito
crítico e seletividade

doces, balas, sorvetes,
chocolates, sucos

cigarros, bebidas
alcoólicas, livros,
discos

Mídia
principal
Vestuário

televisão

combustível,
alimentação fora de
casa, cigarros de baixo
teor
jornal, rádio, revista

rádio, televisão

rádio

Tipo
psicológico

Família
Papel da
mulher

Juventude
Consciência
social/política
Prática e
interesse

crítico, valoriza a
participação política

sente-se a vanguarda
da juventude,
reprova a maioria
crítico, atuante

aparência, autoimagem

viver, aproveitar,
prolongar o período
de dependência
individualista,
descontente,
reformista
esportes da moda,
ginástica, dança,
barzinhos, sexo
moto, barco,
equipamentos
esportivos, vídeocassete, asa delta
experimentação /
exigência de
qualidade
barzinhos, cigarros,
bebidas alcoólicas
revista

importância social da
roupa

individualização,
padronização grupal,
anti-convencional
status, sofisticação,
despreocupação com
“moda jovem”
etiquetas, grifes,
moda
vaidade e narcisismo
Fonte: McCANN-ERICKSON. Somos Todos Iguais? Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem. McCann-Erickson Brasil. Edição
especial da revista Briefing. São Paulo: Norte Editora, junho, 1984. (p. 48-49)
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Referências bibliográficas (Somos Todos Iguais?):
Entrevista:
Entrevista com Helena Quadrado, vice-presidente de pesquisa e planejamento da McCann-Erickson, em 09/05/2001.
Material de Divulgação:
McCANN-ERICKSON. Somos Todos Iguais? Uma Segmentação Sócio-Psicológica do Jovem. McCann-Erickson Brasil. Edição especial
da revista Briefing. São Paulo: Norte Editora, junho, 1984.

6.2.2.4. Juventude: Um Reencontro (McCann-Erickson) – estudo de jovens
A terceira versão do Estudo de Jovens da McCann-Erickson Brasil, realizada em
1989, foi chamada de “Juventude: Um Reencontro”.
O estudo, metodologicamente falando, foi realizado da mesma forma que o estudo
anterior. A fase qualitativa levou, entretanto, a uma reestruturação do questionário básico.
“Na realidade, mais do que suprir variáveis, acrescentamos novas áreas de investigação,
tornando nosso instrumento mais completo e atualizado. Seria impossível não verificarmos, por
exemplo, o grau de influência da AIDS nas atitudes morais dos jovens.” (McCann-Erickson,
1989:3)

Desta vez o questionário foi aplicado em uma amostra de 1000 jovens. Os mais de
100 itens pesquisados foram submetidos à Análise Fatorial e posteriormente, à Análise de
Segmentação / Cluster.
“Outras áreas de investigação foram acrescentadas ao questionário deste ano, além da própria
realidade ter sofrido transformações. Assim sendo, nem todos os fatores de hoje são diretamente
comparáveis aos de 1984. Sempre que possível estabeleceremos as correlações que foram
adequadas.” (McCann-Erickson, 1989:7)

Os fatores continuaram agrupados em duas dimensões básicas: Integração e
Modernidade, mas os fatores de cada dimensão sofreram alterações (comparados ao estudo
anterior):
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Processo de Segmentação do estudo: “JOVENS, UM REENCONTRO” McCann-Erickson 1989
Pesquisa qualitativa
↓
mais de 100 itens
↓
Integração
x
Contestação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise Fatorial

→

18 fatores →
↓

Submetidos à Análise de
Segmentação →

Modernidade
x
Conservadorismo

5 grupos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realização pessoal
Legalismo
Patriotismo
Auto Valorização
Satisfação
Competitividade
Disciplina
Individualismo
Confiança no futuro
do Brasil
Crença na juventude
Participação
Credibilidade no
governo
Liberação sexual
Emancipação
feminina
Independência
Negação do
casamento
Casamento aberto
Transgressão
Ingênuos (17%)
Reflexivos (24%)
Individualistas (28%)
Inconformados (13%)
Ajustados (18%)

Fonte: McCANN-ERICKSON. Juventude: Um Reencontro. McCann-Erickson Brasil. Outubro, 1989.

O material de divulgação do estudo (Juventude: Um Reencontro) apresenta as
diferenças entre o estudo realizado em 1984 (Somos Todos Iguais?) e o realizado em 1989.
Veja a tabela comparativa na próxima página.
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Comparação entre os estudos
1984
Modernos (22%)

1989
Ingênuos (17%)

Independentes (20%)

Reflexivos (24%)

Integrados (30%)

Individualistas (28%)

Contestadores (5%)

Inconformados (13%)

Conservadores (23%)

Ajustados (18%)

Mudanças
O segmento dos “Modernos” quase desapareceu. O que vemos hoje
em dia é um novo tipo que também privilegia o prazer, é vaidoso,
gosta da moda, porém este tipo de atitude é encontrado entre os mais
jovens da amostra, os Ingênuos. É menos liberal em suas atitudes
morais que o Moderno (mais velho) do passado. Tornou-se um tipo
menos comum: de 22% passou a representar 17% da amostra.
O grupo “Independente” praticamente se manteve igual no grupo
“Reflexivo”. Está um pouco mais jovem do que era, e alcançou terras
cariocas. Mas seus valores continuam os mesmos e até mais disposto
do que antes a batalhar também por um aprimoramento da sociedade.
E tornou-se maior. Dos 20% de participação que tinha, cresceu para
24%.
Os “Integrados” passaram a ser os “Individualistas”. Desiludiram-se
com o sistema e suas instituições e tornaram-se mais individualistas.
Perdeu algo do seu otimismo e da sua crença. Formam um grupo
pouco menor que o anterior, mas ainda é numeroso.
Os “Contestadores” do passado transformaram-se no grupo dos
“Inconformados”. Ampliou sua área de influência abrangendo as
classes A e B e contatando com um enorme contingente feminino, e
mudou-se para São Paulo. Perdeu suas bandeiras de luta e a esperança
de poder revolucionar os costumes. Quase perde a crença em si
mesmo. Embora continue sendo o menor grupo, é importante notar
que ele mais que dobrou de tamanho. De 5% elevou-se para 13%.
O antigo grupo “Conservador” está hoje representado no grupo dos
“Ajustados”. Envelheceu um pouco, mas seu perfil psicológico
continua fundamentalmente o mesmo. Sua submissão aos desejos dos
pais fez com que assumisse até mesmo a tarefa de buscar uma
profissão. Sua participação também diminuiu: de 23% para 18%.

Fonte: McCANN-ERICKSON. Juventude: Um Reencontro. McCann-Erickson Brasil. Outubro, 1989. (p. 56-57)

Referências bibliográficas (Somos Todos Iguais?):
Material de Divulgação:
McCANN-ERICKSON. Juventude: Um Reencontro. McCann-Erickson Brasil. Outubro, 1989.

6.2.2.4. Outros Estudos Realizados por Agências de Publicidade
As agências, como não têm mais grandes departamentos de pesquisa, passaram a
realizar pesquisas menos estatísticas em busca de insights sobre o consumidor para auxiliar
no desenvolvimento de campanhas.
Como exemplos desses estudos, temos:
PULSE – McCann-Erickson
Segundo Helena Quadro, vice-presidente de planejamento e pesquisa da McCannErickson Brasil, a agência parou de realizar os estudos psicográficos de jovens porque
começou a utilizar outras ferramentas de planejamento. Ela relata que esses estudos não
substituem os estudos psicográficos de jovens, mas são mais interessantes para a agência e
para os clientes. Ela justifica:
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“Os estudos de segmentação e as grandes pesquisa de mercado, a maioria dos clientes faz, hoje
em dia, na medida das suas necessidades. Então a gente estava vendo que a pesquisa estava
ficando uma coisa redundante e, muitas vezes, eu chegava pra dizer alguma coisa para o cliente,
ele abria a gaveta antes e dizia ‘Ah, eu já sabia disso’, até porque ele tem muito mais condições
de fazer pesquisa do que eu; eu não sou cliente, eu sou agência. Quem tem que fazer pesquisa do
produto dele é ele, não sou eu. Então a agência criou uma outra ferramenta de planejamento que
não é pesquisa – aliás em inglês fica muito bonito por que a gente diz: ‘It is not research, is
search’ – que, na verdade, é uma ferramenta que permite ter contato permanentemente com o
consumidor e, a partir desse contato, perceber o que está acontecendo, é uma ferramenta pra
você levantar insights.” (Helena Quadrado)

O Pulse tem um custo caro, mas é visto como um investimento. “Mas não era possível
manter o Pulse e os estudos especiais (como ‘Somos todos Iguais’), então a agência optou
por ficar com o Pulse, já que os clientes estavam realizando seus próprios estudos de
segmentação”, esclarece Helena Quadrado.
Segundo ela, o estudo manifesta-se de três formas:
•

A forma mais convencional e mais usada é chamada de “diálogo com o consumidor”.
“Toda semana, trazemos um grupo de consumidores e alguns funcionários se juntam a eles, um
planejador de mídia ou um redator ou um supervisor de atendimento, qualquer pessoa que não
tenha nada a ver com pesquisa. Eles sentam à mesa, conversam, tomam refrigerante e comem
salgadinho. Parece uma discussão em grupo, mas não é. Não há roteiro, quer dizer, o teu roteiro
é ‘o que você faz, o que você gosta de fazer, que você quer fazer da tua vida, se você é casada,
como é a sua relação com seus filhos, com o teu marido, se eu te desse 100 dólares esse fim de
semana o que você faria com essa grana?’ A função básica de pulse é colocar os funcionários da
agência em contato com o consumidor de verdade.” (Helena Quadrado)

•

Outra maneira de manifestar o estudo é o que chamam de “etnologia de mídia”.
“Dado um tema, seja ele qual for, nós verificamos como é que a mídia está tratando esse tema,
quais são os valores que a mídia está passando para o nosso público-alvo. A mídia obviamente
reflete as coisas que o consumidor quer ouvir.” (Helena Quadrado)

•

A outra manifestação do Pulse é chamada de “observadores de mudança”.
“Eu costumo chamar de Pulse dos experts. Por exemplo, se desejo entender os teens, eu posso,
além das táticas anteriores, conversar com um DJ. Eu peço para ele contar como é essa
‘garotada’; ou posso conversar com um professor de escola secundária.” (Helena Quadrado)

O projeto Pulse originou-se na metade da década de 90 na McCann Austrália. No
Brasil o pulse está em operação desde 1998.
Os esforços estão concentrados em quatro tipos de pessoas:
•
•
•
•

Construtores de uma identidade – jovens que estão terminando a adolescência e entrando na vida
adulta.
Construtores de uma família – donas-de-casa que estão em processo de aprender a cuidar da família e
de si mesmas.
Construtores de uma carreira – jovens adultos que estão começando a desenvolver vida independente,
desenvolvendo suas carreiras.
Construtores de uma nova vida – aqueles que já estão a ponto de deixar (ou acabaram de deixar) a
vida formal de trabalho e estão encarando a realidade da “terceira idade”.

Fonte: McCANN-ERICKSON. Pulse. McCann-Erickson Brasil.Março, 2000. (p. 5.)
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O Pulse pode, também, indicar tendências. O estudo Pulse Inglaterra, de 1999,
apontou dez tendências para o século XXI: Febre da fronteira, Fadiga da velocidade,
Riqueza mental, Bytes de espiritualidade, O florescimento da Geração Z, O divisor
sociotecnológico, Confusão de papéis, A masculinidade nua e crua, O que pensam as
mulheres e O novo nacionalismo.
Referências bibliográficas (Pulse):
Entrevista:
Entrevista com Helena Quadrado, vice-presidente de pesquisa e planejamento da McCann-Erickson, em 09/05/2001.
Material de Divulgação:
McCANN-ERICKSON. Pulse. McCann-Erickson Brasil.Março, 2000.

SCANNER – Talent
Segundo o site da agência (http://www.talent.com.br/planejamento-scan.htm) a
Talent desenvolveu uma nova abordagem usando tecnologia internacional e sua grande
experiência de campo. O conjunto desse trabalho recebeu o nome de Scanner.
O Scanner é composto por 3 produtos: GPS, Feelings e Qualidade Detonadora.
Scanner
É composto por 3 produtos:
1. GPS – identifica com precisão o ponto de estrangulamento no processo de
direcionamento do cliente ao produto.
2. Feelings – identifica a forma de sentir do consumidor quando se relaciona com
um determinado produto ou serviço. Parte da constatação de que a forma de a
pessoa sentir-se no processo de realizar alguma ação é mais importante do que
a ação em si.
3. Qualidade Detonadora – identifica o peso relativo dos atributos que compõem
um produto ou serviço e qual deles tem maior poder de detonar o ato físico da
compra. Qualquer investimento de comunicação feito em cima desse
diferencial específico irá provavelmente gerar muito mais atos de compra do
que o investimento realizado em qualquer outro atributo.
Fonte: http://www.talent.com.br/planejamento-scan.htm (acesso em 21/02/2002)

Eduardo Natividade, diretor de grupo da Talent, comenta que GPS e Feelings são
duas nomenclaturas para uma metodologia de trabalho. “São roteiros de trabalho para
identificar uma necessidade, uma permeabilidade do consumidor em algumas coisas.”
Ele ainda afirma que é um procedimento que a Talent realiza há muitos anos, mas
que o mercado “está começando a acordar agora”.“O planejamento não é um ato dedutivo, é
um ato criativo. E esses estudos criam condições para você poder criar oportunidades e
percepções.”
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Referências bibliográficas (Scanner):
Sites consultados:
http://www.talent.com.br/planejamento-scan.htm
Entrevista:
Entrevista com Eduardo Natividade, gerente de grupo da Talent, em 01/03/2002

6.2.3. ESTUDOS PSICOGRÁFICOS AD HOC REALIZADOS NO
BRASIL
6.2.3.1. Dossiê MTV – Universo Jovem
Semelhantemente aos estudos de jovens realizados pela McCann-Erckison, a MTV
realizou, em 1999 o Dossiê MTV – Universo Jovem. Realizado por Wilma Rocca –
Escritório de Pesquisa e Planejamento – e alguns dados relacionados à MTV Brasil
provenientes de outros estudos como:
•

Projeto MTV (os jovens e a MTV) realizado por Carlini & Associados – Carlini Pesquisa de
Mercado Ltda em agosto de 1999

•

Hábitos de Consumo – Qualificação da audiência MTV realizado pela Datafolha em fevereiro de
1999: consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas; produtos alimentícios; higiene pessoal;
cosméticos; roupas, calçados e acessórios; filme fotográfico; posse de eletroeletrônicos e
intenção de compra de eletroeletrônicos; intenção de compra de automóvel; posse de conta
corrente etc.

O Dossiê MTV Universo Jovem é um estudo "público"; foi divulgado para o
mercado publicitário, para empresas, para escolas e entidades que solicitaram apresentação.
Entretanto, uma parte do estudo é confidencial e não é divulgada pela empresa.
Vejamos a metodologia do estudo:
Perfil da amostra:
12 a 30 anos
Classe A, B e C (Critério Brasil)
São Paulo (capital e interior), Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre
Estudo qualitativo:
6 discussões em grupo
80 entrevistas em profundidade (jovens)
10 entrevistas em profundidade (pais dos jovens)
Estudo quantitativo:
2.425 entrevistas
- entrevistas pessoais, questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas (incluindo escala
de concordância)
- amostragem probabilística
- representatividade da amostra
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O estudo situa a presença de jovens no contexto histórico, social e político do país e
denomina os grupos de jovens como “tribos”.
“Deve-se estar atento aqui para o significado das tribos, consideradas como expressão de
diferenciação, espaço de trânsito e experimentação de caminhos, manifestação dos gostos e
opções estéticas que permitam ao jovem o reconhecimento enquanto indivíduo e com um curto
tempo de vida ...” (Dossiê MTV,1999: sn)

Alguns dados do estudo:
•

59% da amostra pertencem a famílias tradicionais (pai, mãe e filhos), 41% dos jovens
entrevistados vivem sob outras formas de composição familiar.

•

18% têm muita vontade de sair de casa, 28% um pouco e 54% nenhuma.

•

A grande maioria tem bom ou ótimo relacionamento com pai e mãe.

•

62% acham que os pais são atualizados.

•

83% concordam totalmente ou concordam em parte à afirmação “Pretendo dar a meus filhos
essencialmente a mesma educação que recebi de meus pais.”

•

68% acham que receberam a liberdade dos pais na medida certa.

•

22% estão casados ou morando junto com um(a) companheiro(a).

•

70% pretendem se casar (65% querem casar no religioso e civil).

•

75% pretendem ter filhos.

•

Há muita preocupação com o desenvolvimento/sucesso profissional, carreira e situação
financeira, futuro do país, violência, drogas (80% são contra legalização da maconha).

O estudo também, aborda: papel da mulher, AIDS, camisinha, sexo, bebida, cigarros,
religião, aborto, pena de morte, virgindade, tecnologia, preconceito racial.
Uma pequena parte do estudo refere-se à segmentação dos jovens. Através de
Análise Multivariada de atitudes, valores e comportamentos foram encontrados 6 grupos
diferentes em termos de padrão de pensamento e comportamento:
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Grupo
As antenas do tempo (15%)

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novas posturas (11%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe A/B1, solteiros
Consideram seriamente o desenvolvimento profissional.
São jovens que se percebem vivendo uma fase às vezes difícil,
mas mágica: ser jovem em tempo de liberdade e tecnologia.
Sem culpas e sem barreiras para consumir
Gostam de se vestir bem e comprar marcas famosas.
Sentem prazer em comprar livros e CDs
É o grupo que mais freqüenta cinema
Em casa gostam de ouvir música e ler
Gostam de festas agitadas, diversão
Declaram-se felizes
Questionam valores tradicionais ou “conservadores”
Têm ótimo relacionamento com os pais
Consideram os pais atualizados
Acham que receberam liberdade na dose certa
Concordam “EM PARTE” que dariam a mesma educação aos
filhos
Têm um pouco de vontade de sair de casa
São a favor do aborto em mais situações do que as atualmente
previstas por lei
São a favor da liberação da maconha
“Ficar” é válido
Predominantemente classe A, mulheres
Preocupadas com trabalho, segurança, críticas em relação ao
sistema educacional brasileiro.
O trabalho é altamente valorizado desde que não comprometa
a boa qualidade de vida.
É importante atingir independência e realização pessoal e
profissional
Mulher deve trabalhar fora. Valoriza conquistas femininas no
âmbito profissional
Grupo envolvido nos movimentos de ação coletiva (entidades
estudantis, ONGS, movimentos ligados à Igreja etc.)
É o grupo que mais declara prazer na compra de livros
Valoriza a informação e cultura
São leitoras de jornais e revistas
Preferem festas tranqüilas
É o grupo que mais acessa a Internet
Consideram-se muito felizes
Tudo ótimo na relação familiar: intenção de repetir a dose e
conservar valores vigentes ou mais tradicionais
É o grupo com maior número de jovens que pretendem se
casar na igreja e no civil e ter filhos.
Acham que a lei de aborto deve continuar como está
Grupo com mais integrantes contra a pena de morte
Grupo que menos declara que faria sexo só por tesão
Valoriza, mais que a média da amostra, a virgindade –
feminina e masculina.
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Sonhando com as alturas e lutando nas bases (20%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivendo intensamente !!! (16%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predominantemente da classe C, meninos, entre 12 e 17 anos
Trabalho é fator de altíssima valorização uma vez que não têm
tempo nem dinheiro para aproveitar a juventude ou investir na
formação pessoal
Valorizam a força de vontade
Sonham em ser famosos (modelo, cantor, jogador de vôlei, de
futebol)
Sentem, fortemente, a necessidade de melhorar de vida
Percebem a tecnologia como um inimigo: traz mais prejuízos
do que benefícios
Consideram melhora assumir responsabilidades mais cedo
Mesmo que ganhassem muito dinheiro, não parariam de
trabalhar
Concordam totalmente com a afirmação de que marcas
famosas são as melhores
Não acessam a Internet
TV predomina
Não têm hábito de ler jornais e revistas
São otimistas, mas têm muito medo da morte e sentem-se
muito ameaçados pela violência urbana
Têm boa relação com os pais
Não têm vontade de sair da casa dos pais
Querem casar e ter filhos
Pretendem dar aos filhos a mesma educação que receberam
Valorizam a virgindade feminina
Acham que, quando o marido ganha bem, é melhor que a
mulher fique em casa, cuidando da família
Predominantemente da classe C, de diferentes faixas etárias
É o único grupo que declara que aproveitaria ao máximo a
juventude e tentaria adiar ao máximo a hora de assumir
responsabilidades.
Considera DIVERTIR-SE muito importante
É um jovem ambicioso e com muitas aspirações
Gostaria de, um dia, tornar-se famoso, ganhar dinheiro,
mesmo que isso prejudicasse sua qualidade de vida ou que não
goste do trabalho
Se tivesse muito dinheiro pararia de trabalhar
São abertos ao consumo e seus valores
Consideram as marcas famosas as melhores
Acham muito importante estar na moda
É o grupo que mais sente prazer em comprar roupa e tênis
É o grupo que mais assiste TV
Não costumam ler jornais, revistas e acessar a Internet
São vaidosos e declaram-se satisfeitos com a aparência física
Consideram-se muito felizes
É o grupo que mais se orgulha de ser brasileiro
Não estão antenados às questões de globalização e nem têm
vontade de morar em outro país
Boa relação com os pais
Nenhuma vontade de sair da casa dos pais
Declaram ter liberdade na medida certa
Darão, aos filhos, a mesma educação que receberam

230

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Arranhados pela vida... (21%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidário (15%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predominantemente mais velhos, um pouco mais de mulheres,
acima de 25 anos, casados
Estão repensando valores, perdendo a flexibilidade e se
fechando mais no próprio universo
Gostariam de ter mais diversão, mais liberdade, mais dinheiro
O trabalho parece ser apenas fonte de dinheiro e condição de
sobrevivência
O valor mais importante no parceiro é ser trabalhador
Trabalhariam em algo que não gostassem se ganhassem muito
dinheiro
Se um dia ganhassem muito dinheiro, certamente parariam de
trabalhar
Auto-estima em baixa. Pouco satisfeitos com aparência física
Único grupo que se considera MAIS OU MENOS feliz.
Não pretendem ter filhos
Descrentes no país e nas instituições
Preferem um governante que rouba mas faz
Não acredita na importância do voto
Tem mais vergonha do que orgulho em ser brasileiro
Aprovam manifestações que usam violência
É o único grupo a favor da pena de morte
Relações e bases familiares fragilizadas
Relação ruim ou péssima com pai e regular ou boa com mãe
Único grupo que considera os pais ultrapassados
Discordam totalmente de dar aos filhos a mesma educação que
recebeu dos pais
Têm muita vontade de sair da casa dos pais
Têm menos liberdade do que gostariam
A satisfação pessoal inclui a realização no trabalho (trabalhar
no que gosta, mesmo que isso implique em ganhar menos)
Não gostaria de ser uma pessoa famosa
É o jovem mais solidário, que mais participa em movimentos
comunitários
É o grupo que mais aponta a falta de solidariedade como
principal problema do mundo.
Desaprova totalmente o uso de violência em manifestações
populares
A religião ocupa espaço importante em sua vida
É o grupo que mais participa de movimentos ligados à Igreja
Gosta de músicas evangélicas
Honestidade é um de seus valores fundamentais
Preferem governantes honestos, ainda que façam menos
São mais conservadores em relação à sexualidade e
independência feminina
Quando o homem ganha bem, acham melhor que a mulher não
trabalhe
Valorizam a virgindade masculina e feminina
“Ficar” não é válido porque não leva a nada

Fonte: MTV. Dossiê MTV - Universo Jovem. MTV Brasil, 1999.

Referências bibliográficas (Dossiê MTV):
Material de divulgação:
MTV. Dossiê MTV - Universo Jovem. MTV Brasil, 1999.
Entrevista:
Entrevista com Ione Maria Mendes, gerente de pesquisa da MTV Brasil, em 27/04/2001

6.2.3.2. Estudos psicográficos da Rhodia
Rubens Hannun, diretor do instituto H2R, realizou o primeiro estudo psicográfico da
Rhodia: iniciado em 1979, ficando pronto em 1980. Na época, era gerente de pesquisa da
Rhodia. Ele comenta:
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“Foi um processo muito interessante que não existia no Brasil, ninguém sabia fazer e eu fui para
a França, depois que o estudo já havia iniciado, ver como é esse tipo de estudo era realizado lá.
Eu fui entender um pouco como eles usavam, como eles faziam.” (Rubens Hannun)

Esse primeiro estudo psicográfico da Rhodia era relacionado à moda, ao vestuário.
Foi realizado juntamente com o Teorema (instituto que não existe mais). O processo de
pesquisa durou um ano. O estudo foi realizado somente em São Paulo, com uma amostra de
500 pessoas (homens e mulheres). Mas antes houve uma pesquisa qualitativa, discussão em
grupo. O questionário tinha aproximadamente 150 questões de concordância e gerou seis
segmentos.
Até hoje a Rhodia já realizou quatro estudos de Segmentação Psicográfica com
relação à moda. O primeiro em 1980, o segundo em 1982, o terceiro em 1986 e o quarto em
2000.
Os três primeiros estudos foram acompanhados por Rubens Hannun (que trabalhava
na empresa) e o último foi realizado, a pedido da Rhodia, pela H2R – instituto de pesquisa
do próprio Rubens Hannun.
Os estudos da Rhodia foram os primeiros estudos psicográficos realizados por
empresas a serem amplamente divulgados e seus resultados foram repassados para seus
clientes e fornecedores.
Matérias como “Bastidores do Vestir”, 1982 (revista Veja), “A clientela do
Morumbi”, 1987 (revista Exame) e “Pesquisa define perfil dos consumidores de roupa”,
(Ber, 2000) são exemplos da divulgação dos estudos.
A Rhodia foi pioneira também na introdução do Serviço de atendimento ao
consumidor.
“Ninguém nem sabia o que era isso, a Rhodia lançou o Serviço de Valorização do Consumidor
dizendo o seguinte: ‘Para a Rhodia não interessa o que o consumidor compra, interessa o que ele
pensa’ – que era a linha do estudo psicográfico.” (Rubens Hannun)

A Rhodia foi pioneira, também, na implantação do marketing social. Era uma
empresa “modelo”. A Rhodia Brasil, por causa de seus estudos psicográficos, chegou a ser
citada em um livro francês sobre marketing business to business.
Rubens Hannun esclarece o interesse da Rhodia pelo consumidor final:
“A Rhodia era uma empresa de matéria-prima e não roupa. O negócio dela era vender matériaprima têxtil, então tanto fazia se fosse vestido ou se fosse calça. O que interessava para ela era
saber as motivações que estavam por trás da compra têxtil. Por que as pessoas compravam roupa
e não compravam eletrodomésticos? O que as motivava a comprar ‘moda’ e não comprar outra
coisa?”
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O segundo estudo da Rhodia, realizado em 1982, teve como objetivo tentar entender
qual o significado do vestuário na vida dos respondentes.
“Para isso, a pesquisa procurou pegar, além do significado para o consumidor, também os
atributos exigidos no vestuário, dados demográficos também, auto-percepção de liderança com
relação à moda e estilo de vida. (...) A pesquisa procurou analisar o consumidor
individualmente, um por um, e compará-lo, a fim de se criar grupos de consumidores,
independentemente de classe social, sexo, idade etc.” (Hannun, 1982:43)

O resultado final mostrava seis segmentos de consumidores com relação a vestuário:
Consumistas (15%), Exibicionistas (19%), Racionais (17%), Moderados (28%), Utilitaristas
(14%) e o segmento indefinido (7%).
Segundo Hannun (1982), a análise individual do consumidor permite delinear
diversas estratégias.
“Criar desde a matéria-prima, o tecido, confecção, lojas de varejo mais adequadas para atender
cada grupo. Até comunicação de mídia, uma vez que com os dados de estilo de audiência,
poderíamos atingir o consumidor de uma forma mais profunda, talvez mais eficiente, porque
estaríamos pegando o consumidor nos seus aspectos mais sensíveis.” (Hannun, 1982:44)

Exemplo prático de utilização do estudo psicográfico pela Rhodia:
O terceiro estudo da Rhodia “Perfil Psicográfico – A Rhodia revela seu estilo de
vestir e suas tendências para a moda primavera/verão 87/88” (Rhodia, 1987) foi utilizado no
Shopping Morumbi (São Paulo) e seus resultados também foram divulgados.
Foram montados quiosques com computadores para que os clientes do shopping
respondessem a um questionário psicográfico. Ao final da pesquisa o respondente recebia o
resultado do seu estilo de vestir. Um folheto explicativo sobre cada segmento era entregue,
aos clientes do shopping, com as características de cada segmento e as tendências da moda
primavera/verão 87/88 que melhor se encaixavam para cada estilo.
Esse terceiro resultou em 8 segmentos: Exibicionista, Consumista, Personalista,
Exigente, Conciliador, Conservador, Independente e Pragmático.
Segue um exemplo da descrição do estilo e da sugestão da tendência de moda de
dois segmentos.
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Conservador
Você gosta de estar bem com você, porém não gosta
de se vestir de maneira inadequada ao local e à sua
idade.
Dentro disso, escolhe suas roupas.
Você prefere roupas que não saiam rapidamente da
moda e que sejam duráveis, resistentes e
confortáveis.
Nesta primavera/verão 87/88 a aparência romântica,
que revive o passado, a cor branca e tons
esbranquiçados são adequados ao seu estilo.
Dê preferência às roupas simples e práticas

Exibicionista
A roupa é uma maneira de você ser reconhecido
socialmente.
Por isso você valoriza o que veste.
Quando escolhe suas roupas, procura as que sejam
duráveis, além de estarem na moda.
Na primavera/verão 87/88 as roupas com
superposições drapeadas, que dão liberdade de
movimento e flexibilidade vêm sob medida para
você. São roupas insinuantes.
Dê preferência aos tons médios.

Fonte: RHODIA. Perfil Psicográfico – A Rhodia revela seu estilo de vestir e suas tendências para a moda primavera/verão 87/88.
Folheto, São Paulo, Rhodia, 1987.

Segundo Rubens Hannun, isso era uma boa prestação de serviço para o consumidor e
também para o Shopping Morumbi.
O Morumbi, por exemplo, descobriu o por quê dos seus consumidores irem ao
Shopping, mas utilizarem mais a parte de lazer e restaurantes. As lojas vendiam pouco
porque o seu público era formado, em grande parte por Exibicionistas e Consumistas – que
se consideravam líderes de moda. Essas pessoas gostavam de ver novidades, mas o
shopping não oferecia o que elas queriam. “Hoje há toda aquela parte de baixo, lojas de
grife, justamente por causa do nosso estudo”, afirma Rubens Hannun.
O mais recente estudo da Rhodia, realizado em 2000, permitiu estudar a evolução
dos segmentos psicográficos em relação à moda durante 20 anos.
O levantamento foi baseado em 950 entrevistas com pessoas de ambos os sexos,
entre 14 e 60 anos, moradoras do Rio de Janeiro e São Paulo.
Segundo Ber (2000), o estudo determinou sete grupos de consumidores: Antenado
(11%) e Refinado (9%), no grupo de “líderes”; Flexível (25%), Adaptado (23%) e
Exibicionista (13%), no grupo de “seguidores” e dois outros segmentos: Independentes
(13%) e Ascendentes (6%).
O material de divulgação “Perfil psicográfico – Um jeito próprio de consumir”
(Rhodia, 2000), traz, além das características de cada segmento, informações sobre as
mudanças sociais. Por exemplo:
“O homem que delega à mulher a tarefa de escolher e comprar as roupas que ele deverá usar é
um personagem quase em extinção – ou seja, a crescente auto-suficiência dos homens no que se
refere à decisão de compra de vestuário é uma realidade.” (Rhodia Poliamida, 2000: 4)
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Referências bibliográficas (Rhodia):
Material de divulgação:
RHODIA. Perfil Psicográfico – A Rhodia revela seu estilo de vestir e suas tendências para a moda primavera/verão 87/88. Folheto, São
Paulo, Rhodia, 1987.
RHODIA POLIAMIDA. Perfil Psicográfico – Um jeito próprio de consumir. Folheto, São Paulo, Rhodia Poliamida, 2000.
Artigos:
A CLIENTELA do Morumbi. Exame, 28 out. 1987. Gente e Negócios, p.23.
BASTIDORES do Vestir. Veja, São Paulo, 28 de abril, 1982.
BER, Alessandra. Pesquisa define perfil dos consumidores de roupas. Jornal da Tarde, São Paulo, 04 jul. 2000.
HANNUN, Rubens. Expectativas e Perspectivas do Consumidor Brasileiro. Mercado Global, ano IX, n. 53 / 1982 n. 2, São Paulo: Central
Globo de Comercialização, 1982.
Entrevista:
Entrevista com Rubens Hannun, diretor do instituto H2R, em 30/11/2001 e 07/12/2001.

6.2.3.3. Estudo Psicográfico da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM)
A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) do Governo do Estado de São
Paulo foi, por muito tempo, voltada somente a seus equipamentos (trem, ônibus, metrô) e às
vias de acesso (ruas, avenidas, estradas etc.). Pouca atenção era dada aos usuários.
Entretanto, a empresa está em um processo de mudança cultural, em um processo de se
voltar mais aos clientes a fim de atender suas necessidades.
Segundo Paulo Roberto Mondin-Gomide, coordenador da Unidade Técnica de
Mercado, essa mudança partiu do antigo secretário, Cláudio de Senna Frederico. Ele afirma
que a “mentalidade ‘engenheiresca’ começa a se disseminar; tanto que o último congresso
da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) foi voltado para o ‘humano’ e não
mais para o equipamento”.
Ele ainda esclarece que o falecido governador Mário Covas tinha a perspectiva de
transformar a STM em Secretaria de Assuntos Metropolitanos e, para tanto, fazia-se
necessário perceber a metrópole de forma “inter-setorial”, com saúde, com educação e,
também, entender o papel do transporte na vida das pessoas.
O coordenador justifica que essa mudança demanda um estudo de Segmentação
Psicográfica porque “na hora que você começa a entender as pessoas, já não adianta
segmentar pela forma tradicional”, a Segmentação Demográfica.
Segundo Paulo Mondin-Gomide, há trinta anos o Metrô já havia realizado um estudo
de segmentação que, embora não fosse considerado psicográfico, abordava um pouco os
valores e expectativas com relação ao Metrô. Naquela época o Metrô tinha um grande
departamento de pesquisa.
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A STM já realizou, pelo menos, três estudos de segmentação. O primeiro em torno
de 1973, 1974; o segundo no início da década de 90 (segmentação dos usuários a partir de
valores, estilo de vida e aspectos de avaliação do metrô) e o terceiro, em andamento em
2001 (ocasião da entrevista), sobre valores e avaliação de serviços para os 39 municípios da
região metropolitana de São Paulo.
“Nós fizemos discussões em grupo com moradores da região metropolitana. A nossa perspectiva
foi de inserir o transporte na região metropolitana; entender o papel do transporte na vida do
sujeito metropolitano; a maneira como isso se insere em um bairro, na sociedade, na vida das
pessoas. Procuramos ver como o transporte influi na vida das pessoas. Uma das conclusões da
fase qualitativa é a seguinte: transporte, na verdade, significa disponibilizar equipamentos
urbanos. Então quando eu penso que isso é o papel do transporte eu não posso mais esquecer a
finalidade da viagem, porque o transporte só existe para as pessoas irem à escola, ao trabalho, à
casa da sogra.” (Paulo Mondin-Gomide)

A fase qualitativa da pesquisa foi realizada com moradores, através de discussão em
grupo, e líderes de opinião (líderes sindicais, gente de imprensa), através de entrevistas em
profundidade.
O questionário foi montado com base na fase qualitativa e aplicado em 2.000
pessoas moradoras dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo.
“Montamos uma bateria de frases de concordância e discordância e escalas de avaliação de grau
de satisfação. São mais de 200 variáveis; as entrevistas são longas – dura mais de uma hora.
Introduzimos aspectos demográficos, de estilo de vida, de hábitos de uso, de transporte.” (Paulo
Mondin-Gomide)

A Análise Fatorial determinou 55 fatores, mas nem todos tinham sido analisados até
a data da entrevista (20/12/2001). Entretanto, segundo Paulo Mondin-Gomide: “A Análise
Fatorial do nosso estudo colocou a fé como nosso segundo fator. O primeiro é o
‘enraizamento’, é a raiz no bairro, de ter ligações afetivas com o lugar onde mora.”
Sobre a divulgação do estudo, o coordenador garante:
“Eu gostaria que o estudo fosse usado para conscientização do público interno e da sociedade.
Queria montar um Fórum de discussão sobre questões metropolitanas. O meu interesse é de
divulgar o estudo. No mínimo eu vou colocar disponível na EMPLASA1 que é uma empresa de
planejamento da região metropolitana.” (Paulo Mondin-Gomide)

Referências bibliográficas (STM):
Entrevista:
Entrevista com Paulo Roberto Mondin-Gomide, Coordenador da Unidade Técnica de Mercado da STM, em 20/12/2001.

1

EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA (http://www.emplasa.sp.gov.br)
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6.2.3.4. Estudo Psicográfico da Ford
Um outro exemplo de estudo psicográfico realizado sob encomenda para uma
empresa é o estudo “Segmentação Atitudinal” da Ford.
Segundo Cássio Pagliarini, gerente de vendas e marketing da Ford, o estudo,
realizado em 1998, era totalmente qualitativo – entrevistas individuais e discussão em
grupo.
Entretanto, a empresa chegou a agrupar os respondentes de acordo com os dados da
pesquisa qualitativa. Chegou-se a 10 segmentos relacionados com as categorias de produto
da empresa (como os consumidores que buscam a funcionalidade, os que buscam status etc.)
O gerente afirma que o estudo foi um mapeamento mundial, mas que os nomes e os
perfis dos grupos mudam de acordo com o país.
Além disso, os segmentos ou “categorias psicológicas do cliente” são selecionados
de acordo com o produto e a estratégia de marketing que se pretende trabalhar.
“Por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa para a nomenclatura de um produto novo. E
eu quero, basicamente, consumidores de 3 categorias psicológicas do cliente. Essa pesquisa de
nomenclatura vai ser uma pesquisa quantitativa, só que eu vou filtrar os clientes nas categorias
que eu defini na pesquisa qualitativa.” (Cássio Pagliarini)

CássioPagliarini garante que a correlação entre os produtos da empresa e os
segmentos “é muito boa”. Desta forma a empresa pode focar um tipo diferente de cliente
para cada classe de automóvel.
Segundo ele, o estudo foi útil, principalmente, para dirigir a comunicação e realizar
projetos de veículos.
“Segmentação Psicográfica é a essência do projeto e da comunicação do veículo. Ela indica a
atitude do cliente com relação ao veículo, o que ele espera do veículo. Desta forma é possível
construir o veículo e comunicar da forma como ele espera.” (Cássio Pagliarini) (grifo da autora)

Referências bibliográficas (Ford):
Entrevista:
Entrevista com Cássio Pagliarini, gerente de vendas e marketing da Ford, em 27/06/2001.

6.2.3.5. Estudos psicográficos realizados antes da década de 80
RAÇÕES PARA CÃES
Segundo Pergentino F. Mendes de Almeida, diretor presidente do instituto LPM, o
primeiro estudo de perfil psicográfico foi realizado pela LPM no início da década de 70
(1971, 1972 aproximadamente). Era um estudo de perfil psicográfico de consumidores de
237

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

rações para cães, em função das atitudes que eles tinham com os cães: “o sujeito que tem
um cão porque ele quer que seja um cão de guarda, cão de fundo de quintal, cão de campo,
cão de caça, até a madame que tem um cãozinho de colo que trata como se fosse filho”,
esclarece.
Referências bibliográficas (Rações para cães):
Entrevista:
Entrevista com Pergentino F. Mendes de Almeida, diretor presidente da LPM, em 29/11/01

REVISTAS FEMININAS DA EDITORA ABRIL
Pergentino Mendes de Almeida comenta que o segundo estudo de perfil psicográfico
realizado pelo mesmo instituto foi o da Editora Abril (em torno de 1974) sobre o perfil
psicográfico de leitoras de revistas femininas: Nova, Cláudia, Desfile, Capricho etc.
“Nós já tínhamos os segmentos pré-definidos na nossa amostra. O problema era descobrir como
se distinguiam, em termos de atitudes, as leitoras de Cláudia das leitoras das demais revistas.”
(Pergentino Mendes de Almeida)

Além de questões demográficas e algumas perguntas sobre consumo, “havia uma série
de medidas de atitudes com relação a sexo, casamento, profissão, atividades, papel da
mulher na sociedade e uma porção de coisas desse tipo que são variáveis puramente
atitudinais.”, relata o diretor.
Referências bibliográficas (Editora Abril):
Entrevista:
Entrevista com Pergentino F. Mendes de Almeida, diretor presidente da LPM, em 29/11/01

RJ REYNOLDS TOBACCO
Ainda segundo Pergentino Mendes de Almeida, a primeira pesquisa de Segmentação
Psicográfica foi realizada, pela LPM, provavelmente em 1978, para a RJ Reynolds Tobacco.
A pesquisa, voltada para os cigarros, tentava avaliar as atitudes dos fumantes. Pegou-se uma
amostra de fumantes e procurou-se levantar todas as atitudes que interessavam,
relacionadas, ou não, ao ato de fumar.
“Procuramos levantar os tipos de atitudes que eram pertinentes no consumo de cigarros, como:
estilo de vida, modo de encarar a vida, auto-conceito da pessoa; não necessariamente apenas a
opinião a respeito do ato de fumar. Então fizemos um levantamento de todas essas atitudes e o
problema era o seguinte: dadas essas atitudes como é possível discriminar grupos de pessoas
cujas as atitudes sejam dentro do grupo semelhantes entre si e que caracterize esse grupo como
algo diferente do resto do mercado; quantos grupos atitudinais existem? Qual a tipologia que
existe de fumantes?” (Pergentino Mendes de Almeida)
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Segundo ele, a pesquisa levou mais de 6 meses. A primeira etapa foi uma
investigação qualitativa em profundidade “a gente fez uma fase qualitativa e a gente fazia
estudos de profundidade, fizemos os grupos e entrevistas em profundidade com fumantes,
fizemos um repertório das atitudes subjacentes ao uso do cigarro”, com base nesse estudo,
elegeram de 300 a 400 variáveis possíveis. Através de um processo crítico começaram a
eliminar o que era redundante e aperfeiçoar o que precisava, especificando melhor o que
queriam. Chegaram à cerca de 100, 120 frases potencialmente fundamentais. Com essas
frases foram realizadas 600 entrevistas; realizou-se, então, uma Análise Fatorial exploratória
para poder quantificar os fatores básicos que existiam por trás frases a fim de reduzir ainda
mais; “com base nisso, escolhemos algo em torno de 40 frases”.
Só então a pesquisa foi realizada com amostra representativa: cerca de 1.500
entrevistas com fumantes. Nesta etapa foram acrescidas questões demográficas, de hábitos
consumo etc. Na seqüência foi realizada uma Análise Fatorial definitiva para saber o elenco
de atitudes que interessava chegando a 8 ou 10 fatores. Com base nesses fatores foi
realizada uma clusterização tentando várias soluções de 2 até uns 8 segmentos. “Acabamos
ficando em torno de 5 ou 7”, afirma ele.
Referências bibliográficas (RJ Reynolds Tobacco):
Entrevista:
Entrevista com Pergentino F. Mendes de Almeida, diretor presidente da LPM, em 29/11/01

KIBON
Paulo Mondin-Gomide afirma que por volta de 1977 a Kibon realizou um estudo de
Segmentação Psicográfica dos jovens voltado para goma de mascar. A segmentação foi
realizada com base em estudos qualitativos e visava o entendimento de diversos significados
possíveis da goma de mascar para cada um dos segmentos. Dessa forma, a segmentação
gerou uma tipologia.
Entretanto, ainda segundo Paulo Mondin-Gomide, tipologia é mais específico do que
segmentação. “Quando eu falo em tipologia não é possível distinguir por sexo; segmentação
eu posso segmentar por sexo; mas tipologia é um conceito mais refinado do que
segmentação. Então dá para fazer tipologias a partir de estudos qualitativos.”
Paulo Mondin-Gomide defende, inclusive, que é possível basear as ações da empresa
usando a pesquisa qualitativa pois, para ele, “a questão não é do risco, a questão é do seu
objetivo: o que você pretende e como vai usar.”
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Referências bibliográficas (Kibon):
Entrevista:
Entrevista com Paulo Roberto Mondin-Gomide, Coordenador da Unidade Técnica de Mercado da STM, em 20/12/2001.

O ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda segundo Paulo Mondin-Gomide, o Estado de São Paulo realizou, no final da
década de 70, um estudo para entender o perfil do consumidor.
O primeiro trabalho realizado consistia de “uma pesquisa básica, inclusive com
psicográfico, que pudesse entender quem era o leitor”. O estudo especificava o leitor do
Estado de São Paulo e o leitor da Folha de São Paulo – “que vinha começando a ganhar
vulto”.
“Nós mudamos totalmente a postura do Estado. Assumir o nome ‘Estadão’ foi reflexo
das pesquisas. Toda a área de comunicação de posicionar o Jornal da Tarde também”,
comenta Paulo Mondin-Gomide.
Referências bibliográficas (O Estado de São Paulo):
Entrevista:
Entrevista com Paulo Roberto Mondin-Gomide, Coordenador da Unidade Técnica de Mercado da STM, em 20/12/2001.

6.2.4. OUTROS ESTUDOS REALIZADOS POR INSTITUTOS DE
PESQUISA
6.2.4.1. Estudo sobre internautas – H2R
O instituto H2R, tradicional na prática de Segmentação Psicográfica, realizou em
2001 um estudo psicográfico a respeito do internauta. A pesquisa procurava verificar a
diferença de comportamento das pessoas em suas vidas diárias e na internet.
O estudo, financiado pelo próprio instituto, não estava vinculado a nenhum produto.
Apesar de ser um estudo sobre internautas ele não foi realizado no Brasil todo e também não
foi realizado via internet – tratava-se de entrevistas pessoais. O diretor do instituto justifica:
“Queríamos ver o internauta de uma maneira geral. Além disso, provavelmente não atingiríamos
todos os internautas porque há pessoas que não respondem questionários via internet – pessoas
que só usam a internet para checar e responder e-mail e usar a ferramenta de uma forma muito
utilitarista. Por isso decidimos realizar da maneira tradicional: para entrevistar todo tipo de
internauta, do fissurado que não sai da internet até aquele que usa um pouquinho, mas de uma
forma utilitarista.” (Rubens Hannun)
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Referências bibliográficas (Internautas H2R):
Entrevista:
Entrevista com Rubens Hannun, diretor da H2R, em 30/11/2001 e 07/12/2001.

6.2.4.2. Estudo de Jovens com relação à Tecnologia - Research International (RI)
Em maio de 2001, Nei Luis Silva e Nelsom Marangoni apresentaram, na conferência
da ESOMAR Latin American, um estudo de jovens com relação à tecnologia, realizado
pela Research International (RI). Ele foi considerado um dos três melhores papers. O
propósito maior do estudo era divulgar o trabalho do instituto.
Apesar de o estudo usar atitudes, Nelsom Marangoni não o chama de Segmentação
Psicográfica; prefere denominá-lo, simplesmente, de estudo de segmentação. Porque as
atitudes avaliadas são as ligadas à tecnologia, “não são valores gerais do ser humano, é uma
coisa bem específica”, justifica.
O estudo foi realizado em sete países da América Latina onde a RI está presente:
México, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile e Brasil. No total, foram realizadas
3.500 entrevistas em março de 2001. Foram entrevistados jovens de classe alta e média,
entre 13 e 17 anos, através de questionário estruturado.
“Através de uma bateria de atitudes em relação a tecnologia, gerada na fase qualitativa
deste estudo, foi feita uma segmentação do público jovem.” (Silva e Marangoni, 2001)
A Análise Fatorial de escala de atitudes (40 frases) mostrou 9 fatores que foram
usados na Análise de Cluster gerando cinco segmentos: o Rejeitador (24%), o Tecnófilo
(16%), o Ameaçado (24%), o Aceitador (17%) e o Curioso (19%).
A relação entre os segmentos e sua atração pela tecnologia pode ser resumido ao
quadro abaixo:
Mais atraído pela tecnologia
+

Menos atraído pela tecnologia

Tecnófilo
Curioso
Aceitador
Ameaçado
Rejeitador

Fonte: adaptado de Silva e Marangoni, 2001

O estudo mostra que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de jovens que
se distanciam do tema tecnologia e serão dificilmente atraídos por ele. O segmento
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Ameaçado e o segmento Rejeitador totalizam 59% dos jovens brasileiros, contra 36% no
Chile, 45% na Colômbia, 54% no México, 59% na Venezuela, 42% no Peru e 45% na Costa
Rica.
Silva e Marangoni (2001) apresentam seis conclusões do estudo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alto grau de familiaridade com Tecnologia da Informação
Os jovens usam, tem em casa e influenciam a compra de muitos “produtos tecnológicos”
A concentração de renda restringe o acesso dos jovens à tecnologia
Mais do que econômicas, barreiras atitudinais evitam uma adoção mais ampla de um
comportamento que os tornariam melhor preparados para o futuro
Diferentes barreiras atitudinais exigirão diferentes estratégias para trazer os jovens relutantes
para o mercado e para as melhores oportunidades.
Pode-se esperar, também, diferentes reações e taxas de resposta de diferentes segmentos em
pesquisas pela Internet, por exemplo.

Fonte: SILVA, Nei Luis, MARANGONI, Nelsom. Young People and Information Technology in Latin America. ESOMAR Latin
American Marketing Research Conference and Exhibition, Mexico City, 6-8 may 2001. Apresentação em Power Point.

Referências bibliográficas (Jovens e Tecnologia - RI):
Apresentação:
SILVA, Nei Luis, MARANGONI, Nelsom. Young People and Information Technology in Latin America. ESOMAR Latin American
Marketing Research Conference and Exhibition, Mexico City, 6-8 may 2001. Apresentação em Power Point.
Entrevista:
Entrevista com Nelsom Marangoni, diretor presidente da Research International, em 30/07/2001.

6.2.4.3. Mudanças na Qualidade de Vida dos Paulistanos - Datafolha
Embora não seja um exemplo de Segmentação Psicográfica, o estudo “Mudanças na
Qualidade de Vida dos Paulistanos”, realizado pelo Datafolha em 1997, é um grande estudo
de segmentação. Segundo Alessandro Janoni Hernandes, diretor de pesquisa do Datafolha,
“foi a primeira vez que um jornal divulgou análises de clusters”.
O diretor comenta que o estudo foi realizado porque, na época, “muitos acadêmicos
buscavam encontrar explicações para avaliação positiva do Plano Real e uma delas era o
acesso de classes menos favorecidas ao consumo”. A pesquisa, mais conhecida como “o
estudo dos emergentes”, esteve sempre associada à avaliação positiva do Plano Real.
Para definir quais seriam as variáveis que teriam maior correlação com a situação
social do indivíduo, foi realizada uma primeira segmentação, com base nas mudanças – as
pessoas que melhoraram, pioraram ou conseguiram se manter num padrão de vida razoável,
nos três anos de Plano Real. Essa primeira segmentação gerou três grupos: os emergentes,
os estáveis e os imergentes.
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A segunda parte do estudo foi “correlacionar os dados da primeira parte com três
variáveis sócio-demográficas: renda, escolaridade e classificação econômica Critério
Brasil”, afirma Alessandro Hernandes. A Análise de Cluster gerou cinco grupos:
•
•
•
•
•

Elite ou Incluídos (17% dos paulistanos)
Decadentes ou Deslocados (10% dos paulistanos)
Remediados (25% dos paulistanos) – são os principais emergentes
Batalhadores ou Neo-incluídos (8% dos paulistanos)
Excluídos (39% dos paulistanos)

Fonte: TOLEDO, José Roberto de. Vida Profissional do paulistano piora. Folha de São Paulo, 22 de junho de 1997.
e DATAFOLHA. Mudanças na Qualidade de Vida dos Paulistanos. São Paulo: Datafolha, 1997.

O estudo, apesar de não ser psicográfico, possui um bloco de “valores” que devem ser
considerados de “muito importante” para “nada importante”, em uma escala de 5 pontos.
São eles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
l.
m.

Plano de saúde
Casamento
Filhos
Realização profissional
Estabilidade no emprego
Lazer
Fé religiosa
Estudo
Beleza física
Liberdade
Dinheiro
Independência financeira

O diretor de pesquisa do Datafolha acrescentou que o estudo estava sendo realizado,
novamente, em 2001.
Referências bibliográficas (Mudança na Qualidade de Vida dos Paulistanos - Datafolha):
Artigo:
TOLEDO, José Roberto de. Vida Profissional do paulistano piora. Folha de São Paulo, 22 de junho de 1997.
Material de divulgação:
DATAFOLHA. Mudanças na Qualidade de Vida dos Paulistanos. São Paulo: Datafolha, 1997.
Entrevista:
Entrevista com Alessandro Janoni Hernandes, diretor de pesquisa do Datafolha, em 06/03/2002.

6.2.4.4. MarkeTrend e Idea Map – Ábaco
Observação: Os estudos abordados a seguir não são estudos psicográficos, mas
oferecem informações importantes que podem servir como grandes aliados no processo de
Segmentação Psicográfica.
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O instituto de pesquisa Ábaco realiza uma pesquisa de “clima do consumo” e das
tendências de compra de produtos como celulares, televisores, carros, viagens para o
exterior. O estudo mostra a história econômica do Brasil e o clima de consumo desde 1988.
MarkeTrend é uma pesquisa bimestral sobre a atitude e otimismo das pessoas em relação ao
poder de compra.
O estudo partiu de pedidos de clientes. Alan Grabowsky, diretor presidente do
instituto, esclarece:
“Quando eu fazia o MONITOR os clientes sempre queriam saber informações a curto prazo.
Eles queriam uma pesquisa para dizer o que iria acontecer mês que vem; não queriam saber
daqui a 5 anos, essas tendências a longo prazo. Então eu bolei uma pesquisa bimestral, ou
trimestral naquela época, chamada INDICATOR. É o nome que eu usei desde 1978 para ser uma
pesquisa para indicar as tendências. Quando eu saí da agência eu resolvi dar continuidade àquela
pesquisa. Fazemos com os nossos próprios recursos, mesmo quando não tem cliente, para dar
continuidade ao nosso banco de dados.” (Alan Grabowsky)

Outra ferramenta do instituto Ábaco é a tecnologia Idea Map, desenvolvida por
Howard Moskowitz, um psicólogo experimental e trazida para o Brasil em 1997 pelo
instituto.
“A idéia é testar dezenas de idéias de uma vez só sem confundir a cabeça do respondente. A
conjoit analysis normal é, simplesmente, pegar três ou quatro elementos, combiná-los de
diversas formas e apresentar esse conceito para a pessoa. Enquanto esse conjoint ‘normal’, cuja
fórmula é conhecida de todos os estatísticos, permite trabalhar com 10 ou 15 elementos,
Moskowitz descobriu uma maneira de testar até 200. Então imagina quantas combinações são
possíveis. E o processo é simples: pega-se um produto, e cria-se 16 designs, 16 benefícios,
características, marca, preço etc. O respondente vê os benefícios, no computador, e dá nota de 1
a 9. O conceito é mostrado e a reação é imediata. O princípio é o seguinte: você não sabe falar o
que você quer, mas quando a gente mostra pra você, você sabe.” (Marcos Carvalho)

Pergentino Almeida,diretor presidente da LPM, em entrevista pessoal, cita o clássico
texto de Theodore Levitt (1960 e 1986) “Miopia em Marketing” sobre a predominância da
mentalidade do engenheiro na área de marketing: as alternativas são definidas pelos
engenheiros, a engenharia dita as segmentações quando, em tese, deveria vir do consumidor.
Ele dá o exemplo dos celulares que fazem mil tarefas diferentes porque são as alternativas
que a engenharia disponibiliza sem pensar que pode haver um indivíduo que só quer um
telefone que faça e receba ligações (sem agenda eletrônica, calculadora, entrada para
computador etc.). “Eles ficam querendo me vender coisas que eu não preciso, que eu não
quero.”
A técnica IdeaMap trabalha, justamente, a idéia das diferentes necessidades de cada
consumidor. Através dessa técnica os respondentes avaliam idéias e atributos de produtos,
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testando centenas de conceitos, realizando milhões de combinações e apresentando uma
solução ótima para cada segmento do mercado.
Como é realizado o IdeaMap?
1. Levantar e organizar centenas de elementos, os tijolos básicos de conceitos.
2. Recrutar consumidores representativos.
3. Mostrar-lhes os elementos combinados em conceitos via desenho experimental.
4. Medir seu interesse nas combinações.
5. Identificar elementos que provocam interesse.
(Análise de Regressão)
6. Re-combinar os elementos em conceitos otimizados para cada segmento.
Fonte: adaptado de IDEAMAP, Ábaco Pesquisa de Marketing e MJI – Moskowitz, Jacobs Inc. USA Scientific Marketing Research,
2001.

A tecnologia permite levantar o perfil dos respondentes através de variáveis
demográficas, psicográficas, comportamentais etc. e realizar os “experimentos” Idea Map
com cada respondente. Entretanto Alan Grabowsky alerta que a parte psicográfica é uma
pequena parcela do estudo “porque nós só usamos a parte aplicável”.
A grande vantagem desse tipo de estudo é a rapidez dos resultados. “O tempo que
demora é o tempo do trabalho de campo e dois dias úteis para entregar o arquivo digital para
o cliente”, garante o diretor do instituto.
Referências bibliográficas (MarkeTrend e IdeaMap):
Apresentação:
IDEAMAP, Ábaco Pesquisa de Marketing e MJI – Moskowitz, Jacobs Inc. USA Scientific Marketing Research, 2001.
Entrevista:
Entrevista com Alan Grabowsky, diretor presidente da Ábaco, e Marcos Carvalho em 23/08/2001.
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7. A PRÁTICA DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
NO BRASIL

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Como mencionado (várias vezes) durante o texto, a prática da Segmentação
Psicográfica no Brasil é muito pouco divulgada. Os profissionais brasileiros não costumam
escrever muito (devido à falta de tempo e incentivo); além disso, não há um periódico
nacional do nível, por exemplo, do Journal of Marketing Research.
Para um aprofundamento na questão da segmentação do mercado nacional foi
necessário, portanto, conversar diretamente com as pessoas envolvidas no processo de
pesquisa de segmentação: Empresas, Institutos de Pesquisa e Agências de Publicidade.

7.2. METODOLOGIA DA PESQUISA
Como citado no capítulo 1, esta fase da pesquisa corresponde à Etapa II:
Levantamento de dados sobre o conhecimento e a utilização da Segmentação Psicográfica
pelas empresas nacionais e a necessidade do uso da mesma, através de entrevistas com
profissionais de Empresas, Institutos de Pesquisa e Agências de Publicidade.
O processo de pesquisa iniciou-se com uma entrevista piloto com Carlos Alberto
Júlio, presidente da HSM Management (em novembro de 2000). A entrevista, de caráter
exploratório, permitiu o delineamento e o entendimento da situação nacional sobre o uso da
Segmentação Psicográfica no Brasil e forneceu dados importantes para a elaboração dos
roteiros das entrevistas seguintes. O entrevistado indicou, ainda, vários profissionais de
pesquisa de mercado e marketing. Esses contatos foram fundamentais para o
desenvolvimento da parte empírica da pesquisa, pois abriram muitas outras portas, já que, a
cada entrevista realizada, surgiram novas indicações de profissionais a serem ouvidos.
Dessa forma, a metodologia de amostragem utilizada foi a chamada “Bola de Neve”
(Babbie, 1998) que é não-probabilística. Segundo o autor, esse procedimento é
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implementado através da coleta de dados através de um pequeno número de membros da
população-alvo que fornece informações para localizar outros. “Bola de neve refere-se ao
processo de acumulação, uma vez que cada respondente sugere outros respondentes.” (p.
196). O processo de indicação de respondentes cresce a cada entrevista em proporção tão
grandiosa que acaba se tornando uma “bola de neve”. Essa metodologia amostral é utilizada,
principalmente, em estudos exploratórios porque sua representatividade é questionável.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente ou por telefone e a maioria foi
gravada (sempre com o consentimento do entrevistado). Como muitas das questões são
abertas, houve um grande número de dados novos sobre o assunto e muito espaço para que o
entrevistado pudesse dizer tudo o que quisesse (muitas vezes saindo do foco da questão, mas
sempre relacionado ao assunto Segmentação de Mercado) gerando, assim, uma grande
quantidade de informação difícil de ser quantificada. Por esta razão, as entrevistas foram
consideradas fontes de dados qualitativos; mesmo porque o pressuposto para uma pesquisa
ser considerada quantitativa é a amostragem, a representatividade da amostra.
A pesquisa foi dividida em três partes: realização de entrevistas com profissionais de
Empresas, Institutos de Pesquisa e Agências de Publicidade.

7.2.1. EMPRESAS
•

Realização de entrevista em profundidade seguindo um roteiro* com Empresas
principalmente do Estado de São Paulo. Inicialmente o critério de seleção era que a
empresa atuasse no segmento Business to Consumer, ou seja, oferecesse produtos ou
serviços destinados ao consumidor final, tivesse um departamento de marketing e o
profissional entrevistado fosse de nível de gerência ou superior (tanto da área de
marketing como de pesquisa). Entretanto, com o aumento de número de indicações,
procurou-se selecionar, também, as empresas que tinham tradição no uso de pesquisa de
mercado – as empresas de maior porte, conseqüentemente.

*

Os roteiros em anexo assemelham-se a questionários semi-estruturados porque foram utilizados como tal nas
primeiras entrevistas; entretanto, a cada entrevista realizada, surgiam informações que não constavam do
questionário inicial; dessa forma, o processo natural foi permitir que o entrevistado relatasse o maior número
de informações e o questionário acabou sendo utilizado como um roteiro de entrevista para retomar assuntos
não abordados pelos entrevistados; até mesmo as questões, muitas vezes, não eram indagadas do jeito que
estava escrito, tudo dependia do “tom” de cada entrevista. Novos tópicos foram, informalmente, acrescentados
ao final dos “questionários/roteiros” para que os entrevistados comentassem, também, outros assuntos que se
mostraram interessantes no decorrer do processo da pesquisa.
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As entrevistas com profissionais de empresas tiveram como objetivo principal
determinar o uso ou não da Segmentação Psicográfica pelas empresas, o conhecimento
sobre o assunto, a necessidade ou não da utilização de estudos de segmentação com enfoque
em valores e estilos de vida como forma de auxílio para a tomada de decisões de marketing
e a necessidade de um estudo psicográfico geral brasileiro. (o roteiro/questionário da
entrevista encontra-se no Anexo 4).
Foram realizadas 21 entrevistas, em 20 empresas. A Nestlé foi a única empresa em
que o questionário foi aplicado em um profissional de marketing e um de pesquisa. No total
foram entrevistados 12 profissionais mais voltados à área de pesquisa de mercado e 9
profissionais mais voltados à área de marketing.
Das 20 empresas, 8 são do ramo alimentício, 2 do ramo ligado à higiene, 2 do ramo
financeiro, 1 do ramo farmacêutico, 1 do ramo de transportes, 1 do ramo têxtil, 1 do ramo
automotivo, 1 do ramo de eletrodomésticos, 1 de varejo de material de escritório, 1
distribuidora de filmes e 1 empresa do ramo de comunicação (veículo).
Seis empresas são nacionais (origem brasileira) e 14 multinacionais (11 de origem
norte-americana, 1 de origem suiça, 1 de origem francesa e 1 de origem anglo-holandesa). A
maior parte das empresas é de médio ou grande porte (10 consideram-se grandes, 3 “médias
para grandes”, 4 médias, 1 “pequena para média” e 2 pequenas). A maior parte delas
funciona no Brasil há mais de 20 anos (pelo menos 8 funcionam há mais de 50 anos).
As empresas com seus respectivos ramos de atividade, os profissionais entrevistados
e seus respectivos cargos e a data e o método da entrevista encontram-se na próxima tabela.
Com exceção das empresas que não permitiram a utilização de seus nomes
(denominadas apenas “empresa do ramo x” a fim de preservar a identidade das mesmas e de
seus funcionários), todos os entrevistados autorizaram a reprodução do conteúdo das
entrevistas assim como seus nomes e das empresas em que trabalham.
Importante alertar que alguns dos profissionais entrevistados não estão mais
trabalhando nas empresas ou institutos de pesquisa aos quais pertenciam na época da
pesquisa. Por essa razão, foram colocadas as datas das entrevistas (tabelas abaixo). É
importante, então, considerar os dados como sendo verdadeiros até a data de cada entrevista.
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1.

NOME DA
EMPRESA
QUAKER

RAMO DE
ATIVIDADE
Alimentício

NOME DA
PESSOA
Eliezer Grinberg

2.

DANONE

Alimentício

Alberto Beired
Bendicho

3.

KRAFT FOODS

Alimentício

Márcia Carvalho

Alimentício

Elen Wedemann

Alimentício

Ricardo Bassani

4.

KELLOGG DO
BRASIL
5. NESTLÉ

Vívian Haag
Galvão Leite
6.

Empresa
multinacional do
ramo alimentício1

Alimentício

7.

Empresa
multinacional do
ramo alimentício2

Alimentício

8.

BAUDUCCO

Alimentício

9.

UNILEVER

10. NATURA
11. TEKA

Ricardo Amorim

Gerente de produto

Higiene do lar e
pessoal

Dulce Mantella
Perdigão

Regional consumer
insight leader

Cosméticos,
saúde, higiene e
chás
Têxtil

Maria Rosa
Rezende Meira

Gerente de pesquisa

22/03/2001
Telefone e gravada
(parte)
13/08/2001
Pessoalmente e
gravada
25/09/2001
Telefone e gravada

Wilimar Keller

Gerente de venda de
licença
Gerente de pesquisa

20/03/2001
Telefone
18/04/2001
Telefone e gravada

Gerente de pesquisa

04/04/2001
Telefone e gravada
27/06/2001
Telefone e gravada
14/03/2001
Telefone e gravada

Financeiro

14. FORD

Automotivo

15. MULTIBRÁS

Produção e
comércio de
eletrodomésticos
Varejo de
materiais para
escritório
Distribuidora de
filmes (cinema,
vídeo e DVD)
Comunicação

18. MTV
19. PHARMACIA
BRASIL
20. STM
SECRETARIA DOS
TRANSPORTES
METROPOLITANOS

15 e 16/03/2001
Telefone e gravada
Gerente de pesquisa
03/04/2001
Telefone e gravada
Gerente de marketing, 11/06/2001
produto
Telefone e gravada
Gerente de pesquisa
18/06/2001
Telefone e gravada
Gerente de marketing 05/06/2001
Telefone e gravada

23/05/2001
Telefone e gravada

13. BANK BOSTON

17. WARNER BROS

Diretor de marketing
de informação e
pesquisa
Gerente de pesquisa
de mercado e gerente
de produto
Gerente de pesquisa

DATA E
MÉTODO
26/06/2001
Pessoalmente e
gravada
06/04/2001
Telefone e gravada

Gerente de marketing

12. Empresa nacional Financeiro
do ramo financeiro
(grande porte)

16. OFFICE MAX

Gerente de
marketing de
empresa
multinacional do
ramo alimentício1
Gerente de
marketing de
empresa
multinacional do
ramo alimentício2

CARGO

Farmacêutico
Transporte

Gerente de
pesquisa de
empresa do ramo
financeiro
Adriana Raireri
Spielkamp
Cássio Pagliarini
Sérgio Santos

Gerente de vendas e
marketing
Gerente de marketing

Romeo Busarello

Diretor de marketing

13/03/2001
Telefone

Deborah Telésio

Diretora de marketing

08/05/2001
Telefone e gravada

Ione Maria
Mendes
Sílvia Sfeir

Gerente de pesquisa

Paulo Roberto
Mondin-Gomide

Coordenador da
Unidade Técnica de
Mercado (acima de
diretor)

27/04/2001
Telefone e gravada
25/04/2001
Telefone e gravada
20/12/2001
Pessoalmente e
gravada

Gerente de marketing
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7.2.2. INSTITUTOS DE PESQUISA
• Realização de entrevista em profundidade destinada a Institutos de Pesquisa
(selecionados através de indicações de outros profissionais desde que o respondente
pertencente ao instituto tivesse algum conhecimento sobre Segmentação Psicográfica e
exercesse cargo de gerência ou superior).
A entrevista teve como objetivo principal verificar a realização ou não de pesquisas
psicográficas pelos institutos, metodologia das mesmas, conhecimento sobre o assunto,
procura por esse tipo de pesquisa, necessidade de um estudo geral brasileiro e alguns
aspectos técnicos sobre a Segmentação Psicográfica. (o roteiro/questionário da entrevista
encontra-se no Anexo 5).
INSTITUTO DE PESQUISA

1.

ÁBACO

2.

DATAFOLHA

3.

FASES PLANEJAMENTO
E PESQUISA DE
MERCADO

4.

H2R

NOME DA(s)
PESSOA(s)
Alan Grabowsky
Marcos Carvalho
Samanta Kenney Paulino
Alessandro Janoni
Hernandes
Elvira Blanco Cattai
Rubens Hannun

CARGO

DATA E MÉTODO

Diretor presidente

23/08/2001
Pessoalmente e gravada

Diretor de pesquisa

06/03/2002
Pessoalmente e gravada
05/04/2001
Telefone e gravada

Dona, presidente
Diretor

30/11/2001 e 07/12/2001
Pessoalmente e gravada
5. IBOPE
Suzana Garcia
Gerente comercial do 06/07/2001 e 20/08/01
Target Group Index
Pessoalmente e gravada
6. IPSOS-ASI
Márcio Saliby
Gerente de contas
06/12/2000
(pesquisa em publicidade)
Telefone
7. IPSOS-MARPLAN
Hilda Wickerhauser
Sócia
07/06/2001 Pessoalmente
(pesquisa de mídia)
e gravada (indicou
Virgínia Silva e Silva)
Virgínia Silva e Silva
Diretora de
20/06/2001
atendimento e projeto Pessoalmente e gravada
8. IPSOS-NOVACTION
Pedro Fernandez
Presidente
12/06/2001
(pesquisa ad hoc em geral)
Márcia Manfrini
Sócia
Pessoalmente e gravada
9. LPM
Pergentino F. Mendes de Diretor presidente
29/11/2001
Almeida
Pessoalmente e gravada
10. MILLWARD BROWN
Aurora Yasuda
Diretora de operações 29/08/2001
Pessoalmente e gravada
11. RAZÕES E MOTIVOS
Fernando Leite Ribeiro
Dono, diretor
24/11/2001
Pessoalmente e gravada
12. RESEARCH
Nelsom Marangoni
Diretor presidente
30/07/2001
INTERNATIONAL
Pessoalmente e gravada
13. SENSE ENVIROSELL
Maria Cristina
Diretora presidente
29/03/2001
Mastopietro
Telefone e gravada
Obs.: Clarice Herzog (Clarice Herzog Associados) foi contatada, mas somente indicou outros profissionais.
Outros importantes institutos e profissionais de pesquisa (como Indicator, Interscience, EP, Perfecto , INESE,
Goldfarb Consultants, Gallup e Vera Aldrighi Associados) foram contatados (alguns até 4 vezes) mas não foi
possível o agendamento para a realização de entrevista. Vários outros profissionais importantes da área foram
indicados mas não chegaram a ser contatados.
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Foram realizadas entrevistas com 13 institutos de pesquisa (totalizando 17 pessoas
entrevistadas porque, em alguns casos, mais de uma pessoa estava presente na entrevista ou
o primeiro contato indicava outra pessoa do instituto para conversar). Com exceção do
IBOPE que tem cerca de 1.800 funcionários e do instituto Fases (que tem 2 funcionários), os
institutos tendem a ter entre 15 e 40 funcionários (6 institutos pesquisados) ou entre 65 e
100 funcionários (5 institutos pesquisados).

7.2.3. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
• Realização de entrevista em profundidade destinada a profissionais de Agências de
Publicidade (selecionados através de indicações de outros profissionais desde que a pessoa
a entrevistar tivesse algum conhecimento sobre Segmentação Psicográfica).
A entrevista teve como objetivo principal verificar a realização ou não de pesquisas
psicográficas pelas agências, o conhecimento sobre o assunto, a procura por esse tipo de
pesquisa e a necessidade de um estudo geral brasileiro. (o roteiro/questionário da entrevista
encontra-se no Anexo 6).

1.

AGÊNCIA DE
NOME DA PESSOA
PUBLICIDADE
McCANN ERICKSON Helena Quadrado

CARGO

DATA E MÉTODO

Vice-presidente de
planejamento e pesquisa
Vice-presidente de
planejamento e pesquisa
Diretor de grupo

09/05/2001
Pessoalmente e gravada
2. SALLES D’ARCY
Maria Angela Zampol
23/08/2001
Pessoalmente e gravada
3. TALENT
Eduardo Natividade*
15/03/2001 Pessoalmente
e gravada (na
INTERATIVA) e
01/03/2002
Telefone e gravada (na
TALENT)*
4. YOUNG &
Celia Belem Chiavone
Vice-presidente de
16/11/2001
RUBICAM
planejamento estratégico Pessoalmente e gravada
*Eduardo Natividade era diretor geral da agência INTERATIVA quando a entrevista foi realizada. Mas a
agência fechou e parte da entrevista foi refeita com o mesmo publicitário, agora na agência TALENT.
Obs.: Além disso, houve uma conversa informal, por telefone, com o Sr. Luiz Augusto Cama, vice-presidente
de Planejamento da agência Ogilvy, dia 22/11. Algumas considerações do Sr. Cama estão no item 8.4.2.
Importantes agências de publicidade (como Leo Brunett, ALMAP, Saldiva e Associados, DM9DDB,
Thompson, Giaconetti & Farkas) foram contatadas mas não foi possível o agendamento para a realização de
entrevista.
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7.2.4. ACADEMIA
Além das entrevistas com profissionais de empresas, institutos de pesquisa e
agências de publicidade, foram realizadas conversas informais com acadêmicos
(professores) da ECA (prof. Leandro Leonardo Batista), FEA (prof. José Afonso Mazzon e
Celso C. H. e Grisi) e ESPM (prof. Francisco Gracioso). A única conversa gravada foi a de
Francisco Gracioso (ESPM) que teceu vários comentários conceituais sobre a Segmentação
Psicográfica; as demais foram mais curtas e diretas (basicamente para obter informações
sobre publicações nacionais e estrangeiras e indicações de pessoas conhecedoras da
Segmentação Psicográfica).

7.3. RESULTADOS DA PESQUISA
É importante deixar claro que este estudo é de caráter exploratório (e não
conclusivo), o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre Segmentação Psicográfica e
gerar algumas hipóteses sobre o assunto. Todas as informações aqui obtidas foram coletadas
junto a uma amostra por conveniência, de pessoas com experiência em pesquisa
mercadológica e/ou marketing.

7.3.1. PRÁTICA DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.3.1.1. A prática de segmentação pelas empresas:

Todas as empresas pesquisadas declaram trabalhar com algum tipo de segmentação,
sendo que:
•

15 realizam Segmentação Demográfica;

•

12 realizam Segmentação Psicográfica – incluindo uma que citou Segmentação Atitudinal ou de
Estilo de Vida e uma que citou segmentação “pseudo-psicográfica”1;

•

1 realiza Segmentação por Benefício;

1

“pseudo psicográfico – é um psicográfico que não é baseado em nenhuma pesquisa. É mais pelo feeling e
pelo que isso representa.” - Gerente de marketing de empresa multinacional do ramo alimentício
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•

2 mencionaram segmentação relacionada às necessidades do consumidor;

•

4 mencionaram Segmentação Geográfica e

•

18 mencionaram outros tipos de segmentação (freqüência de uso, meio de transporte utilizado,
canal de distribuição, volume de venda, área esportiva, crescimento, ocasião de consumo,
comportamento, relacionamento, recebimento, natureza da ocupação, uso do produto, público
diet, oportunidade de consumo, perfil do consumo do consumidor, status do usuário, relação da
pessoa com a marca, tipo de produto que compra, potencial prescritivo, hábitos de consumo,
foco no mercado SOHO – Small Office Home Office, além de segmentar o produto).

Observação: Duas empresas que utilizam estudos psicográficos não citaram na primeira questão (espontânea),
mas afirmaram contratar estudos psicográficos de institutos no decorrer da entrevista.

Praticamente todas as empresas realizam mais de um tipo de segmentação,
combinando as variáveis de segmentação2 para determinar o público-alvo ou realizando
diferentes tipos de segmentação, dependendo do produto ofertado.
Importante notar que a pesquisa de Hábitos e Atitudes foi associada, muitas vezes, à
segmentação.3
Com relação à prática da Segmentação Psicográfica pelas doze empresas temos:
•

5 do ramo alimentício.

•

1 do ramo de higiene do lar e pessoal.

•

1 de do ramo de cosméticos, higiene pessoal, saúde e chás.

•

1 do ramo automotivo.

•

1 do ramo de transportes.

•

1 do ramo financeiro.

•

1 do ramo de eletrodomésticos.

•

1 do ramo de comunicação.

2

“Nós trabalhamos uma coisa que a gente chama de 3D (3 dimensões): Atitudes (psicográfico), Volumétrico
(relação com consumo, com volume de venda de uma determinada categoria; peso que o segmento tem para
uma determinada categoria de produto), Demográfico (segmentação tradicional)” - Dulce Perdigão (Unilever)
3

“Eu tenho a segmentação por perfil sócio-demográfico regional (porque eu faço hábitos e atitudes) –
segmenta-se não só por sexo ou idade e classe, mas segmenta, por exemplo, por ocasião de consumo, por
heavy, medium, light user. Você pode inserir outras perguntas num questionário U and A - Hábitos e
Atitudes - pra segmentar. Então você pode colocar perguntas comportamentais dentro do questionário de
hábitos e atitudes, chegando a segmentos que compartilhem um determinado tipo de idéia, de
comportamento; é possível fazer isso, mas depende da categoria pois cada categoria tem uma razão de compra,
um eixo que você está trabalhando.” - Márcia Carvalho (Kraft Foods)
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EMPRESAS PESQUISADAS
8 empresas do ramo alimentício
2 empresas do ramo ligado à higiene
2 empresas do ramo financeiro
1 empresa do ramo de transportes
1 empresa do ramo automotivo
1 empresa do ramo de comunicação
1 empresa do ramo de eletrodomésticos
1 empresa de varejo de material de escritório
1 empresa do ramo farmacêutico
1 empresa do ramo têxtil
1 distribuidora de filmes

•

8 de grande porte (5 multinacionais, 3 nacionais)

•

2 de pequeno porte (2 multinacionais)

•

1 de médio/grande porte (nacional)

•

1 de médio porte (multinacional)

Número de empresas que
praticam Segmentação
Psicográfica
5
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

7.3.1.2. Necessidade de um estudo específico para a realização da Segmentação
A grande maioria das empresas realiza estudos específicos para chegar à
segmentação (18 empresas que realizam contra 2 que não realizam).
Dentre os tipos de estudos mencionados destacamos:
•

Pesquisa qualitativa e posteriormente quantitativa (geralmente com Análise Fatorial,
clusterização etc.) ou estudos ad hoc específicos para segmentação. (14 menções)

•

Hábitos e Atitudes (6 menções)

•

Levantamento de dados com representantes e força de vendas (2 menções)

•

Painel contínuo (1 menção)

•

Levantamento de dados secundários (1 menção)

•

Pesquisa de mídia (1 menção)

•

Pesquisa de desenvolvimento da emissora (1 menção)

•

Estudos exploratórios (1 menção)

•

Teste para ver se a segmentação está correta (1 menção)

•

Tracking contínuo (1 menção)

•

Feeling (1 menção)

254

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

7.3.1.3. Utilização de dados secundários para a realização de Segmentação

Quanto à utilização de dados secundários, 15 empresas afirmam usá-los para a
realização de segmentação e 5 não.
Das que utilizam, a maior parte cita o IBGE. São citados, também, Nielsen, IBOPE
(Painel de consumidor e outros estudos), Hábitos e Atitudes, estudos de auditoria,
SEBRAE, SERASA, jornais, revistas, internet e outros estudos.
Vários profissionais revelam que os dados secundários são usados pela empresa, mas
não especificamente para realização da segmentação.
Mais uma vez a pesquisa de Hábitos e Atitudes aparece associada à segmentação
(desta vez considerada como dados secundários).
“Utilizamos dados secundários, mas não para a segmentação em si, mas para prepará-la, para
analisá-la posteriormente. Utilizamos censo demográfico do IBGE (principalmente para estudos
mais particulares de alimentação, gastos com alimentação); o IBOPE (painel de consumidora);
NIELSEN (todos os dados que possam nos dizer sobre o mercado); U and As (mas esse não é
secundário, é primário); Panorama Setorial da Gazeta Mercantil etc.”
Alberto Bendicho (Danone)
“Na fase de segmentação a priori (demográfica) nós usamos dados secundários. Você tem que
conhecer a classificação dos seus consumidores, tanto sócio-demograficamente quanto
regionalmente.
Usamos IBGE, mas também as próprias pesquisas básicas, por exemplo, pesquisa de Hábitos e
Atitudes que define perfis diferentes entre consumidores e a explicação sócio-demográfica de
cada segmento.”
Dulce Perdigão (Unilever)
“A gente usa IBGE, estruturas de cluster da ABIPEME, teste de produto, Hábitos e Atitudes.
Esses são os nossos dados secundários; mas há muito pouco dado secundário no Brasil.”
Eliezer Grinberg (Quaker)

Importante notar que pesquisas de Hábitos e Atitudes (ou U and A) podem ser
consideradas como dados primários ou secundários: serão dados primários quando
realizadas, especificamente, para a segmentação e dados secundários quando realizadas
anteriormente, sem a finalidade de segmentação (mas que podem vir a ser usados para a
segmentação).
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7.3.2. CONHECIMENTO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES
RELACIONADOS À SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
7.3.2.1. Conhecimento da Segmentação Psicográfica

Tanto os profissionais de empresas quanto os de institutos de pesquisa e os de
agências de publicidade foram questionados sobre seu conhecimento de Segmentação
Psicográfica. Todos os profissionais, com exceção de um profissional de empresa, afirmam
ter algum conhecimento sobre o tema.
Além disso, foi questionada uma possível diferença de conhecimento sobre
Segmentação Psicográfica entre pessoal de marketing e pesquisa de mercado.
Esta “questão” foi respondida por 14 profissionais de empresas (por ter sido inserida
no questionário somente no decorrer do processo de entrevistas).
De forma geral, a maior parte destes comenta que os profissionais da área de
pesquisa têm um conhecimento maior porque conhecem a técnica a fundo. Por outro lado,
foi mencionado que os profissionais de marketing deveriam saber como utilizar a pesquisa
na prática e que, muitas vezes, acabam necessitando do pessoal de pesquisa inclusive para
operacionalizarem os resultados.

7.3.2.2. Conceitos relacionados à definição de Segmentação Psicográfica

Os respondentes foram convidados a definir Segmentação Psicográfica. Não houve
uma definição igual a outra, mas palavras como atitude, comportamento, valores e estilo de
vida foram usadas, em muitos casos, para definir este tipo de segmentação. Vários
respondentes também fazem questão de enfatizar que a Segmentação Psicográfica é algo
mais do que analisar o consumidor de acordo com suas características demográficas.
Dentre os conceitos associados à Segmentação Psicográfica destacamos:
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EMPRESAS

AGÊNCIAS
(4 respondentes)

INSTITUTOS
(13 respondentes)

TOTAL
(38)

(21 respondentes)
Atitude ou atitudinal

12

3

11

Comportamento ou
comportamental

9

1

4

Valores

7

2

5

Estilo de Vida

4

0

4

Hábitos

4

1

3

Fatores psicológicos

2

0

4

Personalidade

2

1

1

Necessidades

1

1

1

Motivações

0

0

2

2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
• expectativas
• metas
• tudo que não é
demográfico
• imaginário
• subconsciente
• opiniões
• afinidade
• sentimento
• idéias
• entendimento da
• gosto
sociedade
• aspirações
• tendência
• humor
• montagem de
• características
cenário
psico-sociais
• inconsciente
• ponto de vista
Outros
• atributos
psico-sociais
• tipos psicológicos
• preferências
• técnicas
• maneira de pensar
estatísticas
• projeto de vida
• alma
• perfil
• essência
• observação
• motivação de
compra
• preferências
• nichos
* Porcentagem tirada com base menor que 100 (apenas indicativa de proporção)
Cultura
Significados
Pensamentos
Visão de mundo
Crenças

26
(68,42%)*

14
(36,84%)

14
(26,32%)

8
(21,05%)

8
(21,05%)

6
(15,79%)

4
(10,53%)

3
(7,89%)

2
(5,26%)

2
2
2
2
2
1 cada
(2,63%)

7.3.2.3. Outras considerações relacionadas aos conceitos de Segmentação Psicográfica:
•

Segmentação Psicográfica x Perfil Psicográfico

Apesar do questionário/roteiro não abordar, especificamente, as diferenças entre
Segmentação Psicográfica e Perfil Psicográfico, alguns respondentes discorreram sobre o
assunto.
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Foi mencionado que a pesquisa de perfil psicográfico é aquela que traça o perfil do
consumidor (através de valores, estilo de vida etc.), mas sem realizar Análise de Cluster.
Neste caso, há uma “pré-segmentação” (por exemplo, consumidores da marca “x”) e são
realizadas questões psicográficas de concordância e discordância para traçar o perfil
psicográfico desses consumidores. Vejamos um exemplo:
“Perfil psicográfico você vai traçar um perfil em função de variáveis ad hoc que você escolhe:
pode ser hábitos e atitudes, consumo de produto, pode ser do que quer que seja, e inclui também
as variáveis demográficas para traçar o perfil. Um exemplo é o estudo da Editora Abril: os
segmentos foram pré-definidos antes de começar a pesquisa, a gente só queria traçar um perfil e
contrastar um segmento contra outro. Não foi feita a Segmentação Psicográfica porque não era
preciso descobrir quais os segmentos existentes de mulheres de acordo com os seus interesses de
leitura; a segmentação foi discutida de antemão: leitoras de Claudia, leitoras de Desfile, leitoras
de Capricho, nós já tínhamos os segmentos pra definir nossa amostra.
O objetivo era verificar como se distinguia a leitora de Claudia das leitoras das demais revistas,
por exemplo. Era verificar qual a diferença entre as leitoras das diversas revistas.
Nós já sabíamos, mas o estudo revelou que a leitora de Nova tinha, em média, uma idade um
pouco mais jovem que a de Claudia; mas, em termos de atitudes, como é que elas se
distinguiam? Vinha, então, a idéia do perfil psicográfico além do demográfico; então, além de
dados demográficos e consumo, realizamos uma série de medidas de atitudes com relação sexo,
casamento, profissão, atividades, papel da mulher na sociedade e uma porção de coisas desse
tipo que são variáveis puramente atitudinais.” Pergentino Mendes de Almeida (grifo da autora)

Alguns respondentes chegaram, inclusive, a se posicionar mais a favor de uma
técnica ou de outra:
“Perfil psicográfico é uma coisa interessante, mas não dá para comparar com Segmentação.
Perfil é mais ‘leve’, é mais simples. No estudo de perfil, as frases funcionam para entender um
pouco o que o consumidor está pensando sobre determinada coisa, como é um pouco a cabeça
dele. A Segmentação Psicográfica é o estudo inteiro. Tanto que produtos e/ou marcas entram
como adendo, mas o forte, o central, é o psicográfico. No perfil não; o psicográfico entra como
uma pequena explicação, um ‘algo a mais’ no estudo, não é o centro do estudo.” Rubens Hannun
(grifo da autora)

“As pesquisas de perfil psicográfico do consumidor são interessantes, mas segmentar (essa
coisa estática, moldada) é de pouca utilidade para um fabricante de produto de bens de consumo.
Eu não faço muita coisa com isso porque eu sei muito bem, por exemplo, que a marca Clight, é
para mulheres de 30, 40 anos, de classe A, B, preocupadas com a saúde, urbanas, que querem
usar um produto diet. Então eu tenho um produto para esse perfil de gente; por outro lado, há a
consumidora de Tang, que é uma mulher super família, tipo ‘Amélia’. No estudo de perfil são
colocadas várias frases psicográficas pra ver com o que a consumidora de determinada marca se
identifica, o que é relevante para ela, para onde ela está indo. É psicográfico, mas não é
segmentação, é entender o consumidor, o que é relevante pra ele. Nós não realizamos esses
estudos ‘gigantes’ que pegam a população genérica e a divide em grupos.” Márcia Carvalho
(grifo da autora)

Outras considerações sobre estudos de Segmentação Psicográfica e Perfil
Psicográfico (além do capítulo 4) serão abordadas no item 7.3.5.3.
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•

Segmentação Psicográfica x Segmentação por Estilo de Vida
Alguns respondentes abordam a diferença entre Segmentação Psicográfica e

Segmentação por Estilo de Vida.
Segundo Dulce Perdigão, o “estilo de vida é muito mais parecido com o sóciodemográfico, porque você também pode estabelecer a priori (se a pessoa é casada, não é
casada, tem filhos, não tem filhos).” Para ela, estilo de vida significa o estágio da vida em
que a pessoa está que possa estar influenciando determinado comportamento. Ela explica:
“Na realidade não é só estágio do ciclo de vida. Ciclo de vida é estar casado, não casado,
com filhos etc. Agora, quando chega no ‘vive sozinho’, ‘não vive sozinho’ já é lifestyle
(estilo de vida). Quer dizer, com o tempo você acaba chegando num determinado estilo de
vida, que é conseqüência do seu ciclo de vida, mas já é baseado mais em atitude. O estilo de
vida é uma seqüência do ciclo de vida, mas ele é bem mais previsível que um psicográfico.”
(grifo da autora)
Ela esclarece que as quatro grandes áreas que explicam os segmentos são: Sóciodemográficos, Ciclo de vida, Estilo de vida e Psicográfico. “Essas áreas vão se interligando;
vai sendo um desmembramento. A intersecção entre estilo de vida e psicográfico é grande”.
Complementa relatando que o Psicográfico é uma explicação do Estilo de Vida, mas
que, “normalmente no desenvolvimento de propaganda a gente denomina
‘lifestyle/psychographics’, ou seja, as duas coisas vão juntas, no final a gente acaba
mesclando as duas coisas.”
Segundo Virgínia Silva e Silva, o estilo de vida, sozinho, não esgota o psicográfico,
mas os elementos psicográficos estão no estilo de vida. “O estilo de vida não deixa de ser
um psicográfico, só que o estilo de vida, no fundo, é uma mescla entre o que é psicográfico
e o que também é o fator de instrução, classe social”. Entretanto, ela salienta que pessoas
com o mesmo grau de instrução podem ter estilos de vida diferentes e pessoas com estilos
de vida semelhantes podem ter níveis de instrução diferentes.
Sobre a diferença entre Segmentação Psicográfica e estilo de vida, Helena Quadrado
explica que “conceitualmente não são a mesma coisa, mas na prática é. Hoje em dia você
usa segmentação para dizer qualquer coisa. Acabou se tornando uma denominação meio
genérica desse tipo de estudo”.
Os termos Segmentação Psicográfica, Segmentação Psicológica (ou Sóciopsicológica) e Segmentação por Estilo de Vida, são considerados e utilizados como
sinônimos porque, “no fundo, a procura está nos valores individuais”.
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Rubens Hannun concorda: diz que é muito comum misturar os dois termos
utilizando tanto Segmentação Psicográfica como Segmentação por Estilo de Vida para um
mesmo estudo.

•

Clusterização e Mapeamento de Perfil
Foi colocado, por alguns profissionais, que Clusterização, Mapeamento de Perfil são

sinônimos de Segmentação Psicográfica. Entretanto, Helena Quadrado ressalta:
“Cluster Analysis é um procedimento estatístico. Necessariamente (para Segmentação
Psicográfica) você vai usar uma Análise de Cluster que muitos chamam de clusterização.
Mapeamento de perfil também pode ser chamado de Segmentação Psicográfica, desde que seja
perfil do usuário. Mas o ideal é você chamar só de segmentação, aí o adjetivo vai de acordo com
o teu objetivo naquele momento.” (Helena Quadrado)

•

Hábitos e Atitudes (com psicográfico) – U&A (Usage and Attitudes)
Outro aspecto conceitual que é preciso analisar é a relação da Segmentação

Psicográfica com as pesquisas de Hábitos e Atitudes.
Vários profissionais, quando discorrem sobre o tema “Segmentação” (principalmente
Segmentação Psicográfica), citam os estudos de Hábitos e Atitudes.
A parte de hábitos, da pesquisa de Hábitos e Atitudes, questiona o consumo ou não
de determinado produto. A parte de atitude está mais ligada à imagem de marca, qual a
atitude que a pessoa tem em relação à marca.
Márcia Carvalho discorre sobre a possibilidade de segmentação por hábitos e
atitudes (segmentos que compartilham um determinado tipo de idéia ou comportamento).
Para ela, esse tipo de pesquisa de hábitos e atitudes “procura, além de identificar perfil e
penetração de categoria, segmentar os consumidores por hábitos e atitudes com relação à
categoria, hábitos de consumo etc.”
Helena Quadrado comenta que pesquisa de Hábitos e Atitudes não é,
necessariamente, psicográfica. “Numa pesquisa de hábitos e atitudes você pode até estender
a parte de atitudes e incluir questões de valores, estilos de vida etc. e pegar essa parte da
pesquisa e transformar, analisá-la através de uma segmentação. Mas não é, necessariamente,
um estudo de segmentação, nem de perfil psicográfico.”
Dulce Perdigão complementa afirmando que quando a empresa realiza pesquisa de
Hábitos e Atitudes, às vezes, coloca questões psicográficas no final, mas sempre
relacionadas à categoria de produto, nunca gerais.
Ela, ainda, alerta: “Se o meu objetivo é psicográfico, vou desenhar uma pesquisa
para ter um perfil psicográfico; não adianta fazer Hábitos e Atitudes com algumas
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perguntinhas de psicográfico. Aí não funciona. Não é que não funciona, ela não foca naquilo
que deveria; é muito superficial. A gente até faz isso, mas os dois são estudos independentes
e completos. Juntar os dois é perder dos dois.”
Para Eliezer Grinberg, realizar uma pesquisa psicográfica sem Hábitos e Atitudes
não tem muita utilidade porque é necessário “voltar a Terra, ver qual o tamanho do grupo,
qual o potencial de consumo, ver se vale a pena mudar a embalagem, fazer uma
comunicação para esse grupo”.
Segundo ele, a Segmentação Psicográfica deve ser realizada junto com Hábitos e
Atitudes, o que torna o estudo muito caro.
O alto custo do estudo se justifica, em parte, pela grande quantidade de questões. Por
essa razão, algumas empresas selecionam apenas algumas. Nas palavras de Virgínia Silva e
Silva:
“O ideal seria ter, pelo menos, umas 100 frases, mas você não pode colocar isso num
questionário onde você já está avaliando lembrança de marca etc. Vai ficar muito longo. Então
você inclui alguns itens no final do estudo de Hábitos e Atitudes baseados na experiência que
você já tem com a categoria, pelas coisas que você já sabe que são diferenciais de atitudes frente
aquela categoria. No geral são umas 25 frases, menos do que isso você não chega a nada.”
(Virgínia Silva e Silva)

Quando questionados se a pesquisa de Hábitos e Atitudes (com questões
psicográficas no final) poderia ser considerada psicográfica, vários profissionais
concordaram que sim. A exemplo:
“A gente realizou um estudo de Segmentação Psicográfica em 1997. Foi um estudo psicográfico,
mas na verdade não era tão abrangente como Hábitos e Atitudes (que eu considero como
psicográfico). Ele mapeava o Brasil geograficamente, com populações representativas em áreas
urbanas e interiores, e levava em consideração, também, o perfil psicográfico, mas a ênfase
estava no seu comportamento com relação à categoria. Era uma pesquisa que mapeava o
comportamento do consumidor perante o universo todo: como esse universo de produtos e
consumidores se agrupa, em qual momento do dia ele consome, com que freqüência etc. O
estudo explorava bastante o comportamento perante a categoria.” (Gerente de pesquisa de
empresa do ramo alimentício)

Para Dulce Perdigão, as questões do tipo “eu acho que inseticida faz mal à camada
de ozônio.” são psicográficas porque “o estar preocupado com a camada de ozônio” mostra
uma determinada atitude baseada em determinado valor – o que afeta um hábito.
Outros profissionais defendem que a pesquisa de Hábitos e Atitudes não pode ser
considerada psicográfica. A exemplo:
“A gente não realiza estudos psicográficos, nós realizamos estudos de Hábitos e Atitudes com
uma bateria de questões que a gente aplica Análise de Cluster, mas não é um estudo
psicográfico. Geralmente, no final de Hábitos e Atitudes, a gente faz uma bateria de perguntas
sobre atitudes frente à categoria e à marca.” (Vívian Haag)
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Alguns respondentes sustentam que a frase em si não é psicográfica, mas analisada
em conjunto com outras frases pode gerar um perfil psicográfico. Porque, quando é
realizada uma análise estatística (como a Análise Fatorial) em cima das diversas frases, ou
quando as frases são analisadas em conjunto, pode-se chegar à conclusão de que o
respondente que gosta de um inseticida com menos cheiro, que gosta de um produto que
somente afaste o inseto (sem matar), que está mais preocupado, por exemplo, com a cadeia
alimentar dos animais e o desequilíbrio ecológico, ele tem uma atitude perante a vida
diferente – o conjunto dessas informações pode gerar um perfil psicográfico. Portanto não é
a frase, em si, que determina o psicográfico, mas o conjunto de frases que mostra como as
pessoas encaram essa categoria de produto. Geralmente há uma bateria de itens que mostra a
forma como as pessoas encaram não só a categoria de produto como algumas outras coisas
relacionadas à vida.
Para Virgínia Silva e Silva “Hábitos e Atitudes é o que eu compro, o que eu uso,
porque eu uso, porque eu prefiro. Mas não dá o perfil psicográfico do consumidor. Na
verdade está dando um perfil comportamental de uso, mas não de atitudes. Pode ser até que
alguém pense que é psicográfico, mas não é”. Entretanto ela confirma que, muitas vezes, a
pesquisa de Hábitos e Atitudes é complementada com perguntas psicográficas para
“subsidiar comunicação ou estratégias de novos lançamentos e tentar ver novos nichos”.
(grifo da autora)

•

Definições de nicho
Apesar de o conceito de “nicho” não fazer parte do roteiro, alguns profissionais

discorreram sobre o assunto.
Francisco Gracioso define nicho como sendo “o segmento do segmento, cada vez
mais restrito; e esse cada vez mais restrito justamente implica o lado psicográfico”.
Para Pergentino Mendes de Almeida,
“Nicho é onde você coloca seu produto; se você descobre um segmento que está mal atendido
pela concorrência você descobriu um nicho – onde você vai ficar protegido da concorrência
quando você lançar o seu produto. Nicho é o que você procura para o seu produto. Se eu digo
que o meu produto tem um nicho isso quer dizer que ele tem uma área que é própria dele onde a
concorrência não entra forte. Hoje em dia os diferenciais de produtos tendem a ser cada vez
menores, chega um ponto onde a vantagem do meu produto sobre o seu é tal que o consumidor
nem percebe mais. Então chega um determinado ponto em que é na comunicação, na imagem,
no marketing, que eu sinto a diferença. Nessa altura você já descobriu um nicho de mercado,
alguma ‘peninha’ de imagem, de marca, de produto, de embalagem. Enquanto você não tiver
uma patente, que é algo realmente inovador, então nicho de segmentação é a salvação – que é o
que todo mundo procura.”
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•

Business to Business
Maria Cristina Mastopietro alerta para a possibilidade de uso de variáveis atitudinais

para segmentar mercados industriais, área business to business.
“Por exemplo, pra determinar para uma empresa quais são os melhores parceiros para vender
determinado produto é possível analisar a atitude do dono da empresa frente ao negócio (atitude
que tem em relação ao negócio, atitude que tem em relação aos funcionários, atitudes que tem
em relação aos fornecedores) e, através desses fatores, é possível determinar se a empresa tem
uma visão de desenvolvimento pro futuro, se é retrógrada etc. Esse tipo de estudo não é
psicográfico, mas usa variáveis atitudinais também.” (Maria Cristina Mastopietro)

7.3.2.4. Conhecimento de estudos Gerais de Segmentação Psicográfica (incluindo
VALS) e algumas considerações sobre eles.
A questão de lembrança espontânea de estudos gerais de Segmentação Psicográfica
gerou os seguintes resultados:
Metade dos entrevistados declara não ter conhecimento de um estudo desse porte. Os
profissionais que dizem conhecer algum estudo geral citam:

Yankelovich
MONITOR
Estudos de agência
(sem mencionar um
em específico)
Dossiê MTV
Universo Jovem
RISC
VALS
Estudos da McCann
4 C’s
Estudos de institutos
no geral
TGI
Painel Taylor Nelson
Sofres
Estudos de empresas
(confidenciais)
Estilo de Vida dos
Franceses do C.C.A.

EMPRESAS

AGÊNCIAS

INSTITUTOS

TOTAL

2

0

3

5

2

0

3

5

3

1

0

4

2
1
3
2

0
0
0
1

2
3
0
0

4
4
3
3

2

0

0

2

1

0

1

2

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

Quase todos os respondentes (empresas, agências e institutos) consideram os estudos
(citados espontaneamente) adequados; somente duas pessoas não os consideram assim.
Dentre os respondentes que acreditam que os estudos não são adequados,
destacamos os argumentos de falta de objetivo, de necessidade de adequação à nossa
realidade e o fato de estarem expostos a muitos tipos de erros, muitas limitações.
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Algumas das justificativas para considerar esses estudos adequados são: a
possibilidade de dar uma visão de longo prazo, o cruzamento do perfil do consumidor com o
consumo, o auxílio nas estratégias da empresa e o acréscimo de dados novos.
Por outro lado, alguns respondentes que consideram os estudos adequados ressaltam
que, por serem muito genéricos, acabam não tendo muita aplicação em marketing.
Seguem-se colocações sobre alguns estudos citados:

Yankelovich MONITOR
“É adequado, mas você tem que ter gente muito capaz para usar esses resultados.
Ele serve para entender melhor quem é o consumidor alvo, para achar estratégias de comunicação, para criar
produtos e serviços de acordo com segmentos emergentes de consumo (tipo segmento verde), a descoberta de
segmentos de consumidores ainda pouco revelados.”
(Alan Grabowsky)

Dossiê MTV Universo Jovem
“Para a nossa empresa – que trabalha com marcas direcionadas para jovens – é adequado. Porque o estudo deu
uma amplitude maior do que realmente existe lá fora: uma diversidade tão grande de tribos e alguns pontos
comuns que os jovens dessa geração traziam: mais conservadorismo, volta para dentro de si e da família,
responsabilidade social etc. Outra coisa importante que aprendemos é que o jovem que está numa tribo hoje,
ele pode, num final de semana, virar para outra tribo, curtir uma outra marca.”
(Gerente de marketing de empresa multinacional do ramo alimentício)

VALS
“É um estudo adequado. Ele tem ‘robustez’ em termos de experiência de resultados e boa capacidade de
precisão de comportamento de compra, além da descrição atitudinal. E o VALS 1 foi criado em cima de
modelos teóricos consistentes. Começaram com modelos psicológicos (acho que Maslow) e que eles
evoluíram para incluir variáveis mais pragmáticas, então acabou sendo um fruto de uma base teórica da
psicologia social com experiência na prática de variáveis mercadológicas, de comportamento mercadológico.”
(Maria Cristina Mastopietro)

Mas outra respondente tem opinião diferente:
“O VALS não é adequado. Nós temos que realizar uma coisa adequada para os novos tempos, não essas
coisas formatadas, padrão, que vêm de fora. Eu acho que a gente tem que criar coisas adequadas ao nosso
estilo, ao nosso jeito de ser, que funcionem com a nossa realidade; porque pesquisa tem que ser flexível, não é
fôrma.”
(Márcia Carvalho)

Estilo de Vida dos Franceses (C.C.A.)
“Eu acho adequado porque ele leva em consideração os valores da população; todo tipo de valor, ele é bem
abrangente. Entretanto, ele é uma grande base, não resolve o problema de todo mundo, serve pra você ter uma
visão geral, mas não resolve sozinho.”
(Rubens Hannun)

A questão de lembrança estimulada/induzida de estudos gerais de Segmentação
Psicográfica gerou os seguintes resultados:
Oito respondentes não conhecem nem ouviram falar de nenhum dos estudos citados
(5 profissionais de empresas, 1 profissional de agência e 2 profissionais de institutos de
pesquisa). Sobre o número de respondentes que conhece ou ouviu falar dos estudos
psicográficos temos:
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Estudo

Empresas

Agências

Institutos

(21 respondentes)
Ouviu
Conhece
falar

(4 respondentes)
Ouviu
Conhece
falar

(13 respondentes)
Ouviu
Conhece
falar

Total
(38 respondentes)
Conhece Ouviu
Total
falar
22
10
12

4 C’s

4

8

2

1

4

3

VALS

1

5

1

1

3

6

5

12

3

1

0

2

4

5

7

8

2

3

0

2

0

5

2

10

New Wave

1

3

0

2

0

4

1

9

VALS 2

1

3

1

0

3

1

5

4

Global Scan

1

3

1

0

0

1

2

4

AIO

1

1

0

0

1

3

2

4

Rokeach
Survey

1

1

0

1

0

1

1

3

LOV

1

1

0

0

0

2

1

3

Yankelovich
MONITOR
Lifestyle
Stydy DDB

(57,9%)*

17
(44,7%)

15
(39,5%)

12
(31,6%)

10
(26,3%)

9
(26,7%)

6
(15,8%)

6
(15,8%)

4
(10,5%)

4
(10,5%)

* Porcentagem tirada com base menor que 100 (apenas indicativa de proporção)

Podemos observar que os estudos mais “conhecidos” são os estudos que existem ou
existiram no Brasil (4 C’s e Yankelovich MONITOR) e o VALS (abordado em vários livros
de marketing e comportamento do consumidor).
No total, 17 respondentes conhecem ou ouviram falar do VALS (sendo que 9 deles
conhecem ou ouviram falar também do VALS 2), mas somente seis consideram-se capazes
de falar sobre o VALS. Dois deles, entretanto, já tinham respondido anteriormente (pois
citaram o VALS antes). Quatro consideram adequado porque acreditam que o estudo é
sério, tecnicamente bem feito, mas um respondente enfatiza que o problema não está no
estudo ser bem feito ou não e sim se ele tem utilidade prática.
Celia Belem, da Y&R, garante que o 4 C’s, estudo originado através do VALS, tem
sido extremamente útil, permitindo avaliações em diversos campos.
Importante notar que a lembrança estimulada/induzida gerou resultados muito
superiores aos obtidos através de lembrança espontânea. A saber:
Lembrança espontânea
4 C’s
VALS
Yankelovich MONITOR

2
4
5

Lembrança estimulada/induzida
(conhece ou ouviu falar)
22
17
15
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7.3.2.5. Segmentação Psicográfica Geral x Específica
Os respondentes foram questionados sobre as vantagens e desvantagens da
realização de estudos gerais x específicos para uma categoria de produto.
Como esta questão não constava, originalmente, no roteiro, mas foi inserida no
decorrer do processo de entrevistas, somente 14 profissionais de empresas responderam a
ela.
Desses, 9 consideram melhor a realização de um estudo específico, somente 1
considera o estudo geral melhor, 1 acredita que os dois são igualmente bons, 1 diz que o
ideal é realizar os dois estudos e 2 afirmam que o uso de um ou outro depende dos objetivos
da empresa.
Com relação às vantagens e desvantagens dos estudos específicos e gerais, dos
profissionais de empresas, destacamos:

Vantagens dos estudos gerais
•
•

•

Permite realizar análises com outros dados, pois
não está restrito a uma categoria de produto.
Oferece uma visão holística da pessoa e não
somente os aspectos relacionados à categoria de
produto. Oferece um entendimento global do
consumidor (mas precisa cruzar com categorias
de produto e outros aspectos).
O geral não precisa ser atualizado sempre porque
os valores gerais das pessoas não mudam com
tanta freqüência quanto os hábitos.

Desvantagens dos estudos gerais
•
•
•

Vantagens dos estudos específicos
•

•
•
•

É operacional (concreto, direcionado, focado)
pois responde aos problemas específicos da
empresa, oferecendo o perfil do consumidor da
sua marca, o que auxilia na comunicação. (4
menções)
Metodologia e realização são feitas de acordo
com as necessidades da empresa.
A empresa tem domínio sobre o estudo.
A empresa tem um objetivo claro.

É somente um “retrato”, não atende às
necessidades específicas da empresa. (2 menções)
Se não cruzar com categoria de produto não é
acionável.
É demorado.

Desvantagens dos estudos específicos
•

Não foram citadas desvantagens dos estudos
específicos.

Para Dulce Perdigão, tanto os estudos gerais como os específicos podem oferecer os
mesmos resultados. Um ad hoc que estuda o indivíduo – descobre suas atitudes, valores e
necessidades – e, no final da mesma entrevista, cruza esses dados com os hábitos de
consumo, oferece o mesmo resultado que um geral – uma ferramenta disponível no mercado
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que dá o consumo contínuo e que pode ser cruzado com psicográfico (o Painel da Taylor
Nelson Sofres, por exemplo). “É a mesma pesquisa”, afirma ela.
Ione Mendes coloca, ainda, que a vantagem de um estudo em relação a outro
depende do nível de desenvolvimento do mercado. “Se você está em uma empresa que é
segmentada (tenha algumas questões que são tratadas por ela e por nenhuma outra) tem que
ter um estudo seu. Se você consegue dividir com outras empresas que tenham o mesmo
perfil, que estejam buscando a mesma informação, claro que é vantagem você fazer com a
outra, porque você está dividindo custo.”
Com relação aos institutos de pesquisa, somente três profissionais não chegaram a
ser questionados sobre as vantagens e desvantagens do estudo psicográfico geral e
específico.
Os quadros abaixo ilustram algumas opiniões dos profissionais de institutos de
pesquisa:

Vantagem do geral
•
•
•
•
•

É um instrumento para ações sociais e políticas.
(2 menções)
É um instrumento para ações de grande alcance e
de longo prazo.
Fornece maior previsibilidade de comportamento.
Tem estabilidade metodológica.
Ajuda a ver tendências.

Desvantagem do geral
•
•
•
•
•
•
•

Vantagem do específico

Acaba não sendo utilizado porque não tem
aplicabilidade concreta no marketing, não resolve
problemas específicos da empresa. (3 menções)
Só funciona “para coisas muito genéricas como
aconselhar o Presidente da República por 5 anos”.
“Pode estereotipar a população do país”.
Pode ou não ser útil, mas a empresa é obrigada a
comprar um “pacote” fechado.
Quanto mais genérico maior o convite ao erro.
Se não tiver relação com consumo não tem
utilidade prática.
É complicado pegar amostra representativa do
Brasil.

Desvantagem do específico

• É mais caro (porque é ad hoc, não se divide o
Pode ser útil para ações mais estratégicas da
valor com outras empresas).*
empresa, permite ações de marketing; tem um uso
mais objetivo para o negócio da empresa. (5
• É menos abrangente que o geral.
menções)
• A metodologia é menos estável.
• O conhecimento do específico leva a uma
• Tem menor previsão do comportamento.
necessidade de conhecer o geral.
• Maior chance de encontrar algo que não seja
demográfico.
• É mais barato (“do que custear, sozinho, um
estudo geral”).*
* Observação sobre o custo: Vários respondentes mencionaram que o custo de uma pesquisa de Segmentação
Psicográfica pode variar de 100 mil (estudo ad hoc para uma categoria de produto) a 1 milhão de reais (estudo
geral muito grande e para o Brasil todo). Os estudos sindicalizados geralmente saem mais baratos porque seus
custos acabam sendo divididos entre várias empresas.
•
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Dois respondentes de institutos dizem que não há vantagem nem desvantagem; o
importante é escolher trabalhar com uma ou outra de acordo com a necessidade da empresa.
As duas são importantes, cada uma atende uma demanda específica.
Esta questão não foi incluída nas entrevistas com profissionais de agências de
publicidade (mas acabou sendo abordada por alguns desses profissionais como veremos a
seguir).
Uma vez que a tendência parece estar a favor dos estudos específicos, iremos
detalhar alguns argumentos a favor dos mesmos:
Um dos mais ilustrativos argumentos em defesa dos estudos específicos é o
de Maria Angela Zampol (profissional de agência de publicidade). Ela explica que passou a
usar a segmentação voltada para o relacionamento com o produto porque a agência estava
trabalhando para dois clientes de categorias diferentes de produto e percebeu que uma
pessoa mudava de segmento em função do relacionamento com a categoria: estava em um
determinado segmento de atitude para eletrodoméstico e, para produtos infantis, estava em
outro.
“Quando você faz um trabalho muito grande de segmentação, quando aprofunda, a diferença
some. A segmentação geral fica aquém da dinâmica da vida das pessoas, principalmente dos
grandes centros urbanos, que têm uma demanda por mudança muito grande e acho que se acaba
estereotipando demais e perde-se a riqueza da individualidade, o insight. Se eu for ‘brifar’ a
partir dessas segmentações, todos os meus briefings, todos os meus pedidos de trabalho para a
criação, acabam ficando sempre iguais. É isso que venho debatendo hoje: de que maneira essa
proposta de análise de atitude pode contribuir para que se tenha um enriquecimento do
conhecimento do consumidor, mas não estigmatize esse consumidor de tal maneira que quase
não se tenha muitas diferentes maneiras de falar com ele?” (Maria Angela Zampol) (grifo da
autora)

A vice-presidente de planejamento e pesquisa da Salles D’Arcy ilustra relembrando
que, basicamente, ao falar de dona-de-casa, os principais segmentos são:
•
•
•
•
•

Aprendiz: mulher que está terminando a faculdade, é recém-casada e está descobrindo as coisas,
descobrindo como construir a vida.
Inovadora: profissional, tem uma profissão, tem uma carreira, pode estar casada e ter filhos,
tende a adotar coisas novas com maior rapidez.
Feliz, Engajada ou Tradicional: mulher padrão, parou de trabalhar para cuidar dos filhos, pensa
em voltar, mas no momento prioriza a casa, tende a ser mais da classe média e está entre 30 e 40
anos, não quer mais ter filhos e tem uma certa satisfação em seu trabalho.
Batalhadora ou Lutadora: mulher mais predisposta a brigar, conquistadora, vai atrás, vai buscar,
porque precisa. Geralmente é de faixa etária na casa dos 20 e baixa renda. Precisa lutar pelo seu
espaço.
Enclausurada, Frustrada ou Infeliz: Ou está numa faixa sócio-econômica mais baixa e não tem
recursos para fazer coisas, ou parou de trabalhar e está angustiada, em pressão social.
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A partir desta segmentação argumenta:
“A questão é: uma mulher Inovadora, que tende a adotar as coisas com maior rapidez, às vezes é
a mais insegura quando você vai fazer um trabalho de produto infantil. O fato da Inovadora ter
‘traquejos’, no dia-a-dia, não garante que seja inovadora quando se trata de filho. Desta forma,
acho que esse tipo de segmentação absolutamente estruturada (geral) não tem correspondido no
dia-a-dia. Ter determinada atitude frente à vida, por incrível que pareça, não é, necessariamente,
a resposta para o relacionamento dela com produtos infantis, por exemplo. Os estudos grandes
são tão rigorosos que você perde um pouco de sutileza.” (Maria Angela Zampol)

Para Helena Quadrado a empresa deve realizar um estudo específico porque
“Ele vai ter resultado que diz respeito ao negócio da empresa, aí a relação
custo/benefício se torna mais atraente, porque ele vai pegar alguma coisa que diz
respeito à categoria onde a empresa atua, ao tipo de consumidor que ela precisa. Eu vou
restringir o meu universo, então consigo ser mais focado no resultado e certamente vai
ser mais barato porque estarei lidando com um número menor de variáveis.” (Helena
Quadrado)

Outra colocação importante é a de Pergentino Mendes Almeida:
“Quando se começou a falar em Segmentação Psicográfica, na década de 70, havia uma ilusão,
uma miragem, no mundo inteiro, de que se você pegasse as variáveis fundamentais de atitudes,
emprestadas da Psicologia, chegaria a uma tipologia psicográfica de qualquer população e
poderia padronizar certas variáveis – como se padroniza, por exemplo, estado civil, sexo,
tamanho da família, classe social – e aí se tem as variáveis X, Y, Z psicográficas, que, a partir
daí, todo mundo passa a adotar e que discrimina tudo. Mas o que acontece em Segmentação
Psicográfica é que não existe segmentação universal, que sirva pra todos os produtos, para todos
os interesses, para todas as circunstâncias. É preciso fazer em função do problema específico que
se tem. Não existe uma segmentação de caráter universal. O que existe de segmentos universais
tem pouca utilidade prática; não que não se possa estabelecer ‘as pessoas mais modernas’, ‘as
pessoas mais tradicionais’, mas acaba ficando de caráter muito geral que não serve pra
discriminar atitudes de consumo. E, hoje em dia, as firmas que sabem onde têm o nariz não
procuram esse Santo Graal de caráter geral válido para o mercado inteiro, pois sabem que
quando precisam de um estudo que envolve variáveis psicográficas vão ter que pensar
cuidadosamente como vão montá-lo e que ele vai servir para aquela finalidade.” (Pergentino
Mendes de Almeida) (grifo da autora)

Alguns argumentos são desenvolvidos no sentido de apontar as relações entre o
estudo geral e específico. Assim, por exemplo, foi citado que algumas empresas fazem
estudos de segmentação focados no produto mas que, antes do relacionamento com a
categoria, os estudos partem do comportamento da mulher (por exemplo) na sociedade e
depois fazem uma adequação às categorias em que a empresa está trabalhando. A própria
defensora da Segmentação Psicográfica específica, Maria Angela Zampol, argumenta: “Tem
uma relação no final, mas o que determina não é a relação com o produto; a relação com o
produto é conseqüência dos principais valores. Tem que realizar o geral e depois o
específico – tem que partir do entendimento da pessoa para depois ver o reflexo no
relacionamento com a categoria”. (grifo da autora)
Celia Belem completa:
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“Jamais faria uma específica. Porque as pessoas escolhem onde morar, escolhem a escola do
filho, escolhem o que vão comer, que jornal vão ler, de acordo com os mesmos valores e os
mesmo princípios; não alteram seus princípios a partir do motivo da escolha, têm um conjunto
de valores que são determinadores das escolhas. O ideal é você ter um geral e ter uma parte
específica que vai dizer que categorias e marcas a pessoa consome. É tão simples, mas as
pessoas adoram imaginar que quem compra presunto é diferente de quem compra sabão em pó.”
(Celia Belem) (grifo da autora)

7.3.2.6 Vantagens e Desvantagens da Segmentação Psicográfica em geral
Esta questão foi apresentada somente a profissionais de empresas. Apenas aquele
que não tinha conhecimento sobre Segmentação Psicográfica não respondeu a ela.
Seis respondentes relatam não ver desvantagens na Segmentação Psicográfica (em
geral) e dois afirmam que ela tem mais desvantagens do que vantagens.
Seguem as vantagens e desvantagens mencionadas pelos profissionais de empresas:
Vantagens
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Permite agrupar, conhecer e entender o
consumidor, olhar o consumidor de outra forma
e/ou de uma forma mais profunda, holística. (9
menções)
Tem objetividade, permite atirar com foco,
permite focar e direcionar ações para cada grupo.
(9 menções)
Permite uma comunicação mais direta, focada,
auxilia na comunicação. (6 menções)
Vai além do demográfico (ou sócio-demográfico),
oferece algo a mais, complementa, tem maior
valor agregado. (5 menções)
Possibilita o conhecimento de necessidades com
relação a produtos e serviços e “embalar” o
produto para eles. (5 menções)
Oferece um cenário ou permite identificar
tendências (de pensamento e comportamento). (4
menções)
Permite quantificar os tipos de atitudes das
pessoas. (2 menções)
“O estudo ajuda a firmar pilares na empresa,
porque a empresa passa a conhecer o consumidor
de uma forma que ninguém conhece; então ele
passa a ser muito fiel”. (1 menção)
Gera uma cultura de pesquisa e planejamento.
Auxilia na determinação do posicionamento.
Auxilia nas estratégias de distribuição de
produtos. (1 menção)
Auxilia a administrar sua verba de uma forma
mais econômica (pois atua de forma direcionada).
(1 menção)
É melhor do que se basear somente no feeling. (1
menção)
Auxilia em estratégias de médio e longo prazo. (1
menção)
“Oferece tanta informação que você consegue
trabalhar melhor o seu público”. (1 menção)

Desvantagens
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Precisa de profissionais com competência técnica
muito boa, maturidade profissional para lidar
com o grande número de dados e para realizar
estratégias para diferentes segmentos. (4
menções)
É muito pouco prático, pouco útil, pouco
operacional porque é subjetivo (“O que se faz
com isso? Como trabalhar com essa informação?
Como identificar o segmento de uma pessoa?
Como acionar os segmentos? Como encontrálos?”). É um estudo difícil, não é racional. (4
menções)
É um estudo caro. (2 menções)
“Encaixa as pessoas dentro de um formato, rotula
todo mundo, acaba perdendo peculiaridades,
especificidades”; o nome do segmento acaba
virando um estigma. (2 menções)
É um estudo demorado. (1 menção)
Para o estudo ter utilidade a empresa e os
profissionais necessitam ter uma postura humana
(voltada para as pessoas e não para os
equipamentos). (1 menção)
O risco de ser realizada de forma errada e usada
de forma errada é muito maior. (1 menção)
O estudo não substitui o demográfico. (1 menção)
Não tem aplicabilidade para o país todo – se foi
aplicado somente no sul, pois há muitas culturas
diferentes no Brasil. (1 menção)
Como as empresas trabalham muito a curto prazo,
fica difícil implementar um sistema desses.
Não há estudo que prove que os resultados são
mais efetivos do que trabalhar de uma forma mais
informal. (1 menção)
“Falta academia, rigor em critérios de análise”. (1
menção)
Não é muito profundo porque falta rigor
acadêmico. (1 menção)
A informação é tão profunda que o profissional
não sabe lidar com ela. (1 menção)
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Note-se que a profundidade de um estudo psicográfico é questionável. Um
profissional pode considerar o estudo pouco profundo (pela falta de rigor acadêmico), outro
pode considerar tão profundo que fica difícil lidar com tanta informação. E ainda há quem
acredite que a riqueza de informação é uma vantagem porque permite “trabalhar melhor o
seu público”.
Além das desvantagens citadas acima, foram mencionadas outras diretamente
relacionadas à forma como o estudo é realizado ou utilizado (e não ao estudo em si) e
desvantagens que podem ser aplicadas a todos os tipos de pesquisas e não somente à
pesquisa de Segmentação Psicográfica:
Desvantagens associadas à forma de realizar e/ou utilizar os dados da pesquisa de Segmentação
Psicográfica:
•

“Pode ofender ou desconsiderar um target maior prejudicando, assim, a imagem do produto.”

•

“Se começar a fazer muitos cruzamentos talvez você chegue a grupos pequenos que não tenham
massa crítica para você conseguir atuar.”

Desvantagens associadas a qualquer tipo de pesquisa:
•

É um instrumento e não resposta, as pessoas acham que precisa funcionar como uma bíblia. (2
menções)

•

“Quando o perfil não traz a informação necessária tem que usar o feeling.”

•

“Há pessoas que usam como escudo; para justificar seus erros.”

•

“Se não for usada de forma correta você tem desvantagem.”

Além disso, foi considerado desvantagem o fato de não haver uma pesquisa de
Segmentação Psicográfica que possa ser acionada de maneira mais rápida e barata.
Apesar de a questão não ter sido realizada com profissionais de institutos de
pesquisa, estes mencionaram as vantagens e desvantagens dos dois tipos de estudos (gerais
e específicos):
Vantagens
•
•

(tanto do geral quanto do específico)
Dá uma visão mais profunda do mercado (curto,
médio e longo prazo).
Reflete o mercado inteiro, permite o
entendimento da dinâmica do mercado inteiro, dá
uma visão global o que permite agir em vários
campos e decidir onde focar.

Desvantagens
•
•
•

•

(tanto do geral quanto do específico)
Se o estudo for mal feito é prejudicial porque
você toma decisões em cima de algo errado.
O número de informações é tão grande que o
cliente acaba não usando, ele se perde, ele não
sabe usar.
Existem dois riscos: não encontrar segmentos
com tamanhos adequados (“um segmento com
85% da população é quase a população toda”)
e/ou não haver correlação com consumo.
Eles podem ser vistos como uma resposta, mas
são somente instrumentos.
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7.3.2.7 Considerações sobre a Metodologia dos estudos de Segmentação Psicográfica
Como os questionários funcionaram apenas como roteiros de entrevista, vários
assuntos foram abordados pelos respondentes sem que estes estivessem explicitamente nos
questionários. Um desses assuntos é o processo de realização e metodologia de um estudo
de Segmentação Psicográfica.
Além de responder sobre o uso ou não de uma determinada metodologia, alguns
entrevistados discorrem sobre aspectos importantes relacionados à forma de realização da
pesquisa de Segmentação Psicográfica.
Embora não haja uma forma única de realizar pesquisa de mercado, (Elvira Cattai
costuma dizer que “pesquisa é igual à alta costura: é feita sob medida, não tem regra”), o
tamanho da amostra, o tipo de pesquisa etc., sempre depende do objetivo da empresa e do
produto com que ela trabalha.
Mas com relação à pesquisa de Segmentação Psicográfica, parece haver um
consenso de que há uma fase qualitativa (para levantamento de hipóteses/questões) e a fase
quantitativa (repleta de análises multivariadas sofisticadas – primeiramente Análise Fatorial,
depois Análise de Cluster e, finalmente, Análise Discriminante, se for necessário).
Entretanto, vários profissionais alertam que há muita gente que diz saber realizar um
bom estudo de Segmentação Psicográfica, mas poucos efetivamente sabem. Justamente
porque o estudo, para ser bem feito, precisa ter um rigor muito grande e demanda tempo.
Segundo os profissionais de institutos de pesquisa, normalmente um estudo grande
de Segmentação Psicográfica demora de 6 meses a 1 ano; entretanto há casos de estudos que
foram realizados em 4 meses e outros em 2 anos, sendo que, no geral, a fase qualitativa do
estudo é uma das mais demoradas, podendo durar até 5 meses.
As etapas do processo de Segmentação serão abordadas no item 8.2.

7.3.3. REALIZAÇÃO / UTILIZAÇÃO / UTILIDADE DE ESTUDOS
PSICOGRÁFICOS GERAIS
REALIZAÇÃO EM SI
7.3.3.1. A compra de pesquisas psicográficas gerais sindicalizadas (“prontas”)
A maioria das empresas nunca comprou um estudo psicográfico geral sindicalizado
(“pronto”). Dois respondentes mencionam terem comprado esse tipo de estudo quando
estavam em outras empresas (um deles citou o RISC e outro o estudo Target da Propeg –
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que não foi localizado). Uma empresa chegou a comprar o RISC e o Yankelovich
MONITOR no passado e uma está comprando o TGI atualmente. Um profissional de
empresa confessa que nunca comprou, mas que tem certeza que a empresa já comprou em
algum momento. Três pessoas dizem não ter comprado, mas “ganho” estudos “semelhantes”
como o da MTV, 4 C’s e Affinity Group (da Thompson).

7.3.3.2. A utilização de estudos psicográficos gerais
Dos respondentes de empresas que previamente afirmaram conhecer algum estudo
geral, dois declaram nunca ter utilizado, dois garantem que usaram, mas não na empresa
atual, quatro dizem que usam ou usaram e dois afirmam que usam ou usaram, mas não de
forma direta.
Com relação ao uso pelas agências de publicidade, a McCann-Erickson brasileira,
obviamente, utilizou os seus estudos na época (para comunicação) e a McCann-Erickson
norte-americana chegou a utilizar o Yankelovich MONITOR. A Young & Rubicam norteamericana utilizava o VALS na década de 80 (que, como vimos no item 6.2.2.1., foi uma
das bases dos 4 C’s – o qual é utilizado tanto no exterior como no Brasil). A Salles D’Arcy
utiliza os estudos realizados pelas próprias empresas clientes na hora de realizar a
comunicação:
"A pesquisa é muito importante no trabalho do Planejamento. Na época do lançamento de Ariel,
o estudo de segmentação realizado pela Procter & Gamble foi fundamental porque com base nos
resultados, pudemos perceber que entre o público pesquisado havia um segmento de donas-de
casa mais disposto a romper com a marca estabelecida (OMO) em busca de outra marca que
trouxesse um novo benefício, mais emocional.
A partir daí criamos o insight de comunicação - A vida é mais que lavar roupa.- que contribuiu
para o sucesso do lançamento de Ariel." (Maria Angela Zampol, Salles D'Arcy)

7.3.3.3. Razões para utilização de estudos psicográficos gerais
Segundo os profissionais de empresas entrevistados, os estudos “prontos” e gerais
(citados por eles) são usados porque auxiliam no entendimento do consumo de determinado
produto, para o desenvolvimento de produto, para ajuste de mídia, para a comunicação,
operação de distribuição de loja, linguagem e posicionamento da comunicação.
Os profissionais de agência de publicidade também sustentam que esses estudos são
úteis para o desenvolvimento estratégico da comunicação e fornecem insights sobre os
consumidores com relação à vida e à categoria de produto a fim de estabelecer um
relacionamento diferente da marca com a pessoa.
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7.3.3.4 Contribuições dos estudos psicográficos gerais para as tomadas de decisões de
marketing
Somente dois profissionais de empresas acreditam que esse tipo de estudo não
contribui para as tomadas de decisões de marketing.
Os respondentes que acreditam que esses estudos podem contribuir para as
estratégias de marketing destacam que os estudos mostram as tendências (que auxiliam no
posicionamento), dão subsídios para a comunicação e auxiliam na linguagem da
comunicação. Alguns respondentes citam que os estudos podem auxiliar as empresas a
oferecerem ao consumidor o que ele está desejando ou realizar uma estratégia mais criativa,
inovadora ou diferenciada.
Por outro lado, a grande maioria dos respondentes de institutos de pesquisa alerta
que esses estudos gerais podem contribuir, mas estão limitados a oferecer uma visão geral
(as tendências da sociedade) e precisam ser cruzados com outros estudos (como hábito de
consumo etc.).

7.3.3.5. Utilização do VALS no Brasil
Nenhum profissional de empresa utiliza ou utilizou o VALS. Com relação às
agências, somente a Y&R utilizou o VALS (no passado) para realizar o 4 C’s, mas nos
Estados Unidos.
A principal razão para a não utilização do VALS no Brasil é o fato de o estudo não
estar disponível em nosso país. Uma empresa multinacional justifica que não utiliza o
VALS em outras partes do mundo porque a SRI (instituto responsável pelo VALS) não faz
parte das agências e institutos globais com que eles trabalham.
Nenhum dos respondentes, portanto, vivenciou um case real sobre as contribuições
do VALS para as tomadas de decisões de marketing.

7.3.4 REALIZAÇÃO / UTILIZAÇÃO / UTILIDADE DE ESTUDOS
PSICOGRÁFICOS AD HOC
7.3.4.1. A contratação de institutos de pesquisa para realização de estudos
psicográficos específicos para a empresa (ad hoc)
Um pouco mais da metade dos profissionais de empresa contrata ou já contratou um
instituto para a realização de um estudo psicográfico ad hoc, o restante nunca contratou.
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Com relação à freqüência da realização de estudos psicográficos ad hoc, os
profissionais citam que ela depende do tipo e porte da empresa e do tipo de produto. Mas
alguns respondentes assumem realizá-los a cada 2 ou 4 anos. A MTV, que realizou o Dossiê
MTV Universo Jovem em 1999, pretende realizar novamente o estudo, mas ainda não está
em planejamento porque, segundo Ione Mendes, “o projeto está muito vivo, não há motivo
para realizar outro agora”. A Unilever realiza estudos psicográficos periodicamente. Já a
Quaker realiza grandes estudos psicográficos a cada 3 ou 5 anos, mas os de Hábitos e
Atitudes (com uma bateria de questões psicográficas no final) são realizados com mais
freqüência.

7.3.4.2. Satisfação com o resultado de estudos psicográficos específicos (ad hoc)
Praticamente todos os profissionais de empresa que realizam ou realizaram algum
estudo psicográfico estão satisfeitos com o resultado.
De modo geral, os profissionais estão satisfeitos com os resultados porque:
•

Os resultados são acionáveis. (3 menções)

•

Os estudos ajudaram a direcionar as ações da empresa, a desenvolver o plano estratégico da
empresa. (3 menções)

•

Ajudaram a conhecer melhor o cliente, o mercado. (3 menções)

•

Ajudam a entender o cenário, os valores e o movimento dos grupos dentro do cenário atual. (1
menção)

•

Ajudam a decidir a comunicação a ser dirigida ao consumidor, a cada segmento. (1 menção)

Quando não há satisfação os profissionais costumam culpar a si próprios ou os
usuários da pesquisa (a falta de conhecimento e capacidade de uso) e não aos institutos que
realizaram a pesquisa.

7.3.4.3. Contribuições dos estudos psicográficos específicos (ad hoc) para as tomadas
de decisões de marketing

Todos os profissionais de empresas contatados que realizaram alguma pesquisa
psicográfica atestam que ela contribuiu para as tomadas de decisões de marketing. Eles
explicam que esse tipo de estudo auxilia e/ou auxiliou a:
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•

Desenvolver e/ou adequar a comunicação (inclusive na linguagem utilizada). (7 menções)

•

Desenvolver e/ou adequar o produto ao público (preço, tamanho, embalagem, benefícios etc.) e
verificar necessidade de extensão de linha. (7 menções)

•

Posicionar ou reposicionar as marcas. (6 menções)

•

Direcionar estratégias para a empresa, produto e até portfólio ou realizar planejamento a médio e
longo prazo. (4 menções)

•

Descobrir nichos de mercado (“descobrir que você não tem um produto para um determinado
nicho”). (3 menções)

•

Detectar necessidades e criar benefícios próprios, diferentes, que atendam as necessidades de
cada segmento. (3 menções)

•

Selecionar mídia. (2 menções)

•

Selecionar canal de distribuição ou material para ponto-de-venda. (2 menções)

•

Identificar segmentos. (1 menção)

•

Mapear os grupos de forma a visualizar melhor que grupos sua empresa pode atingir com um
maior grau de certeza. (1 menção)

•

Entender o perfil do consumidor por marca. (1 menção)

•

Obter um cenário (da relação produtos/consumidores). (1 menção)

•

Elaborar um atendimento ao cliente (“inclusive criando gerentes especiais para determinados
tipos de clientes”). (1 menção)

•

Recrutar o target certo para pesquisas (como teste de produto, teste de comerciais). (1 menção)

Entretanto foi ressaltado, por um entrevistado, que o estudo oferece um material
riquíssimo, mas é um material de referência, é apenas uma ferramenta para os profissionais
trabalharem.
Apesar de esta questão não ter sido inserida no questionário das agências e institutos
alguns profissionais dessas áreas chegaram a mencionar as contribuições de estudos
realizados para os clientes.
Basicamente foi defendido que o estudo é muito útil para desenvolvimento de
produto (inclusive produtos diferentes – dentro de uma mesma marca – para atingir
segmentos distintos), posicionamento de marca e comunicação.
Celia Belem esclarece que, através do resultado do estudo, a agência passa o briefing
para a criação com as características e limites do público-alvo. “Você fica tão alinhado com
o seu público que você sabe exatamente os seus limites. A chance de você fazer uma
comunicação que tenha a ver com eles é enorme. Você não erra nunca.”
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Além disso, foram citadas outras utilidades desses estudos, desde a divulgação da
empresa (porque ela realiza estudos para entender melhor seus consumidores) até criação e
desenvolvimento de produto, criação da embalagem, comunicação, definição de pontode-venda e treinamento de quem vai atender. “Você atinge o segmento perfeitamente; não
atinge no mau sentido, você está dando exatamente o que ele quer; você está prestando um
serviço a ele”, afirma Rubens Hannun.

7.3.4.4. Exemplos práticos de contribuições dos estudos psicográficos específicos (ad
hoc)
Apesar de todos os respondentes afirmarem que o resultado da pesquisa contribui
(ou contribuiu) para as tomadas de decisões de marketing da empresa, somente alguns
profissionais dão exemplos reais. Alguns deles seguem abaixo:
“Com certeza esses estudos contribuem. Eu não posso entrar em detalhes porque é confidencial, mas o correto
posicionamento e a saudável sobreposição das marcas (Brastemp e Consul) junto ao mercado foram
desenvolvidas com base na Segmentação Psicográfica, ou seja, eu tenho dois segmentos: alguns, na verdade,
são atingidos por uma marca outros são atingidos por outra marca. E aí a gente começou a adequar a
comunicação, características de produtos, de acordo com a necessidade de cada segmento psicográfico.
Em resumo, esses estudos auxiliam no posicionamento das marcas, identificação dos segmentos para cada
marca, estratégia de comunicação, estratégia de desenvolvimento de produto.” (grifo da autora)
Sérgio Santos (Multibrás)
“Por exemplo, o Escort, quando ele foi lançado foi focado para o segmento X. Hoje não está mais nesse
segmento, passou para um outro diferente. Mas foi lançado para o segmento X. O filme de lançamento
focava neste tipo de cliente e os filmes de sustentação também. Agora, com o preço mais baixo, atinge outro
segmento. Nós posicionamos o Escort numa posição abaixo, em preço, do que ele tinha antes. Colocamos um
motor menor e reposicionamos o carro para baixo. Então antes a gente tinha um segmento e agora temos
pessoas que buscam outras coisas, que buscam conforto por exemplo.” (grifo da autora)
Cássio Pagliarini (Ford)
“Vou dar um exemplo sobre a categoria de detergentes. Recentemente a gente viu que estava recrutando,
para pesquisa, o target equivocado (baseado só nas características sócio-demográficas). Quando você está
realizando um desenvolvimento criativo, você seleciona os grupos de pesquisa qualitativa por sexo, idade,
renda etc. Mas, às vezes, você desenvolve a campanha se esquecendo das atitudes ou da intenção. Quando a
gente começou a cruzar o recrutamento da pesquisa qualitativa pelos segmentos, buscando o segmento
psicográfico e não demográfico, a gente desenvolveu a campanha muito mais rápido. E mais:
A mesma campanha foi aprovada por um segmento totalmente distinto, que não era da mulher classe AB, nem
interessada por tecnologia; era uma mulher realmente moderna, com atitudes voltadas para fora da família, que
tinha interesses adicionais aos da casa, que tinha um estilo de vida diferente. Então, se você testa seus
produtos, seus comerciais, só com os segmentos tradicionais (demográficos), você acaba tendo dificuldade de
encontrar discriminação nesses segmentos.
Então você tem vários detergentes posicionados para tipos de mulheres diferentes. Cada um deles oferece um
benefício a um diferente target, a um diferente tipo de mulher. E a comunicação é dirigida a esse target.
A idéia é detectar necessidades e criar benefícios próprios, benefícios diferentes, que atendam essas
necessidades, o que gera produtos diferentes (dentro de uma mesma marca ou marcas diferentes). A ‘mulher
OMO’ é diferente da ‘mulher Brilhante’, que é diferente da ‘mulher Minerva’.
O último estudo de segmentação que a gente fez para detergente gerou três segmentos de mulheres. 80% das
consumidoras de OMO eram mulheres tradicionais. Por outro lado, a mulher que não está nem um pouco
preocupada com o papel de casa é usuária de Brilhante. Então eu quero saber onde os nossos produtos se
encaixam para saber se eu estou ‘brigando’comigo mesmo – porque se OMO e Brilhante estivessem no
mesmo segmento eu estaria posicionando mal estas duas marcas.” (grifo da autora)
Dulce Perdigão (Unilever)
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“Com esse tipo de estudo eu desenvolvo produtos de acordo com os segmentos: se eles forem realmente
diferentes e se eles forem importantes.
Se você monitora constantemente os segmentos, pode encontrar um nicho. Então você acompanha a
evolução desse segmento no mercado até ele se tornar atraente para um determinado produto.
Esta é a importância de você estar acompanhando o que faz uma mulher se interessar por um determinado
produto. Ela tem características diferentes e que não se explicam por classe, por idade, por renda; é atitudinal.
Isso faz você oferecer produtos que atendam a essa necessidade específica desse segmento específico. Você
desenvolve produto, você desenvolve comunicação. O uso mais freqüente é para comunicação. Você não faz
um comercial para a classe sócio-econômica, você retrata aquilo que o consumidor quer ver, baseado na sua
atitude, na sua necessidade. É muito comum o uso para publicidade, mas, na Unilever, é utilizado também para
desenvolvimento de produto.
O uso é basicamente para o ciclo de vida do produto: desenvolvimento, comunicação, mídia.
No ponto-de-venda também há diferentes atitudes de compras. Tem segmentação na área de vendas também:
em relação à intenção de compra, em relação a comportamento de determinada cadeia de produto, canal de
distribuição, freqüência de compra. Então não é só para comunicação, mas para mídia e vendas também, que
a gente usa segmentação.” (grifo da autora)
Dulce Perdigão (Unilever)
“Ajuda principalmente na questão de atendimento ao cliente, da forma de atender o cliente: você segmenta e
começa a tratá-lo de outra forma. Cria um gerente especial para determinado tipo de cliente.” (grifo da
autora)
Gerente de pesquisa de empresa do ramo financeiro
“O estudo do Gatorade chegou a 6 segmentos. Descobrimos que havia um segmento muito bom de jovens que
praticam esportes radicais. Mas não podíamos fazer uma comunicação (somente para esportes radicais) para
esse público na TV. Por quê? Porque o estudo de hábitos e atitudes mostrava que 50% do volume vinha de
pessoas acima de 30 anos (uns preocupados com saúde e outros com estética). Então eu tenho que fazer um
trabalho específico, ter uma mídia específica para essa gente (que pratica esporte radical). Então, muitas vezes,
a gente acaba inserindo um material de ponto-de-venda onde eles estão; fazendo um produto só para eles etc.
Andar todo mundo anda. Então eu posso colocar pessoas andando na TV, porque eu estou falando para todo
mundo. Para os praticantes de halterofilismo, por exemplo, foi realizada uma comunicação em separado para
eles, às vezes até um produto em separado O sport bottle é um exemplo. O Gatorade é vendido nesse tipo de
embalagem (plástica com bico diferente) por causa do ciclista. Foi feito para ciclista, isso é uma segmentação.
Mas as outras pessoas também compram porque virou ‘in’.” (grifo da autora)
Eliezer Grinberg (Quaker)

7.3.5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
7.3.5.1. A procura por pesquisas psicográficas
Dois profissionais de agência declaram que há pouca procura por pesquisa
psicográfica por parte das empresas e dois mencionam que há média procura.
Sobre o baixo índice de procura foi citado que:
•

“Quem solicita pesquisa psicográfica tem um mínimo de informação e está interessado em
entender, em profundidade, o comportamento do consumidor. Quem não solicita não acredita
nesse tipo de pesquisa ou está desinformado, nem sabe que existe.”

•

“O mundo dos clientes é muito mais simples que isso. Para eles o consumidor é só um
consumidor, não assume outros papéis. Quando se oferece o estudo eles gostam, mas a demanda
quase nunca parte deles.”
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•

“Esse tipo de estudo serve para entender um pequeno cluster de mercado, para pequenas
oportunidades, não é para balizar uma estratégia global de marketing.”

Dos profissionais de institutos de pesquisa, a maior parte acredita que há pouca
procura por estudos psicográficos (1 respondente afirma que há pouquíssima procura, 7 que
há pouca, 1 que há entre pouca e média, 3 que há média e 1 que há muita procura).
Sobre o baixo índice de procura foi citado que:
•

Passou a “moda”. (3 menções)

•

Os estudos são caros e demorados. (2 menções)

•

A busca, hoje, é por respostas mais rápidas ou resultados fáceis de entender (2 menções)

•

Os profissionais não entendem o uso do estudo. (2 menções)

•

As pessoas que têm utilizado estão descobrindo que não funciona. (2 menções)

•

Nem sempre são encontradas relações diretas entre os diferentes segmentos e o consumo –
relação custo/benefício. (2 menções)

•

Nem sempre é necessário partir para esse grau de sofisticação. (1 menção)

•

A chance de dar resultado utilizando somente análise psicográfica é mínima. (1 menção)

•

Os profissionais brasileiros trabalham confiando somente no seu feeling; é falta de visão. (1
menção)

Três profissionais de institutos afirmam que já houve mais procura, no entanto, um
outro garante que a procura vem crescendo nesses últimos anos.

7.3.5.2. Justificativa para pouca procura por pesquisas psicográficas
Algumas das justificativas para a pouca procura por pesquisas de Segmentação
Psicográfica ou razões para a não utilização de estudos psicográficos seguem abaixo:
•

“Porque uma grande pesquisa de Segmentação Psicográfica resulta em 2.000 páginas. Quando o
instituto de pesquisa simplesmente fornece os inúmeros resultados ao cliente, este acaba não
conseguindo usar. O ideal é fornecer a conclusão do estudo e as informações que o cliente
desejar na medida em que for precisando”. Quando uma empresa recebe um monte de dados
com os quais não sabe trabalhar acaba nunca mais querendo realizar um estudo de Segmentação
Psicográfica. (3 menções)*

•

“Desconhecimento da existência desse tipo de estudo.” (1 menção)

•

“O marketing, no Brasil, ainda é bastante informal (sem muita utilização de instrumentos préconcebidos).” (1 menção)

•

“O jeito de usar parece muito difícil.” (1 menção)
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•

“As multinacionais (que são as empresas que mais compram esse tipo de estudo) tendem a ver
seus próprios países como países muito sofisticados e os demais países como países muito
simples.” (1 menção)

•

“O estudo de Segmentação Psicográfica é uma das peças do planejamento, mas é necessário
agregar outras coisas que sejam importantes e tornem o seu planejamento diferente do
planejamento do concorrente. E, em muitos casos, as empresas não podem gastar tanto dinheiro
com um estudo desse porte. Então ela acaba tendo que desenvolver outras formas de realizar um
planejamento diferenciado.” (1 menção)

* Três respondentes mencionam que resultados muito longos e complexos de Segmentação
Psicográfica acabam desestimulando o uso da ferramenta. Entretanto, uma empresa que recebe um
resultado deveras simplificado pode achar que gastou muito dinheiro utilizando um instrumento
complexo que gerou um resultado tão simples como outro estudo mais barato geraria. Se a empresa
não tiver consciência do que há por trás do estudo, ela não dará o devido valor e ficará achando que
poderia ter tido o mesmo resultado de uma forma mais barata.

Essa é a primeira dificuldade das três apontadas por Pergentino Almeida. Para ele há
três níveis de dificuldade na aceitação da pesquisa de Segmentação Psicográfica:
1) Dificuldade em mostrar, para o cliente, o que há por trás de um estudo desse porte porque o
cliente pode pensar que esperou de 6 a 10 meses para ter um resultado simples pagando 10 vezes
mais do que um outro estudo. “O cliente só dará valor a esse tipo de estudo se souber o que há por
trás dele, caso contrário pensará que está jogando dinheiro fora”.
2) Dificuldade em conseguir fazer a empresa trabalhar em função daqueles segmentos
(principalmente para desenvolvimento de produtos). É um trabalho difícil conseguir que todos os
departamentos aprendam a trabalhar pensando no(s) segmento(s) que quer atingir. Sempre há uma
resistência ao novo e ao entendimento desse novo conceito em trabalhar.
3) Dificuldade em encontrar uma forma de atingir os segmentos (após ter desenvolvido o produto)
em termos de distribuição e comunicação – já que os segmentos psicográficos não são universais. As
emissoras de televisão, por exemplo, geralmente segmentam seus telespectadores demograficamente
(a maior parte delas não sabe o perfil psicográfico do seu público, mas mesmo as que têm esse tipo
de informação, não têm de forma idêntica ao estudo da empresa).

7.3.5.3. Porcentagem das pesquisas solicitadas que se refere ao perfil
psicográfico/Segmentação Psicográfica
De um modo geral, todos os profissionais de agência concordam que todas as
pesquisas realizadas para os clientes (seja via agência ou instituto) têm uma parte
psicográfica.
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Um respondente esclarece que a solicitação de pesquisa com perfil psicográfico é
minoria, entretanto a agência acaba sugerindo a realização; portanto a grande maioria dos
estudos que a agência vende contém perfil psicográfico. Outro respondente afirma que todos
os estudos que a agência realiza tem Segmentação Psicográfica, mas não a pedido dos
clientes.
Dentre os profissionais de institutos de pesquisa, somente um respondente relata não
ter idéia da porcentagem de pesquisas solicitadas que se refere a estudos psicográficos, 2
que a porcentagem é de 0%, 1 que é muito pouco, 4 que é menos de 5%, 4 que é entre 5 e
10% e 1 que é15%. Importante notar que todos estavam se referindo a estudos de
Segmentação Psicográfica e não somente a estudos que contêm perfil psicográfico.
Percebemos, portanto, que a procura por estudos de Segmentação Psicográfica é
“média” ou pequena. Além das justificativas expostas pelos profissionais de institutos e
agências, vários respondentes esclarecem que o estudo de Segmentação Psicográfica, por ser
baseado em informações de valores e atitudes, não precisa ser realizado freqüentemente pois
o perfil do consumidor não muda em 2 ou 4 anos, a não ser que haja graves mudanças sócioeconômicas no país ou um dado totalmente novo no mercado. É por essa razão que alguns
respondentes afirmam que a procura por esse tipo de estudo é pequena, pois a vida útil dele
gira em torno de 3 ou 4 anos.
Segundo Elvira Cattai, do primeiro (1978) para o segundo (1984) estudo de jovens
da McCann-Erickson houve uma mudança bastante grande (porque era a época das “diretas
já”), mas do segundo para o terceiro (1989) houve pouca alteração (porque não havia
nenhuma grande mudança social ocorrendo no período).
Pergentino Almeida afirma ter realizado cerca de 6 ou 8 estudos grandes de
Segmentação Psicográfica em 32 anos de LPM – o último foi realizado no fim de 2000*.
Rubens Hannun (H2R) relata ter realizado grandes estudos de segmentação para
aproximadamente 15 empresas: “de todos os estudos que nós fizemos somente duas
empresas já tinham feito antes e as que fizeram uma vez só repetiram o estudo com a gente
mesmo; mas nem deu tempo de repetir o estudo para algumas empresas, nem está na hora”.
Fernando Ribeiro comenta ter realizado, em 23 anos, três ou quatro grandes estudos
de Segmentação Psicográfica; sendo que o primeiro foi realizado em 1977,
aproximadamente, e o último foi no início da década de 80. Ele realizou poucos porque “em
geral o meu discurso já desencoraja qualquer aproximação para fazer o estudo. Mesmo
assim surgiram algumas solicitações.”
*

Note-se que a entrevista com o Sr. Pergentino Mendes de Almeida foi realizada no final de 2001.
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Entretanto, quando o assunto é estudo de perfil psicográfico, o número torna-se
muito maior (principalmente se contarmos o “apêndice” com questões psicográficas em
questionários de Hábitos e Atitudes). Pergentino Almeida, por exemplo, afirma ter realizado
centenas de estudos de perfil psicográfico.

7.3.5.4. A necessidade de repetir estudos psicográficos

Parece haver uma divergência, entre os profissionais de institutos de pesquisa, sobre a
periodicidade da realização desses estudos. Por um lado, há os profissionais que consideram
a repetição do estudo como sendo algo muito proveitoso porque permite visualizar
tendências:
“Fazer o psicográfico uma vez é muito útil; porém, ele começa a ter uma nova utilidade à
medida que você vai refazendo. O primeiro estudo da Rhodia mostrava uma possível tendência
de um consumidor mais crítico – porque é um estudo que te dá essa possibilidade – e depois se
confirmou realmente: ‘veio’ esse consumidor mais crítico. Então você consegue, com um estudo
desses, ir ‘olhando’ o futuro. E à medida que você repete o estudo você vai, realmente,
montando um cenário futuro; porque aí você está comparando uma coisa à outra e vendo como
está evoluindo. Por isso que, à medida que você repete o estudo, você vai criando esse novo
instrumento de olhar a tendência, porque você consegue montar cenários a respeito daquilo que
você está estudando. Se você consegue olhar valores da população, você consegue ver um pouco
para onde vai essa população.” (Rubens Hannun)

Esse também é o argumento de quem deseja que seja realizada a Segmentação
Psicográfica através dos respondentes de painéis contínuos.
Por outro lado, há quem considere perigoso, em pesquisas contínuas (que utilizam
variáveis psicográficas), tentar repetir a segmentação:
“A base pode mudar com os anos – pode-se ter pessoas com diferentes perfis entrando, a cada
ano, nesse mercado. Se houver pessoas com perfis muito diferentes do que havia na primeira
rodada em que a segmentação foi realizada, a base não vai ser comparável com a anterior; ao
repetir a segmentação, não vai haver os mesmos grupos. Não será possível identificar os mesmos
grupos e não será possível traçar uma evolução deles. Em pesquisas contínuas é complicado
trabalhar com variáveis psicográficas porque pode mudar as características, o perfil, da sua base.
O universo, utilizado como base para ‘rodar’ a segmentação, muda de perfil e pode-se estar
‘perdendo’ um grupo por causa dessa mudança. Na demográfica é possível identificar, por
exemplo, que o ‘deslocado’ está ‘acabando’; mas com o psicográfico as opiniões do ‘deslocado’
podem se ‘perder’ totalmente e perde-se o grupo; isso deixa de ser uma variável discriminante.”
(Alessandro Hernandes) (grifo da autora)

Entretanto, há exemplos de repetições de estudos (sem ser de painel contínuo) que se
mostram muito úteis. Vejamos, novamente, o caso da Rhodia:
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“No primeiro estudo da Rhodia, em 1980, ‘pegamos’ alguns segmentos; um deles foi entendido
como um segmento seguidor, mas, pelos valores da sociedade, parecia que esse segmento tendia
a liderar, tendia a dar o ‘tom’no futuro. Depois fomos vendo que não só ele foi, realmente,
influenciando os outros, como chegou um momento em que ele sumiu. Por que ele sumiu? Foi
muito complicado descobrir porque ele havia sumido. O que aconteceu foi que ele foi tão
importante que os valores dele passaram a estar em todos, então ele sumiu como segmento, não
discriminou mais, ele passou a estar em todos. Então isso aqui (Segmentação Psicográfica) é um
instrumento violentíssimo para as empresas, porque se elas têm isso claro, conseguem enxergar
o que pode estar influenciando daqui a 5 anos e elas se preparam pra isso.” (Rubens Hannun)
(grifo da autora)

7.3.5.5 Razões para solicitação de pesquisas psicográficas

Segundo os profissionais de agências, a principal razão para a solicitação de
pesquisas de caráter psicográfico é a necessidade de entender o consumidor. As razões
citadas pelos entrevistados encontram-se abaixo:
•

Para entender o consumidor. (4 menções)

•

Toda vez que a empresa não consegue entender alguma questão. (2 menções)

•

Para auxiliar na comunicação com o consumidor. (1 menção)

•

Quando um dado demográfico não é suficiente. (1 menção)

•

Quando a empresa necessita de informações além das básicas de mercado de consumo. (1
menção)

•

Quando as empresas “imaginam” a oportunidade de trabalhar num nicho adicional do mercado
ou do consumidor. (1 menção)

Dentre as razões citadas pelos profissionais de institutos de pesquisa temos:
•

Para “perceber” as diferenças dos consumidores a fim de auxiliar na decisão de uma estratégia,
lançamento de produto, comunicação etc. (10 menções)

•

Para tentar entender/conhecer o consumidor. (7 menções)

•

As agências de publicidade incentivam a empresa a pedir. (2 menções)

•

Para encontrar segmentos, targets. (2 menções)

•

Para encontrar um nicho. (1 menção)

•

Porque uma filial ou matriz da empresa no exterior impõe que seja realizado. (1 menção)

•

Quando empresas querem uma visão das tendências do mercado. (1 menção)

•

Para criar marcas, aumentar o valor de marca. (1 menção)
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7.3.5.6 Tipos de empresas que contratam pesquisa psicográfica
Praticamente todos os profissionais de agência e profissionais de institutos de
pesquisa concordam que são grandes empresas que contratam pesquisa psicográfica; tanto
nacionais como multinacionais (mas talvez haja maior procura pelas multinacionais – que
estão mais habituadas a fazer pesquisa e têm departamento de marketing), empresas mais
evoluídas, mais maduras.
Entre os ramos de atividades das empresas citados pelos profissionais de agências
temos:
•

Ramo automotivo (3 menções)

•

Empresas que vendem produtos de consumo (alimentos, higiene pessoal, limpeza) (2 menções)

•

Empresas que trabalham com produtos de grande valor (1 menção)

•

Emissoras de TV e TV a cabo (1 menção)

Entre os ramos de atividades citados pelos profissionais de institutos de pesquisa temos:
•

Empresas de produtos de amplo consumo como alimentos e higiene (5 menções)

•

Agências de publicidade (3 menções)

•

Telecomunicações (2 menções)

•

Veículos de comunicação (2 menções)

•

Bancos (2 menções)

•

Empresas que operam em mercados altamente competitivos (1 menção)

•

Internet (1 menção)

•

Empresas de serviços (1 menção)

Alguns profissionais de agências e institutos de pesquisa citam algumas empresas que
costumam realizar estudos desse tipo:
•

Nestlé (2 menções)

•

GM (2 menções)

•

Empresas de bebidas alcoólicas (2 menções)

•

Unilever (2 menções)

•

Coca-Cola (2 menções)

•

Rhodia (1 menção)

•

Lee (1 menção)

•

Wrangler (1 menção)

•

Banco Panamericano (1 menção)

•

Johnson & Johnson (1 menção)

•

Souza Cruz (1 menção)
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É interessante acrescentar que um entrevistado acredita que as empresas que vendem
produtos muito caros não realizam esse tipo de estudo porque o próprio preço acaba
segmentando.

7.3.5.7. Institutos de Pesquisa e Agências de Publicidade que realizam pesquisas de
caráter psicográfico (e algumas considerações sobre metodologia)
Quando uma empresa necessita de pesquisas, podem, no caso das agências de
publicidade, ser realizadas pela própria agência (quando forem pesquisas de pequeno porte),
por instituto ou em “parceria” entre agência e instituto.
Essa “parceria” significa que a agência acompanha a pesquisa e até sugere algumas
coisas, mas a responsabilidade maior é do instituto. A agência, muitas vezes, auxilia o
cliente no entendimento do resultado da pesquisa, ela faz o papel de assessoria ou
consultoria.
Das agências de publicidade entrevistadas, somente a Y&R realiza pesquisa para a
Segmentação Psicográfica (o 4 C’s) e, portanto, seus clientes não precisam realizar outras.
A entrevistada da Salles D’Arcy afirma que se for pesquisa psicográfica exploratória
pode ser realizada pela agência; mas, se for pesquisa psicográfica completa, geralmente é
realizada por um instituto ou em “parceria”. Sobre a solicitação de uma metodologia por
parte do cliente, relata que “ele próprio traz idéias e eles discutem sobre a viabilidade ou
não”. No geral a agência costuma adotar a metodologia qualitativa (combinando técnicas
tanto de perguntas diretas como técnicas projetivas e “observacionais”). A parte
quantitativa, quando necessária, é realizada por um instituto de pesquisa.
A entrevistada da McCann-Erickson justifica que a agência não realiza mais esse
tipo de pesquisa porque os clientes costumam realizar seus próprios estudos.
O entrevistado da Talent afirma que a agência costuma encaminhar esse tipo de
pesquisa para um instituto realizar.
Com relação aos institutos de pesquisa, somente dois não realizam pesquisas de
caráter psicográfico (um porque trabalha mais com pesquisa qualitativa e outro porque os
clientes não pedem).
Dos onze institutos restantes, sete realizam pesquisa tanto de Segmentação
Psicográfica como de perfil psicográfico, ou realizam estudos psicográficos dentro de outras
pesquisas. Os outros realizam estudos de caráter psicográfico mas somente dentro de outros
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estudos (como Hábitos e Atitudes, pesquisa de imagem de marca e outras pesquisas
específicas).
Quando indagados sobre a solicitação, por parte dos clientes, de uma metodologia
especial, 8 institutos relatam que as empresas não costumam sugerir uma metodologia, 2
que às vezes a empresa sugere, 2 que depende da empresa (se já realizou algum estudo
costuma recomendar a mesma metodologia ou alguma mudança) e 1 afirma que a empresa
pode sugerir, mas não é o que acontece na maior parte dos casos.
Com relação à metodologia dos estudos realizados pelos institutos de pesquisa,
curiosamente, metade dos respondentes afirma que adota uma metodologia especial e a
outra metade diz que não adota. Entretanto, a grande maioria dos entrevistados (incluindo os
que afirmaram não adotar metodologia especial) reconhece que normalmente o estudo é
realizado através de pesquisa qualitativa, depois quantitativa, Análise Fatorial e Análise de
Cluster, como pode ser visto na seguinte afirmação:
“Qualitativa para definir as frases, para medir as atitudes que estamos querendo; depois
é feita a seleção das frases por juízo de valor, (instituto juntamente com a empresa);
realiza-se a pilotagem (pode ser após a seleção ou após a Análise Fatorial); é feita uma
Análise Fatorial para reduzir o número de frases (normalmente 40 é um número bom) –
aí se tem o instrumento pronto. Parte-se para a pesquisa, define a amostra e aplica o
instrumento. Depois é realizada a Análise de Cluster que nos permite ver os tamanhos
dos grupos.” (Nelsom Marangoni)

7.3.5.8. Considerações sobre quando realizar estudos de Segmentação Psicográfica
•

Relação com Categoria de Produto
Foi mencionado, por alguns profissionais, que a Segmentação Psicográfica deve ser

realizada quando a empresa trabalha com algumas categorias de produto (como cigarro,
carro, grifes) e não deve para outras categorias de produto (como sabão em pó, inseticida e
bens de consumo de menor valor).
Dentre as justificativas (dos profissionais) para esse tipo de afirmação destacamos:
•

“A Segmentação Psicográfica é útil e importante quando a empresa trabalha com categorias que
tenham a ver com comportamento, que precisam de endosso social”.

•

“Não há necessidade de investimento em produtos tipo commodities porque as pessoas compram
de qualquer forma; além disso fica difícil falar dos benefícios emocionais do produto (como
açúcar, sal, arroz, feijão)”.

•

“No caso de produtos de alta penetração (produtos populares) a Segmentação Demográfica
basta”.
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•

“Uma empresa que trabalha com produtos de massa (até pelo valor agregado ser muito baixo)
não tem ainda magnitude para trabalhar segmento, então trabalha o produto, o preço”.

•

“Saber que existem ‘n’ tribos não significa ter que criar algo diferenciado para cada uma delas
porque nenhuma vai trazer a magnitude da população que recupere o investimento”.

Entretanto há outros profissionais que discordam dessa afirmação. Dentre seus
argumentos, destacamos:
•

“A questão é de como você quer administrar o seu marketing, você quer administrar o produto
como um commodity ou com uma personalidade própria? Se o seu produto (por exemplo, arroz)
não tem um diferencial, você cria o diferencial na comunicação (que pode ser resultado de um
estudo de Segmentação Psicográfica).”

•

“A empresa deve fazer segmentação do consumidor e não do produto.”

•

“Segmentação Psicográfica pode ser útil para qualquer tipo de produto.”

•

“A Segmentação Psicográfica auxilia a descobrir se, nos vários segmentos encontrados no
mercado, há alguma necessidade não atendida para desenvolver produto, adequar comunicação
ou o plano de mídia.”

•

“Falar que Segmentação Psicográfica funciona para carro e não funciona para sabão em pó é um
discurso da década de 70, quando o mercado era pouco sofisticado, pouco segmentado. Hoje o
mercado é muito sofisticado. Você vai me dizer que a pessoa que usa Omo é igual a que usa
Ariel? Te garanto que não.”

•

“O estudo deve ser feito para todo produto que tenha volume e margens financeiras suficientes
para pagar uma pesquisa dessas. Precisa ser um volume de venda que justifique a pesquisa, não
tem ligação direta com a categoria de produto.”

Há, inclusive, quem acredite que a Segmentação Psicográfica não é realizada para
produtos muito caros porque o próprio preço acaba segmentando e só empresas que
fabricam produtos de amplo consumo realizam esse tipo de estudo.
Um exemplo de que a Segmentação Psicográfica pode ser realizada para sabão em
pó é a própria estratégia de OMO. Há vários tipos de OMO (que surgiram de um trabalho de
segmentação) e diversas campanhas publicitárias. Inclusive foi mencionado, por um
profissional de empresa (que não é da Unilever), que a marca OMO tem vários gerentes, que
há um gerente para cuidar de cada tipo. Para esse profissional o OMO é um típico sucesso
de segmentação.
Por outro lado, há profissionais de pesquisa que acreditam que a estratégia de OMO
não é direcionada para segmentos e sim para vender para toda a população: “eu quero saber
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o que todas elas têm em comum porque eu vou apelar para aquilo que elas têm em comum”,
sustenta um respondente. Outro entrevistado completa: “Você não precisa entender
necessidades psicológicas da consumidora para saber que ela precisa de um sabão que lave e
tire as manchas. Omo tem 45% do mercado. Esses vários tipos de OMO não saíram de um
estudo de Segmentação Psicográfica, com certeza.”
Há, portanto, muita divergência de opinião sobre quando de deve realizar um estudo
de Segmentação Psicográfica para uma determinada categoria de produto. Uma afirmação
bastante pertinente é a de Pergentino Almeida: “é uma relação mais forte, por exemplo, com
carro do que com sabão em pó; mas eu não eliminaria, de antemão. Também não vou
aceitar, de antemão, que para fabricar carro você precisa fazer um estudo de Segmentação
Psicográfica”. Ou seja, parece haver uma relação mais óbvia entre características
psicográficas e preferência por determinados tipos de carros, mas isso não quer dizer que
não haja uma relação semelhante com produtos de consumo de massa. Além disso: não
parece recomendável afirmar que se deve fazer ou não um estudo de Segmentação
Psicográfica baseando-se somente na categoria de produto da empresa. Tudo vai depender
da filosofia da empresa, da situação da empresa, da situação do produto, do mercado etc.

•

Relação com Market Share
Outra recomendação sobre a realização de estudos de Segmentação Psicográfica

refere-se ao market share do produto. Um respondente acredita que a Segmentação
Psicográfica só é recomendada quando o produto tem mais de 50% de market share:
“Um estudo de Segmentação Psicográfica você só faz quando o produto chegou num nível de
penetração (proporção de pessoas que compraram o produto no último mês) de 50% ou mais.
Significa que a categoria ou marca (se ela é líder de mercado) chega num nível tal que você não
tem novos compradores, e aí é necessário encontrar nichos de novos compradores; para isso é
necessário um estudo de Segmentação Psicográfica. (...) A Segmentação Psicográfica prejudica
um produto que tenha 10 ou 20% de market share.”

Entretanto, vários profissionais discordam dessa recomendação. Alguns de seus
argumentos:
•

“Quem fala que só deve fazer com mais de 50% deve estar tentando explicar o produto quando o
certo deveria tentar explicar o consumidor”.

•

“O estudo de segmentação serve, muitas vezes, para explicar o market share. Por exemplo: se há
um segmento com 80%, outro com 15% e outro com 5% e o produto coincide justamente com os
5% isso significa que está num nicho de mercado e isso, talvez, explique o market share”.
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•

“A nossa empresa (uma grande multinacional) não deixa de fazer Segmentação Psicográfica
porque o share é pequeno”.

•

“Quando o produto tem 10% de market share e quer crescer talvez seja recomendável realizar
um estudo de Segmentação Psicográfica”.

•

“Não importa a porcentagem do market share porque isso é muito relativo. Quer dizer, não
adianta você fazer uma pesquisa de um produto que a categoria é um milhão de reais, você ter a
participação de 1% e a sua pesquisa custar um milhão. A relação é o quanto o produto gera de
dinheiro e se comporta uma pesquisa desse porte”.

•

“Um produto que tenha market share maior que 50% é lider de mercado, então, como líder ele
tem obrigação de ser pioneiro, de inovar, tem que estar mais informado sobre para onde vai a
sociedade, o mercado. Mas não que o estudo não seja interessante para os outros, talvez ele seja
mais fundamental para o líder porque senão perde o bonde, perde participação”.

•

“Quem fala isso é porque, intuitivamente, acha que há uma relação entre a personalidade da
pessoa e a escolha do tipo de produto. Se o produto tem 50% de market share, qual a chance de
haver uma relação entre perfil psicológico e compra dessa marca? Ela é quase universal, ela está
atingindo todo mundo, não pode haver um tipo psicológico”.

•

“Eu não pré-determinaria se é recomendado ou não com base em um número. Eu estou
reconhecendo que, de um modo em geral, os produtos que vendem em massa naturalmente vão
ter muito menos interesse em Segmentação Psicográfica e qualquer tipo de segmentação, eles
querem vender pra classe A, B, C, D e E, querem vender pra todo mundo. Você não vai fazer
uma pesquisa de Segmentação Psicográfica para uma pequena modificação no produto se você já
está vendendo para o mercado inteiro.”

Pudemos perceber que há divergências sobre a relação da Segmentação Psicográfica
com market share. Os profissionais oferecem justificativas diferentes para a necessidade da
segmentação independentemente do market share, mas nenhuma é baseada em uma
experiência própria concreta.

•

Outras considerações sobre quando realizar Segmentação Psicográfica
Além das recomendações relacionadas à categoria de produto e market share, alguns

respondentes recomendam (ou não) a realização de estudos psicográficos por diversos
outros motivos. Vejamos algumas considerações apontadas pelos entrevistados:
•

“A necessidade de estudos psicográficos, de uma Segmentação Psicográfica, é diretamente
proporcional à maturidade do mercado, entendendo o mercado mais maduro como aquele onde
a concorrência é maior porque se a concorrência é alta, cada vez mais os produtos e serviços que
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são oferecidos tendem a ser ‘comoditizados’, as ofertas de produtos específicos tendem a ser as
mesmas e é só o estudo psicográfico, a seleção de um determinado segmento psicográfico e a
empresa se posicionando para atender esse segmento, que pode permitir algum diferencial que
seja duradouro por algum tempo”. (grifo da autora)
•

“Há a necessidade de fazer um estudo de Segmentação Psicográfica quando a concorrência é
muito grande e a atuação de marketing é muito ativa.” (grifo da autora)

•

“A Segmentação Psicográfica é um instrumento interessante quando você está lidando em
mercado muito bem estabelecido, de categorias ou marcas muito bem estabelecidas.
Teoricamente a empresa já sabe tudo o que tem que saber – quem consome, quem não consome,
quanto consome, o que faz, como usa o produto etc. Quando ela já sabe o básico, mas precisa
continuar evoluindo a marca, então faz um estudo de segmentação que dá possibilidade de
começar a perceber nuances de mercado porque tem que continuar inovando na sua marca, então
tem que começar a procurar detalhes, sutilezas, para, então, conseguir focar mais a sua
comunicação.” (grifo da autora)

•

“As empresas só precisam realizar um estudo de Segmentação Psicográfica em condições muito
específicas. Elas não precisam fazer por fazer. Mas quando há realmente necessidade, a pesquisa
é muito complexa, precisa ser muito bem feita, não pode improvisar colocando algumas
questões no final de algum questionário.” (grifo da autora)

•

“A Segmentação Psicográfica deve ser realizada somente quando os profissionais da empresa
têm capacidade para isso, a empresa tem que estar voltada para o humano.” (grifo da autora)

•

Riscos da realização de estudos psicográficos
Alguns entrevistados mencionam, também, que há riscos ao se realizar ou utilizar

estudos de Segmentação Psicográfica. Alguns dos riscos citados encontram-se abaixo:
•

É possível que o estudo mostre que não há correlação dos segmentos com consumo de produtos.
(2 menções)

•

“Há o risco de não encontrar segmentos – muitos segmentos com pouca massa crítica ou um
segmento muito grande com 80% e outros muito pequenos.” (1 menção)

•

“Se o profissional da empresa sente-se parte de um determinado grupo ele pode tentar adaptar o
estudo ao que ele pensa que ele é. Ele acaba mudando a realidade para que ela se adapte à
personalidade dele. Por essa razão, o profissional que aplica ou utiliza o instrumento deve ter
muita maturidade para não colocar os seus valores pessoais. Caso contrário, o risco de a
segmentação ser realizada ou aplicada de forma errada é muito maior.” (1 menção)

•

“Ao dar nome ao segmento, pode-se criar um estigma, um preconceito.” (1 menção)
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•

“Com a globalização as empresas acabam usando estudos que vêm de outros países sem pensar
que o nosso país é completamente diferente.” (1 menção)

7.3.6. ESTUDO BRASILEIRO GERAL DE SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA
7.3.6.1. Conhecimento de algum estudo brasileiro semelhante ao VALS
A grande maioria dos profissionais de empresas (15 pessoas) não conhece um estudo
nacional semelhante ao VALS. Seis pessoas dizem conhecer. Entre os estudos citados
temos:
•

RISC (citado por 2 respondentes)

•

Estudo da Rhodia (citado por 2 respondentes)

•

Yankelovich MONITOR (citado por 1 respondente)

•

Estudo do Datafolha (mas que, na verdade, é mais direcionado à questão econômica) (citado por
1 respondente)

•

MTV (citado por 1 respondente)

•

Estudos realizados por agências de publicidade (citado por 1 respondente)

Um respondente de agência de publicidade reconhece não conhecer nenhum. Os
outros três respondentes garantem que idêntico ao VALS não há, mas citam estudos
considerados semelhantes:
•

4 C’s (2 menções – uma da própria Y&R)

•

TGI (1 menção)

•

Estudo do IBOPE (não especificou qual – talvez seja o TGI) (1 menção)

•

Estudos da indústria automobilística (1 menção)

Dos 13 respondentes de institutos de pesquisa, 11 afirmam não conhecer um estudo
nacional semelhante ao VALS. Entretanto, estes mesmos respondentes citam estudos como
o da McCann (mas justificam dizendo que não é da população toda, pois foi realizado
somente com jovens ou mulheres), o 4 C’s (que foi colocado como sendo “cópia do
VALS”), o RISC (que existia no passado, mas não existe mais) e dois citam o TGI (mas
alertam que não é no Brasil todo, só nos principais mercados).
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7.3.6.2. Necessidade de um estudo brasileiro tipo VALS
Somente dois profissionais de empresas acham que não há necessidade de um estudo
brasileiro tipo VALS porque seria “falacioso” fazer um estudo para o Brasil todo,
principalmente porque o Brasil é muito diversificado, seria um erro tentar “reduzir a
realidade, desprezar o que tem de peculiar e diferenciado em cada região”.
Um respondente acredita que deveria existir, mas que considera difícil realizar um
estudo desse porte.
Entretanto, a grande maioria acredita que deve existir um estudo tipo VALS nacional
e entre as justificativas dizem:
•

“Auxilia na realização de outros estudos.”

•

“Funciona como uma fonte complementar de dados sobre a população.”

•

“Pode auxiliar as pequenas empresas que não têm verba para realizar estudos específicos.”

•

“Ajuda no desenvolvimento do negócio das empresas e no desenvolvimento do país.”

•

“Auxilia a ver um pano de fundo menos preconceituoso.”

•

“Otimiza a verba publicitária, pois auxilia a focar as estratégias no público-alvo.”

•

“Auxilia a compreender o consumidor, o que, conseqüentemente, auxilia na organização e
orientação das estratégias.”

Todos os profissionais de agência de publicidade concordam que seria interessante
ter um estudo brasileiro tipo VALS. Entre as justificativas temos:
•

O estudo melhoraria a qualidade do conhecimento produzido a respeito do país; permitiria
conhecer melhor as particularidades do país. (2 menções)

•

“É uma ferramenta que auxilia no trabalho da agência.” (1 menção)

•

“O estudo democratizaria esse tipo de informação.” (1 menção)

•

“Se as empresas fizessem um investimento em conjunto, teriam uma pesquisa mais eficaz, com
um custo menor.” (1 menção)

Entretanto, um respondente ressalta que o problema dessas pesquisas é que, para
serem bem feitas, acabam sendo muito caras e o uso final, comparado ao investimento, é
relativamente restrito.
Com relação aos profissionais de institutos de pesquisa, 6 respondentes afirmam que
deveria existir um estudo nacional, 5 afirmam que não e 1 não sabe. Esta questão não
chegou a ser realizada com 1 respondente.
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Os respondentes que acham que deveria existir um estudo nacional citam algumas
ressalvas:
•

“Um estudo desse porte não resolveria as questões de negócios, serviria mais para subsidiar
estratégias políticas”; “seria útil no sentido mais sociológico, mais de tendência política.”

•

“Deve ser feito no meio acadêmico porque seria difícil um instituto bancar um estudo dessa
profundidade.”

•

“As empresas têm que estar maduras para utilizar esse tipo de informação.”

•

“A empresa necessitaria de estudos específicos também.”

Os profissionais que não acham necessário um estudo nacional ressaltam:
•

O estudo poderia servir como dado secundário (mas não resolveria problemas específicos de
empresa) ou somente para entender a sociedade; poderia ser utilizado pelo Presidente da
República ou para apresentar para a ONU (3 menções)

•

Com o processo da globalização as multinacionais preferem estudos feitos em vários países:
desta forma um estudo completamente nacional não teria utilidade para as multinacionais – que
são as empresas que mais consomem pesquisa de mercado. (2 menções)

7.3.6.3 Sugestão de como deveria ser o estudo psicográfico brasileiro geral
•

Realização do estudo
Deve ser realizado por organizações nacionais como IBGE (ou SENAC e SENAI em
parceria com algum instituto de pesquisa). (2 menções)
Tem que ser feito por profissionais que saibam fazer e sejam bem intencionados. (2
menções)
“Deve ser um estudo que tenha um grupo de interesses legítimo trabalhando junto
(empresas, institutos, associações, grupos de estudo, universidade, ONGs etc.).” (1 menção)
“Deve ser feito no meio acadêmico.” (1 menção)
“Deve ser feito por um instituto que tenha ‘nome’ no Brasil todo, precisa ter um estrutura
nacional.” (1 menção)
“Tem que ser feito junto com o cliente.” (1 menção)
“Deve ser realizado por um bom pesquisador. Ele tem que ser uma pessoa curiosa, que não
aceita a primeira resposta que recebe. Os bons pesquisadores nunca estão felizes com o
resultado, estão sempre atrás de mais. A dificuldade dessas pessoas é saber a hora de parar o
trabalho.” (1 menção)

•

Metodologia

No Geral
Tem que ter os objetivos bem definidos, tem que ter foco. (3 menções)
Tem que ser um estudo objetivo, que tenha relação direta com a informação que você deseja
ter. (2 menções)
“Deve ser realizado através de uma metodologia tradicional.” (1 menção)
“Tem que ser algo muito sério, utilizar modelos comprovados.” (1 menção)
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“Tem que ser um estudo bem feito, amplo, que tenha profundidade e que possibilite releituras.” (1 menção)
“Pode ser feito nos moldes dos que foram feitos no exterior.” (1 menção)
“Tem que ter validade para o Brasil e não usar os critérios americanos.” (1 menção)
“Pode ter uma parte como o estudo Market Mind da NFO que monitora a vida do
entrevistado 24 horas por dia (o sujeito anota tudo o que faz nas 24 horas do dia).” (1
menção)
“Pode adaptar um estudo pronto.” (1 menção)
“Pode criar uma segmentação própria.” (1 menção)
“Tem que ter validações: passar por um crivo acadêmico, todo o campo teria que ser
auditado, todo o processamento teria que ser auditado; as perguntas teriam que ser aplicadas
duas ou três vezes na mesma pessoa para ver se há estabilidade nas respostas; teria que levar
em consideração que há pessoas que respondem mais no miolo da escala e outras que
respondem mais radicalmente (concordo plenamente ou discordo plenamente).” (1 menção)
Tem que estabelecer níveis de correlação entre os grupos (“teria que ser exigente em relação
à semelhança entre as pessoas que compõem o grupo – se encontrar 20% da população que
satisfaça esses critérios junte e mostre esse grupo; mesmo deixando 80% fora.”). (1 menção)

Regionalização
Tem que levantar as hipóteses relevantes para cada região do país. (2 menções)
“Tem que levar em consideração as características culturais do país. Não pode ser um
modelo pronto, de fora. Tem que tentar buscar o que realmente é pertinente no país.” (1
menção)
“Tem que levar em conta a diversidade populacional do Brasil.” (1 menção)
“Deve estudar a regionalização do país e, dentro da sua regionalização, as preferências, as
tendências.” (1 menção)
“Tem que ser regional.” (1 menção)
“Deve levar em conta a diversidade do Brasil (prestar atenção nas diferenças culturais).” (1
menção)

Fase Qualitativa
Tem que realizar grandes estudos qualitativos primeiro e em todas as regiões. (2 menções)
“O trabalho de base tem que ser monumental.” (1 menção)

Frases
“O desafio é conseguir fazer frases em que você consiga detectar a diferença mas que todo
mundo entenda da mesma forma.” (1 menção)
“Estruturar as frases de tomando muito cuidado para não estar ‘tendenciando’ as respostas.”
(1 menção)
“Estruturar as frases tomando cuidado para não colocar duas variáveis na mesma pergunta.”
(1 menção)
Elaborar frases que discriminem os respondentes (“A frase: ‘as mulheres devem trabalhar
fora’. Se eu colocasse essa frase em 1940, ela, provavelmente, seria super discriminante;
nossa ia ser uma comoção no mundo, as modernas versus as conservadoras; se essa pergunta
é introduzida hoje é outra coisa, todo mundo vai concordar, não discrimina ninguém. Então
todo mundo concorda ou todo mundo discorda, então não separa ninguém. Quando não há
frases discriminadoras, acontece isso.”). (1 menção)

Escala
“Usar escala de 7 pontos porque não fica nem muito restrito, nem muito alto e tem um ponto
médio.” (1 menção)

Amostra
Deve ser representativo do Brasil, ou pelo menos das praças mais importantes do mercado.
(3 menções)
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“Deve aprofundar mais nas classes baixas porque as empresas não sabem trabalhar esses
públicos.” (1 menção)
“Deve ser feito por regiões.” (1 menção)
“Deve ser realizado no Brasil todo, inclusive populações ribeirinhas.” (1 menção)
“Deve realizar baterias de questões diferentes para as diversas regiões do país, mas isso seria
muito complicado para juntar depois.” (1 menção)
“Deveria ser realizado com os mesmos respondentes dos painéis contínuos.” (1 menção)

Variáveis e cruzamentos
Deve abranger valores e hábitos. (4 menções)
Precisa ter link com a classificação social. (2 menções)
Deve ter o potencial de consumo de cada grupo. (2 menções)
É interessante cruzar a informação com o ciclo de vida, momento de vida. (2 menções)
“Deve ser cruzado com gastos (perfil de dispêndio).” (1 menção)
“Deve ser cruzado com poder aquisitivo e também com perfil de compra.” (1 menção)
“Tem que contemplar todas as variáveis sócio-demográficas também.” (1 menção)
“Tem que cruzar com hábitos de mídia, de consumo.” (1 menção)
“Deve ser muito completo (estilo de vida, história das pessoas, origens da família, religião,
política, vizinhança, leis, ética, moral e tudo que possa passar na vida da pessoa).” (1
menção)

Números de segmentos
“Deve começar com 4 ou 5 grupos.” (1 menção)
“O ideal é encontrar 6 ou 8 segmentos.” (1 menção)
“Precisa de uma massa crítica de consumidores nos segmentos. Não dá para sair com 50
grupos. Cada grupo acaba sendo muito pequeno, eu não tenho como atuar (a não ser que o
grupo tenha muita renda)”. (1 menção)

Nomenclatura dos segmentos
“Deve ter pessoas ícones de cada categoria para um melhor entendimento.” (1 menção)

•

Apresentação dos resultados
“Tem que ter um software bom.” (1 menção)
“Deve ter um sistema que organizem o manuseio da informação.” (1 menção)
“A ferramenta de apresentação do resultado do estudo precisa ser amigável (fácil de usar e
entender).” (1 menção)
“O ideal é criar um estudo no qual a informação possa ser acionada de maneira mais rápida e
barata.” (1 menção)

•

Periodicidade e comercialização
“Tem que ser permanentemente renovado.” (1 menção)
“Deve ser feito a cada 5 anos.” (1 menção)
“A aplicação deve ser regular, mas que possa ser comprado ad hoc, ou seja, que o estudo
monitore os segmentos regularmente, mas que a empresa não tenha que comprometer com
contrato.” (1 menção)

7.3.6.4. Interesse por um estudo psicográfico geral brasileiro
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Esta questão foi adicionada posteriormente ao questionário pois considerou-se, no
decorrer do processo de entrevistas, que seria interessante saber o interesse das empresas em
ter acesso a um estudo psicográfico geral brasileiro, como o VALS. Assim, 16 profissionais
de empresas foram questionados sobre a compra de um “VALS” brasileiro.
Desses, 3 respondentes afirmam que provavelmente não comprariam; 6 afirmam que
provavelmente comprariam e 7 afirmam que dependeria do preço, do tipo de estudo, da
condição da empresa, ou seja, da relação custo/benefício e da postura e verba da empresa.
Com relação ao valor que pagariam pelo estudo, vários respondentes reconhecem
que dependeria da relação custo/benefício. Alguns profissionais estimam que pagariam
desde 20.000 reais até 100.000 reais (neste último caso uma multinacional muito grande).
Alguns consideram 60.000 reais e 30.000 dólares valores razoáveis, mas há quem diga que
pagaria um valor desses só para a primeira vez, depois pagaria menos, somente para
manutenção.

7.3.7. CRÍTICAS
7.3.7.1 Críticas gerais
As principais críticas à Segmentação Psicográfica expostas por alguns respondentes
podem ser agrupadas em duas grandes categorias: críticas à relação custo/benefício dos
estudos psicográficos e críticas à metodologia.
•

Críticas à relação custo/benefício dos estudos psicográficos
A relação custo/benefício, apresenta-se subdividida em seis itens – apesar de todos

eles estarem relacionados entre si. Os três primeiros estão mais relacionados ao custo e os
três últimos ao benefício do estudo. A saber:
Há outras formas (inclusive mais baratas) de obter praticamente o mesmo resultado – como
a pesquisa qualitativa.
“Há formas mais rápidas e baratas de conseguir informações sobre atitudes e valores do consumidor – como as
pesquisas qualitativas focadas no consumidor da sua categoria de produto. Este tipo de pesquisa permite,
inclusive, obter informações muito mais adequadas sobre o consumidor do que uma bateria de frases.” (grifo
da autora)
“As pessoas estão buscando diferencial mais emocional na ligação do consumidor com a marca. Pra isso é
preciso entender melhor o consumidor. Mas isso não significa que precisa fazer um psicográfico; pode fazer
uma qualitativa para ver valores – ela pode ser superficial, mas não custa tão caro. A relação deve ser de custobenefício.” (grifo da autora)
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O custo do estudo é muito alto se comparado ao benefício que oferece.
“Todo mundo sabe que benefícios funcionais não discriminam mais os produtos. Os produtos são iguais, a
tecnologia está à disposição de qualquer um. Então é preciso dar um diferencial. O diferencial onde está? No
emocional. Aí você fala assim: ‘Ah, então esses estudos de Segmentação Psicográfica seriam ótimos porque eu
vou exatamente procurar as necessidades emocionais’. Mas é um canhão para matar formiga!” (grifo da
autora)
“Há alguns anos atrás, entrou muito na moda. Em um determinado momento teve um boom disso daí. Todo
mundo quis. Mas que depois, no uso do dia-a-dia do marketing, nem sempre tinha essa grande utilidade.
Muitas vezes, para o cliente, o estudo é muito bonito, ele tem o resultado, mas fala: ‘E agora? Faço o que com
isso?’ No dia-a-dia acaba não tendo utilidade que justificasse o investimento. Tem utilidade, mas no dia-a-dia
talvez não. No final, o pessoal acaba dando uma engavetada nos estudos.” (grifo da autora)

A Segmentação Demográfica já é suficiente (porque os estudos psicográficos têm alta
correlação com aspectos demográficos).
“Os estudos psicográficos têm alta correlação com classe social (então só a demográfica já seria suficiente).
Principalmente os estudos gerais. Porque se você junta homens e mulheres, jovens e velhos, pobres e ricos,
solteiros e casados, a probabilidade dos grupos que você formar na análise estatística coincidir com essas
variáveis sócio-demográficas é enorme.” (grifo da autora)
“Outra coisa que eu descobri também é que, qualquer segmentação (psicográfica) que você ache, no fundo no
fundo, ela têm uma alta correlação com classe. Classe tem relação com cultura, com valores. Então para que eu
vou sofisticar uma coisa que eu não preciso sofisticar? Eu vi num estudo que tinha um segmento de mulheres
‘frustradas e desmotivadas’; quando via suas características, eram aquelas que compravam fogão popular.
Eram pobres! Então pra que usar o psicográfico? A classe social já bastava.” (grifo da autora)
“A pergunta: ‘Deve-se fazer segmentação a partir dessas tendências psico-sociais e suas implicações pro
marketing?’ Não muito. Sabe por quê? Porque o segmento soa actionable, acionável, se você tiver como
‘linkar’ algum corpo de dados e informações para aplicá-la e não só pra fazer outras pesquisas. Você acaba
descobrindo que o elo entre quaisquer segmentos e a realidade, e a mídia, e o marketing, acaba sendo
demografia. Então, na segmentação, os segmentos têm que ser descritos de acordo com características
demográficas; ‘tendem a ser homens, de tal faixa etária etc.’ porque você vai usar isso para um ‘link’ de
mídia.” (grifo da autora)

Profissionais não sabem utilizar os estudos psicográficos ou não utilizam de forma correta.
“O estudo de Segmentação Psicográfica é muito bonito, muito caro, leva muito tempo e o uso dele é pequeno.
A relação custo/benefício dele é muito ruim. Uma empresa pode se dar ao luxo de ficar dois anos esperando
um resultado, pra depois tentar implementar e não saber como ler esses resultados? É muito dinheiro para
jogar fora.” (grifo da autora)
“Não sei se eu teria um cliente que saberia usar bem um estudo de segmentação. É um pessoal muito mais
novo, um pessoal que tem menos experiência, um pessoal que está menos informado sobre isso, menos
estudioso, é outra turma, é muito mais ‘marqueteira’, é outro perfil. Não é que não exista um bom estudo de
segmentação, eu acho que é difícil alguém que saiba fazer e alguém que saiba usar.” (grifo da autora)
“As empresas questionam: ‘pra que serve a Segmentação Psicográfica?’ Pra orientar o posicionamento do
produto, certo? Só que ninguém faz uma campanha pensando: ‘bom, agora eu vou falar com os hedonístas,
agora eu vou falar com os pessimistas’. É muito difícil os clientes posicionarem produtos, posicionarem
campanhas, pra essa segmentação. Você pode perceber que não se ouve falar muito agora. Eu acho que essa
coisa de psicográfico é muito moda. Todo mundo compra, aí todo mundo vê que não sabe usar, ou que não
serve pra nada, aí cai. Aí vem um e lança uma outra tecnologia, fica na moda e cai. É cíclico. Nos anos 80 teve
um boom, a ALMAP tinha um. Era um tal de seminários, era um boom de segmentação. Depois morreu,
depois ouviu-se falar mais um pouquinho, uma vez ou outra, depois morreu de novo, e agora escutamos falar
de novo. Mas, olhando cientificamente, a Segmentação Psicográfica não se baseia em nada muito concreto.
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Quando o instituto diz ao cliente que há 6, 7 segmentos e cada um pesa ‘x’, o cliente não fala: ‘bom, agora eu
vou fazer uma campanha de Whisky pro segmento hedonista e vou fazer uma campanha do mesmo whisky
pro segmento x’. Ninguém faz isso. Todo mundo faz uma campanha. Como é muito caro, em geral é realizada
uma única campanha pro mesmo produto. Mas o perfil do nordeste é completamente diferente do sul. Se eles
não se preocupam com isso, imagine se vão se preocupar em fazer uma campanha pra um segmento XPTO e
tal. O que adianta saber que há 6 segmentos se é realizada uma campanha de cigarro igual pra todo mundo?
Pra que serve todo esse estudo? Deveria ser para fazer uma coisa dirigida. Mas se as empresas não realizam
campanhas dirigidas, esse estudo serve para que?” (grifo da autora)

Profissionais vêem a Segmentação Psicográfica como algo que complica ou como um
limitador de ação.
(Obs.: essas críticas foram citadas por profissionais que defendem a Segmentação
Psicográfica portanto a “crítica à crítica” já está no próprio item)
“Eu já tive vários clientes dizendo que o psicográfico complica mais do que ajuda. Por quê? Porque complica
mesmo. Se eu for fazer uma discussão em grupo eu deveria, para colocar as pessoas no grupo, usar os critérios
psicográficos, para saber se estou falando com o grupo que desejo. Tem que ter homogeneidade da amostra.
Quanto mais homogênea for aquela amostra, mais eu confio nos resultados. Se eu puder usar dados
demográficos e psicográficos para selecionar as pessoas eu tenho certeza que estarei falando com as pessoas
que me interessam. Do ponto de vista de alguns clientes isso é um complicador; do meu ponto de vista é um
facilitador.” (grifo da autora)
“A maioria desses estudos de segmentação disponíveis no mercado parte da iniciativa da agência e é bancado
pelas grandes empresas. Então a empresa, quando dá o briefing de criação, fala: ‘A minha consumidora é o
segmento inovador, eu quero vender para esse segmento.’ E, às vezes, a criação faz uma campanha super
criativa, mas que o cliente não aprova porque a estratégia não ‘bate’ com o consumidor. O pessoal da criação
acaba ficando super frustrado e vê a segmentação como um limitador da forma de comunicação.” (grifo da
autora)
“Eu imagino que as pessoas, que falam que Segmentação Psicográfica é uma porcaria, não se aprofundaram no
estudo, não foram a fundo na segmentação. Além disso, elas argumentam que é uma porcaria menos pelo
conteúdo dela e mais por ver, nessa ferramenta, uma limitação da forma como ele vai se relacionar com o
consumidor. Quem critica esse tipo de segmentação ou não sabe usar ou vê como um limitador de ação.” (grifo
da autora)

Os estudos psicográficos não oferecem a informação que o cliente necessita
“O cliente quer resolver se vai ou não colocar o filme no ar, se vai lançar esse produto ou aquele produto, ou se
vai lançar esse produto com nível de concentração de perfume x, y, z. Por isso uma segmentação que faz mais
sentido é a Benefit Segmentation (os benefícios e serviços prestados pelos produtos). Tem que ter um link com
a realidade, tem que ter acesso a essas pessoas e tem que ter um benefício no meio; estamos chegando num
outro nível de aplicação da segmentação. Os dados psicográficos são os menos importantes porque são os mais
abstratos, são menos actionable, são interessantes como suporte para os outros, mas nem sempre têm
resultados práticos.” (grifo da autora)

•

Críticas à metodologia
As críticas com relação à metodologia dos estudos psicográficos podem ser divididas

em três grupos: A falta de rigor metodológico por parte dos institutos de pesquisa, a
validade questionável da estatística utilizada e o resultado da segmentação não refletir a
realidade.
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A falta de rigor metodológico por parte dos institutos de pesquisa
“Tem muita ‘forçada de barra’. Quando se pega um estudo e percebe que há 4 segmentos, um representando
25% da população, outro, 27%, outro 23%, outro 25%, dá para perceber que é ‘forçada de barra’ a soma dar
100 (dividindo os segmentos por 4, certinho). É muito complicado fazer um trabalho sério de segmentação.”
(grifo da autora)
“Nós não ‘acreditamos’, entre aspas, em Segmentação Psicográfica. Não é que a gente não acredite na
metodologia, é que pra fazer um estudo de segmentação bem feito primeiro precisa de uma pessoa muito boa
em definição de questionário e programa de computação e saber o que vai usar. São poucos institutos que têm
isso.” (grifo da autora)
“É difícil chegar a uma uniformidade de querer mapear a população toda psicograficamente. Se o estudo é
feito por três institutos diferentes eles chegarão a segmentos diferentes. A definição dos grupos muda.”

A validade questionável da estatística utilizada
“A pesquisa de mercado não tem conseguido fazer segmentações que resistam a uma análise crítica rigorosa
(análise estatística e análise de pensamento). Eu pergunto para 100 pessoas se elas gostam de carnaval e 73%
afirmam que gosta e 27 não gostam; e pergunto, em seguida, se gosta de futebol. As mesmas 73 não vão
responder igual – se for assim você descobriu que carnaval e futebol estão altamente correlacionados, se for o
inverso também, eles estão altamente mas inversamente correlacionados - mas se for misturado: aquelas 73
que disseram sim ao carnaval se dividem agora, metade diz sim ao futebol metade diz não e vice-versa nas 27,
então a correlação é nula. Você zerou a correlação. Quando há duas variáveis é muito simples entender a
correlação, agora quando há três variáveis, o cálculo começa a ficar cada vez mais complicado. Mas a idéia é
a mesma, sempre. Então vou fazendo as perguntas para ver se encontro um grupo em que as pessoas são mais
semelhantes entre si do que um outro grupo. Se der tudo nulo, acabou, não encontrei nada e essa é uma crítica.
Fica tudo muito perto do nulo. Na Segmentação Psicográfica fica difícil achar a correlação; é muito perto do
nulo. Como não fica completamente nulo, os defensores dessa análise se apegam às pequenas diferenças e
dizem ‘dividi essa população em cinco tipos. Eles vão descobrir que há um pouquinho de semelhança. Eu fiz
isso na prática. E quanto mais variáveis são introduzidas, maior a chance de não encontrar nada, lógico; você
vai complicando, como é que eu vou coincidir com você em carnaval, em natal, em compras, em política, em
religião, em filosofia, em moral? Nós vamos discordar em muitas coisas. Mas se a gente chama uma terceira
pessoa, nós vamos descobrir que, nesse assunto, vocês são um pouco mais parecidas do que eu com qualquer
uma das duas, então vamos chamá-las de grupo A e eu de grupo B; mas essa diferença é muito pequena e
muito oscilante. Um truque pra fazer aparecer a diferença é perguntar a mesma coisa várias vezes com
linguagens diferentes, então vai somando. Se eu pergunto ‘você gosta de carnaval?’, ‘Você gosta de dançar?’,
‘Você gosta de cantar?. Se a pessoa respondeu sim a todas as questões há uma disposição ‘pró-carnaval’
porque carnaval se correlaciona, naturalmente, com várias outras coisas. Mas enfim, eu estou fazendo o que?
Eu estou usando um instrumento indevido; isso não é só estatística, é pensamento também. Eu estou usando
a redundância, a repetição, pra propiciar a correlação.” (grifo da autora)
“Existe um truque: Os pacotes estatísticos, que analisam esses dados, obedecem a comandos. Se eu tenho 100
pessoas e nenhuma respondeu exatamente como a outra, eu tenho 100 grupos; se duas responderam tudo igual,
então tem 99 grupos (um grupo com duas pessoas) se a minha exigência for de homogeneidade total. Mas eu
posso pedir ao computador que forneça 2, 3, 4 segmentos. O computador tenta dividir essas 100 pessoas em 4
grupos da maneira que cada um desses grupos sejam o mais parecido entre si e mais diferente dos outros
grupos vizinhos. Se você não exigir tamanho de grupo, em geral não se exige, o programa é inteligente pra
procurar, ele faz uma busca impressionante. Ele vai encontrar um grupo de 10%, um grupo de 40%, um grupo
de 30%, ele vai dividir esse 100 em grupos de diferentes tamanhos, não vai ser quatro grupos com 25%, não
existe isso, é falcatrua pura, é impossível. E você pode pôr exigência, ‘eu quero que o menor grupo seja de
pelo menos 10%’, ninguém quer um grupo de 1%. Quando você entendeu tudo isso, você começa a fazer
exercício, ‘vamos tirar uma daquelas frases’, ‘vamos ver o que acontece, vou tirar algumas pessoas’, vai
havendo uma mistura. Começa a mudar tudo, porque está muito na corda bamba; nós estamos num grupo
porque você respondeu um pouquinho mais semelhante comigo do que com uma outra pessoa, eu tiro aquela
pergunta você já vai pra outro grupo. É modo de dizer, mas é assim.” (grifo da autora)
“Os resultados dos estudos psicográficos quantitativos não discriminam realmente as pessoas porque uma
pessoa de tipo intermediário (que acha o computador útil, mas que tem suas críticas com relação ao uso dele e
por isso respondeu algo negativo com relação ao computador e foi classificada como ‘avessa à tecnologia’) o
modelo não capta. Porque ele somente agrupa de acordo com a direção das respostas.”

299

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

O resultado da segmentação não reflete a realidade (os segmentos “puros” não são
encontrados na população)
“Para fazer marketing você tem que usar variáveis que sejam facilmente operacionalizáveis, que todo mundo
saiba, fale a mesma língua. Se eu falar ‘classe alta’ todo mundo sabe do que eu estou falando, mas se eu falar
‘mulheres impulsivas e desafiadoras’ ninguém sabe. Esse segmento só existe, com essa nomenclatura e jeito
de avaliar, dentro de um determinado estudo. A mídia não usa isso (nomenclatura e critério de classificação).
Então por isso que eu acho que morreu. Eu não vejo uso nisso. É um instrumento super sofisticado, que
artificialmente tenta procurar segmentos que de fato não existem.” (grifo da autora)
“Se você fizer uma revisão de suas relações pessoais, e pegar qualquer atitude, atitude em relação ao amor,
sexo, tristeza, família, educação de filhos, qualquer coisa que você queira, você vai encontrar algumas pessoas
marcantes, mas você vai encontrar muitas que você vai dizer: ‘é mais ou menos, é misturado’. Se você tentar
medir extroversão você vai ver que 10% são realmente muito extrovertidos, 15% são realmente muito tímidos,
mas o resto é muito indefinido – a grande maioria do grupo.” (grifo da autora)

Além dessas críticas foi, também, mencionado (poucas vezes) que:
o
o
o

Os estudos psicográficos podem não ter correlação com consumo de produtos.
A Segmentação Psicográfica pode não gerar segmentos que possam ser utilizados.
O resultado de uma Segmentação Psicográfica Geral para o Brasil seria duvidoso
(porque o Brasil é um país com diversas culturas).

Além das críticas mencionadas acima, foi falado, várias vezes, que a Segmentação
Psicográfica é/foi moda e muitos afirmam que isso ocorreu na década de 80: o “chique” era
ter um estudo desse tipo, mas ninguém sabia utilizar e acabava “engavetando”.
Há, inclusive, quem afirme que os profissionais que tentavam utilizar (mas sem o
conhecimento necessário para tal) acabaram destruindo produtos de sua empresa e não
podem nem sequer ouvir falar nesse tipo de segmentação.
Por outro lado, os profissionais que entendem muito do assunto não vêem o estudo
como moda, principalmente porque continuam realizando até hoje.

7.3.7.2 Críticas às críticas
Pudemos perceber que a maior parte das críticas não envolve a pesquisa de
Segmentação Psicográfica em si, mas a forma como ela é realizada e utilizada – um
problema de competência profissional e não de competência da técnica em si.
De qualquer forma, veremos abaixo algumas críticas às críticas apresentadas acima.
Vale esclarecer que não havia, no questionário/roteiro, uma questão específica sobre críticas
à Segmentação Psicográfica. Os argumentos que se seguem foram retirados dos relatos dos
respondentes e, portanto, algumas das críticas não foram abordadas por outros entrevistados.
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•

Críticas às críticas com relação ao custo/benefício dos estudos psicográficos

Críticas às críticas com relação ao custo do estudo ser muito alto se comparado ao benefício
que oferece.
“Falta um diagnóstico sobre o produto ou empresa para ver se realmente a Segmentação Psicográfica é o
remédio correto. Mas não quer dizer que o estudo, em si, não seja válido, não seja importante, só que você está
dando uma dose tarja preta pra um negócio que poderia estar tomando Melhoral.” (grifo da autora)
“Veicular uma propaganda em uma grande rede de televisão para atingir somente um determinado segmento,
por exemplo ‘mulheres executivas, internautas, que sejam profissionais liberais’, é o mesmo que dar tiro de
canhão em ratinho, você atinge o seu objetivo, mas há uma grande dispersão tanto da linha de comunicação
como de verba. Você acaba falando com o segmento de seu interesse, mas acaba pagando por todo mundo.
Com um estudo de Segmentação Psicográfica é possível identificar a arma certa para atingir o ratinho. A
empresa gasta 10% da sua verba com TV a cabo, 5% com outdoor, 35% com revista e assim vai. Porque você
identificou quem é o teu consumidor, você tem o diário de atividades, você sabe o que ele pensa, onde ele está,
o que ele assiste; então você consegue perseguir a mídia do seu consumidor.” (grifo da autora)
“Um estudo desse tipo me ajudaria a não gastar tanto dinheiro com verba publicitária e ficar dando tiro de
canhão para acertar só uma pombinha; eu vou direto para quem quer usar o meu produto, ou gostaria de ter o
meu produto, que tem situação financeira para comprá-lo e que valoriza esse tipo de produto” (grifo da autora)

Críticas à crítica com relação à Segmentação Demográfica já ser suficiente (porque os
estudos psicográficos têm alta correlação com aspectos demográficos).
“Não é porque uma pessoa é classe A, e a outra classe B, que os valores são completamente diferentes. Elas
podem ter os mesmos valores, só que uma tem muito mais potencial de compra do que a outra, e usa coisas
diferentes porque tem mais dinheiro que a outra; mas os valores podem ser parecidos. Essa diversidade
econômica não complica tanto, mas a diversidade cultural, das diversas regiões, essa sim complica.” (grifo da
autora)
“A Segmentação Psicográfica leva em conta o estilo de vida, as atitudes, as preferências baseadas em
personalidade, em comportamento - que nada têm a ver com as barreiras sócio-econômicas. No mesmo
segmento sócio- econômico é possível ter, de fato, 3 ou 4 possibilidades de Segmentação Psicográfica. Uma
mulher que tem que cuidar da família e ainda estuda ou trabalha, que tem duas carreiras paralelas, é evidente
que tem necessidades diferente. Não tem nada a ver com nível de renda, ou com profissão, ou com a ocupação
do marido.”
“É claro que nas pontas – quando você tem alguém muito pobre, ou alguém muito rico, alguém muito pouco
educado e alguém muito educado – a questão sócio-econômica pesa muito. Pesa por circunstância de vida, mas
num grande meio pesa menos.” (grifo da autora)

Críticas às críticas com relação aos profissionais não saberem utilizar os estudos
psicográficos ou não utilizarem de forma correta.
“São estudos difíceis de compreensão, eles são simples na parte mais superficial, mas são tecnicamente,
conceitualmente, muito complexos. Porque eles envolvem uma análise multivariada que não é a maneira
como as pessoas estão acostumadas a pensar. Então começam a surgir dúvidas quanto à consistência do
estudo.” (grifo da autora)
“Normalmente, os estudos de Segmentação Psicográfica têm feito mais mal do que bem; mas o problema não
está na Segmentação Psicográfica em si, mas sim no fato das pessoas não saberem usar esse tipo de
segmentação.” (grifo da autora)
“O problema não é do estudo, é das pessoas. Elas não sabem como recomendar, nem como fazer, nem como
usar . O dinheiro investido acaba não tendo aplicação prática, mas não que o estudo não tenha valor, as pessoas
é que não sabem usar. Os profissionais não conseguem ver a utilidade da segmentação.” (grifo da autora)
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“Quem condena a Segmentação Psicográfica condena por dois motivos: Não entende o conceito matemático
que tem por trás dela e são pessoas que dão mais valor ao software do que à investigação – não percebem que
se você der os dados todos errados, o computador vai analisar tudo errado.” (grifo da autora)
“Não é todo mundo que pode realizar uma pesquisa psicográfica. Não dê o bisturi pra quem nunca fez
medicina, porque vai matar o paciente.”
“O estudo de segmentação parece muito cirurgia em relação à medicina. A técnica avançou muito, o uso não
avançou na mesma medida. As pessoas não evoluíram junto; poderia ser quase banal se as pessoas tivessem
usado. Elas têm uma certa dificuldade.” (grifo da autora)
“As pessoas não entendem a aplicação prática da Segmentação Psicográfica porque não vão a fundo (ficam só
no nível superficial da análise). Geralmente, na área de marketing, não há tempo pra fazer estas análises.”
(grifo da autora)
“O estudo é mal utilizado. Os profissionais acabam escolhendo um segmento para dirigir a comunicação
esquecendo-se dos outros segmentos importantes e até ‘ofendendo’ quem não pertence ao segmento
escolhido.”
“Quando divulgamos o nosso estudo psicográfico, realizar estudos desse tipo virou um pouco moda. Dava
muita repercussão falar que a empresa conhecia o consumidor daquele jeito. Porque era uma forma
completamente nova de olhar pro consumidor. Eu acho que as pessoas falam ‘isso era moda, passou’ porque
foi uma época que o importante era você ter o estudo, só que ninguém usava, ninguém sabia usar direito.”

•

Críticas às críticas quanto à metodologia

Críticas às críticas com relação à falta de rigor metodológico por parte dos institutos de
pesquisa
“Culpa da própria pesquisa de mercado que se atém a nível atitudinal. Saber que existe o segmento ‘a
inconformada com o peso’ não é suficiente. É necessário ter variáveis atitudinais. Mas poucas vezes há medida
de correlação de comportamento (como: compra tal produto, exercita 50 horas por dia). Geralmente os
estudos psicográficos têm um pouco de comportamental, mas não tão profundamente quanto seria prático para
a área de marketing utilizar. Acaba ficando restrito à comunicação porque você sabe com quem está falando,
mas não tem uma aplicação para o produto, não tem uma aplicação para o merchandising; as outras áreas
ficam sem saber o que fazer com o estudo.” (grifo da autora)

Críticas às críticas com relação à validade questionável da estatística utilizada
“Concordo que as técnicas multivariadas, principalmente de segmentação, são utilizadas de maneira pouco
ortodoxa por muitos institutos, no sentido de analistas forçarem a formação de grupos, produzirem correlações
espúrias, manipularem a técnica. Mas a incompetência no uso não desqualifica nem a metodologia, nem a
técnica. Desqualifica, sim, o profissional, que acaba levando o potencial usuário a fazer interpretações
equivocadas.” (grifo da autora)
“A pesquisa não é um instrumento de precisão, ela não é um instrumento de comprovação, de se proteger, de
justificar uma ação. A maioria dos marqueteiros, dos clientes, usa a pesquisa para justificar suas atitudes. A
pesquisa é uma ferramenta de trabalho, ela vai te dar informações pra você trabalhar, ela nunca pode ser usada
para justificar a decisão. A pesquisa não aponta resultados; apesar de sofrer tratamentos estatísticos e
matemáticos, ela ainda é uma ciência humana, ainda é uma interpretação, sempre há uma margem de erro. Ela
não pode ser um instrumento de comprovação de decisão, ela pode ser um indicador de tendências, porque
você jamais vai ter certeza. Ela não é 100% eficaz, ela tem que ser um instrumento de ajuda e precisão.” (grifo
da autora)
“Assim como nos inventários de personalidade, há frases que são colocadas mas não entram na avaliação,
elas são usadas na checagem da consistência interna de reposta, pra ver se a pessoa não fez ‘unidunitê’. Tem
umas que são frases chamadas de validação, quer dizer, se ela respondeu uma coisa ela não pode responder
exatamente o oposto.” (grifo da autora)
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“Esse tipo de crítica se aplica muito mais às segmentações mal planejadas, mal executadas e mal analisadas,
do que à própria metodologia e técnica estatística. Essas críticas, assim, podem ser aplicadas a qualquer uso
da estatística. Se você ferir os pressupostos básicos da técnica, você invalida todo o procedimento Esses tipos
de argumentos são simplificações grosseiras de procedimentos complexos que se baseiam em pressupostos
teóricos e estatísticos sólidos.” (grifo da autora)
“Há casos em que as diferenças entre as pessoas são diferenças de nuances. Um caso típico, por exemplo, é
renda, perfil sócio-econômico, qualquer que seja o critério que você usa o perfil sócio-econômico com
variáveis ABIPEME, Critério Brasil, critério ABA/ABIPEME, renda, renda per capta, renda disponível, seja lá
o quer for; se você puser em fila toda a população brasileira, da mais pobre à mais rica, 160 milhões de
pessoas em fila, você vai ver que do primeiro para o último há um diferença enorme, do primeiro para o que
está no meio da fila há uma diferença enorme, agora do primeiro para o segundo a diferença é desprezível, de
centavos, do segundo para o terceiro é ‘pequenininha’. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: não
existem classes concretamente definidas na população brasileira, no entanto, você quer definir classes
então o que você vai fazer? Pode usar uma Cluster Analysis num procedimento classificatório, para fazer a
melhor classificação matemática possível dos dados disponíveis. Se você ficar preso à afirmação de que não é
válido fazer segmentação porque não existem grupos claramente definidos, você está dizendo que não existe
diferença de classe no Brasil, que todo mundo é igual em termos de renda, não existe diferença de classe. É a
mesma coisa.” (grifo da autora)

Críticas às críticas com relação ao resultado da segmentação não refletir a realidade (os
segmentos “puros”não são encontrados na população)
“O grande teste que a gente faz numa segmentação é quando você está apresentando e as pessoas se
identificarem ou não. E elas se identificam.” (grifo da autora)

o

Críticas às críticas com relação à possibilidade da Segmentação Psicográfica não
gerar segmentos que possam ser utilizados.

“Ter um segmento cheio de gente o outro sem ninguém é um erro supremo, um erro dramático:
não é erro do programa, é erro dos traços da variável, quer dizer você escolheu pra falar de um determinado
assunto, traços que não são discriminadores.” (grifo da autora)
“Você não pode fazer um estudo só com frases polêmicas porque você não chega a lugar nenhum: é tão ínfima
a diferença que aí eu encontro 50 grupos; não adianta nada. Tem um meio de campo, por isso que é
trabalhoso.”
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8. ANÁLISE GERAL DAS INFORMAÇÕES
Antes de apresentar algumas das análises com base nos resultados da investigação
teórico-documental e da investigação empírica, é necessário deixar claro que esta
dissertação, como diz o título, é um estudo exploratório. Sendo assim, traz resultados ainda
preliminares. Espera-se que estes sejam analisados, de forma aprofundada, em estudos
futuros.
Além disso, os resultados da pesquisa empírica, expostos no capítulo anterior,
fornecem um grande número de dados. Entretanto, este capítulo concentra-se em alguns dos
resultados obtidos. Espera-se, mais uma vez, que os resultados sejam analisados de formas
diferentes em futuros estudos.
Este capítulo inicia-se com a necessidade de definir e relacionar os conceitos
associados ao processo de segmentação, principalmente Segmentação Psicográfica. Essas
são as informações básicas para o entendimento e desenvolvimento de análises sobre o tema
em questão.

8.1. TERMOS RELACIONADOS À PSICOGRAFIA E
RELAÇÃO ENTRE ELES
No decorrer desta dissertação, foram citados vários termos relacionados a estudos
psicográficos (entre eles: atitude, atividade, comportamento, crenças, cultura, estilo de vida,
interesse, motivação, necessidade, opinião, personalidade, valores).
Conceituar cada um deles é uma tarefa árdua. Existem muitas definições diferentes,
muitas vezes até mesmo contraditórias. Na tentativa de auxiliar o leitor, várias definições
encontram-se disponíveis no Apêndice 3 .
Neste item, conceitos relacionados a cada termo foram selecionados, dispostos em
tópicos e seguidos por uma definição realizada com base em algumas das abordagens
citadas.
A revisão dos conceitos faz-se necessária uma vez que um dos objetivos deste
capítulo é estabelecer as relações entre os termos e propor uma “organização” dos mesmos.
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8.1.1. RESUMO DAS DEFINIÇÕES DOS TERMOS RELACIONADOS
A ESTUDOS PSICOGRÁFICOS E DEFINIÇÃO PRÓPRIA (ordem
alfabética)

8.1.1.1. Atitude / Atitudes
•
•
•
•
•
•

Envolve uma avaliação positiva ou negativa sobre objetos, pessoas, idéias, instituições,
organizações, fatos ou eventos/acontecimentos. (Theodorson e Theodorson, 1969; Chaplin,
1981; Corsini, 1984; Silva, 1986; Hockenbury e Hockenbury, 2001 e 2002; Weiten, 2002)
É a expressão mais específica de um valor ou crença. (Theodorson e Theodorson, 1969)
Suas origens são culturais, familiares e pessoais; representam os resíduos de experiências
anteriores. (Chaplin, 1981; Silva, 1986)
É uma predisposição ou tendência aprendida. (Sheth, 2001; Hockenbury e Hockenbury, 2001 e
2002)
É uma tendência de agir de uma forma consistente com relação a situações e objetos
relacionados. (Theodorson e Theodorson, 1969; Chaplin, 1981; Silva, 1986)
É formada por três componentes: cognitivos (crenças, pensamentos, idéias, convicções sobre o
objeto da atitude), emocionais (sentimentos e emoções estimulados pelo objeto da atitude) e
comportamentais (predisposição para agir de uma determinada maneira em relação ao objeto da
atitude). (Hockenbury e Hockenbury, 2001 e 2002; Weiten, 2002; Mattar, 1999)

Com base nas afirmações acima, foi possível sintetizar a seguinte definição de
atitude:
Atitude é uma avaliação apreendida (através de experiências, cultura, família) favorável ou
desfavorável a um determinado objeto, pessoa, grupo, idéia, organização ou evento que
gera uma predisposição a agir em relação a esse objeto, pessoa, grupo,idéia, organização
ou evento de forma coerente com determinado valor social.

8.1.1.2. Atividade / Atividades
•
•
•
•

Qualidade ou estado de ativo, ação. (Ferreira, 1999)
Medem melhor o estilo de vida do que atitude porque medem o que as pessoas fazem. (Gunter
e Furnham, 1992)
Ocupação, profissão, meio de vida, trabalho. (Ferreira, 1999; Schewe e Smith, 1982; Plummer,
1974a)
Hobbies, eventos sociais, entretenimento, membro de clube, comunidade, compras, esportes.
(Plummer, 1974a)

Atividade é a ação em si; é o que as pessoas fazem (ocupação, hobbies, participação em
eventos sociais etc.) e, portanto, é indicador de estilo de vida de um indivíduo.
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8.1.1.3. Comportamento / Comportamentos
•
•
•

•

Conjunto das reações que se podem observar num indivíduo. (Ferreira, 1999)
Maneira de ser e agir. (Piéron, 1975)
Manifestações objetivas de sua atividade global. (Piéron, 1975)
Resposta ou atividade observável realizada por um ser vivo. (Weiten, 2002)

Comportamento é a maneira de agir ou reagir, como a atividade observável de um
indivíduo.

8.1.1.4. Crenças
•
•

Padrões organizados de cognições que uma pessoa considera verdadeiro. (Robertson, Zielinski e
Ward, 1984)
É a totalidade estável de cognições e percepções neutras que um indivíduo tem sobre um objeto.
(Robertson, Zielinski e Ward, 1984)

Crenças são padrões organizados de cognições e percepções que uma pessoa tem sobre um
objeto.

8.1.1.5. Cultura
•
•
•
•

Grupo de pessoas trocando e transmitindo crenças, valores, atitudes e padrões de
comportamento considerados importantes numa sociedade. (Chisnall, 1995)
Programa de regras compartilhadas que governam o comportamento dos membros de uma
sociedade, e os valores, crenças, atitudes compartilhadas pela maior parte dos membros da
comunidade. (Wade e Tavris, 2000; Sheth, Mittal e Newman, 2001; Bennet e Kassarjian, 1975)
Costumes, crenças, valores, normas compartilhados por membros de uma comunidade e que
são transmitidos socialmente. (Weiten, 2002)
O cerne da cultura são os valores. (Sheth, Mittal e Newman, 2001)

Cultura é o conjunto de crenças, atitudes e, principalmente, valores considerados
importantes numa sociedade: portanto, transmitidos e compartilhados por seus membros.
Este conjunto é um dos fatores que governam seus comportamentos.

8.1.1.6. Estilo de Vida / Estilos de Vida
•
•
•
•
•

É a maneira individual de uma pessoa enfrentar seu ambiente e suas necessidades e aspirações.
(Chaplin, 1981)
É a forma como o indivíduo vivencia o mundo e, conseqüentemente, se comporta (Silva, 1986)
Formas características ou distintas de viver. (Chisnall, 1995; Plummer, 1974a)
Padrões que definem as formas como os consumidores vivem, gastam o seu tempo e o seu
dinheiro. (Cotrim, 1996)
Comportamentos fisicamente observáveis ou dedutíveis. (Sobel, 1981)
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•
•
•
•

•
•
•

É um conceito comportamental. (Lazer, 1935)
Está relacionado com atitudes e comportamentos com relação à alocação de dinheiro, tempo e
esforço para buscar objetivos desejáveis. (Chisnall, 1995)
É influenciado por fatores como valores, demografia, classe social, ciclo de vida, grupos de
referência, experiências passadas e características individuais (motivos, emoções,
personalidade). (Hawkins, Best e Coney, 1989)
É determinado por características pessoais (genética, raça, sexo, idade e personalidade); seu
contexto pessoal (cultura, instituições, grupos de referência e valor pessoal); e necessidades e
emoções. Esses três conjuntos de fatores juntos influenciam o padrão de nossas atividades –
como gastamos tempo e dinheiro. (Sheth, 2001)
É estudado através da observação de Atividades, Interesses e Opiniões. (Cotrim, 1996)
É medido através de colocações sobre Atividades, Interesses e Opiniões e algumas
características básicas como ciclo de vida, renda, educação e local em que moram. (Plummer,
1974a)
É medido e descrito através dos produtos e serviços consumidos pelas pessoas, as atividades,
interesses e opiniões, o sistema de valores, os traços de personalidade e conceito de si mesmo,
a atitude com relação às várias categorias de produto e marcas, podendo incluir benefícios
procurados. (Wind e Green, 1974)

Estilo de vida é a forma individual de viver (alocar esforços, tempo e dinheiro) ou seja, de
se comportar, a fim de buscar os objetos desejáveis (ideal). O estilo de vida é influenciado
pela cultura /sociedade, história de vida, personalidade e valores; além de aspectos
demográficos (como ciclo de vida), geográficos (como local da residência) e
socioeconômicos como (renda e grau de instrução) de um indivíduo ou grupo.

8.1.1.7. Interesse / Interesses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposição favorável em direção a um objeto, uma atividade e uma preferência consistente por
aquele objeto ou atividade em detrimento do outro. (Theodorson e Theodorson, 1969)
Interesses orientam a atividade. (Piéron, 1975)
Grau de excitação acompanhado por atenção especial e contínua. (Reynolds e Darden, 1974;
Schewe e Smith, 1982)
Atitude de atenção seletiva para com o objeto desejável. (Silva, 1986)
Representa atitudes favoráveis ou desfavoráveis. (Rokeach, 1973)
Estado de motivação ou tendência que guia o comportamento para um determinado fim.
(Chaplin, 1981)
Interesse está relacionado com os objetivos, metas desejáveis. (Silva, 1986)
Refletem o sistema de valores, as necessidades e a motivação do indivíduo. (Silva, 1986)
São resultados de relacionamentos sociais. (Silva, 1986)
É uma das manifestações de valor. (Rokeach, 1973)

Interesse é uma das manifestações de valor pela representação das atitudes
(principalmente favoráveis) através do grau de excitação acompanhado por atenção
seletiva e contínua para com o objeto desejável, orientando a atividade (guiando o
comportamento) para um determinado fim (meta).
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8.1.1.8. Motivação / Motivações / Motivos
•
•
•
•
•
•
•

Força impulsora por trás do comportamento. (Bennett e Kassarjian, 1975; Westen, 1998; Sheth,
2001)
Estado de tensão (impulso) que impele o comportamento em direção a um objetivo a fim de
reduzir aquela tensão. (Sheth, 2001)
O processo motivacional inicia-se quando um estímulo gera um impulso. (Sheth, Mittal e
Newman, 2001)
Forças que agem sobre um organismo, ou dentro deles para iniciar e direcionar o
comportamento. (Hockenbury e Hockenbury, 2002)
Fator psicológico, ou processo interno, que predispõe o indivíduo a agir de determinada forma
ou tender para certos objetivos ou metas. (Piéron, 1975; Wade e Tavris, 2000)
Refere-se a necessidades, desejos, vontades, impulsos, ou qualquer outro estado que impele,
conduz, ativa, move, direciona ou canaliza o comportamento para o atingimento de
determinados objetivos. (Mattar, 1999)
Envolve comportamento direcionado a um objetivo. (Weiten, 2002)

Com base, principalmente, na teoria de motivação baseada em impulso, pode-se realizar a
seguinte definição de motivação:
Motivação consiste de forças impulsoras (motivos, impulsos) originadas de necessidades
biológicas ou sociais, geradas a partir de um estímulo, produzindo um estado de tensão
que impele o comportamento em direção a um objetivo (meta) a fim de reduzir tal tensão.

8.1.1.9. Necessidade / Necessidades
•
•
•
•
•

É o estado de uma carência, da falta de alguma coisa, cujo suplemento se exige. (Dorsh, 2001)
É condição insatisfatória que leva o indivíduo a uma ação que tornará essa condição melhor.
(Sheth, Mittal e Newman, 2001)
Nasce de um desconforto nas condições físicas ou psicológicas da pessoa. (Sheth, Mittal e
Newman, 2001)
Manifestação natural de sensibilidade interna, que desperta uma tendência a realizar um ato.
(Piéron, 1975)
Estado motivado causado por privação fisiológica. (Sdorow, 1998)

Necessidade é o estado de desconforto (causado pela privação de algum elemento) que
desperta uma tendência a realizar determinado comportamento voltado à busca de
satisfação.

8.1.1.10. Opinião / Opiniões
•
•
•

Podem ser categorizadas ulteriormente como crenças, atitudes ou valores. (Schewe e Smith,
1982)
Conclusão ou julgamento ou crença sobre um evento específico, objeto ou situação.
(Theodorson e Theodorson, 1969; Silva, 1986)
Corresponde a uma determinada atitude. (Piéron, 1975; Silva, 1986)
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•
•
•
•
•

Manifestação muito específica de uma atitude em relação a um objeto. (Theodorson e
Theodorson, 1969; Mattar, 1999)
Expressão verbal da atitude. (Theodorson e Theodorson, 1969)
Resposta verbal ou escrita a um estímulo. (Reynolds e Darden, 1974; Schewe e Smith, 1982)
Um certo número de opiniões expressadas pode permitir que se infira a existência de uma
atitude subjacente mais geral. (Silva, 1986)
Tem suas raízes em sistemas de atitudes que são mais resistentes, menos mutáveis, de maior
alcance e mais intimamente ligados à personalidade. (Silva, 1986)

Opinião é a manifestação verbal ou escrita de uma atitude em relação a um objeto
específico.

8.1.1.11. Personalidade
•
•
•
•
•
•
•

Conjunto de características diferenciais permanentes (constituição, temperamento, caráter) e
suas modalidades específicas de comportamento. (Piéron, 1975)
Organização dinâmica dos aspectos cognitivos, afetivos, conativos, fisiológicos e morfológicos
do indivíduo. (Piéron, 1975)
É um repertório de comportamento partilhado por um conjunto organizado de contingências.
(Skinner, 1982)
Padrões duradouros de pensamentos, sentimentos e comportamentos que são expressos em
diferentes circunstâncias. (Westen, 1998; Hockenbury e Hockenbury, 2001 e 2002)
Padrão repetido consistente de comportamento. (Sheth, Mittal e Newman, 2001)
Respostas consistentes de um indivíduo a estímulos ambientais. (Engel, Blackwell e Miniard,
2000; Sheth, Mittal e Newman, 2001; Gray, 2001)
Constelação única de características comportamentais consistentes de um indivíduo. (Weiten,
2002)

Todas as definições associam a personalidade a um conjunto de comportamentos. E
algumas delas associam-na, também, a conjuntos de aspectos cognitivos (pensamentos) e
afetivos (sentimentos).
Personalidade é o padrão único de comportamentos, pensamentos e sentimentos repetidos
de forma consistente em diferentes circunstâncias.

8.1.1.12. Valor / Valores
•
•
•
•

•
•

Crença abstrata ou geral. (Pitts, 1981; Gunter e Furnham, 1992)
Crença segundo a qual um homem prefere agir. (Allport, 1973)
Crença duradoura a qual um específico modo de conduta ou estado final da existência é
pessoalmente ou socialmente preferível a um modo oposto. (Rokeach, 1973; McCarty e Shrum,
1993; Schwartz e Bilsky, 1987)
Atitudes, crenças, opiniões, esperanças, medos, preconceitos, necessidades, desejos e
aspirações de uma pessoa que, considerados juntos, governam a forma dela se comportar. O
grupo de valores interiores de uma pessoa encontra expressão holística no Estilo de Vida.
(Mitchell, 1983)
Estruturas psicológicas resultantes de experiências pessoais, sociais e culturais. (Rokeach, 1973)
Padrão que guia e determina ações. (Rokeach, 1973)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioridades gerais, relativamente duradouras e consistentes de como as pessoas querem viver.
(Zetterberg, 1998)
Transcendem situações específicas. (Schwartz e Bilsky, 1987)
Objetos de preferência ou escolha (virtude, progresso, arte, saúde, força, beleza, riqueza, fama
etc.). (Abbagnano, 1962)
Objetos desejáveis. (Abbagnano, 1962; Silva, 1986)
Valor é o guia ou a norma das próprias escolhas. (Abbagnano, 1962)
Possibilidade de escolha. (Abbagnano, 1962)
Normas ou “dever ser”. (Abbagnano, 1962)
Objetos dispostos em ordem hierárquica. (Abbagnano, 1962; Rokeach e Ball-Rokeach, 1989;
Schwartz e Bilsky, 1987)
São configurados pela história, cultura e interação social. (Abbagnano, 1962; Silva, 1986;
Rokeach e Ball-Rokeach, 1989; Vinson, Scott e Lamont, 1977; Pitts, 1981)
Padrões culturais compartilhados que permitem comparar e julgar a relação dos objetos. (Silva,
1986)
Fornecem os moldes gerais de comportamento expressos nas normas sociais (exemplos de
valores são justiça, liberdade, patriotismo, amor romântico). (Theodorson e Theodorson, 1969)
Guiam ações, atitudes e julgamentos. (McCarty e Shrum, 1993)
Guiam a seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos. (Schwartz e Bilsky, 1987)
Valores influenciam a seleção dos modos, meios e fins da ação (conduta seletiva). (Silva, 1986)
Duas categorias de valores:
o
o

•

Normas – diretamente guiados para ações positivas ou negativas.
Ideais – o que o indivíduo diz ou o que ele acredita que gostaria de fazer (pode, ou não
coincidir com normas, mas tem relação indireta com comportamento). (Rose, 1962)

Dois tipos de valores:
o
o

Valores terminais – estados finais de existência; objetivos que buscamos na vida (paz,
felicidade).
Valores instrumentais – modos de conduta; meios ou padrões comportamentais para atingir
o valor terminal (honestidade). (Rokeach, 1973; Sheth, Mittal e Newman, 2001)

Valores são crenças gerais e duradouras, padrões culturais compartilhados (configurados
pela história, cultura e interação social) dos objetos que são preferíveis e desejáveis
(ideais, estados finais da existência), assim como as normas que guiam as escolhas e os
comportamentos (modos de conduta) para atingir tais objetos, ideais. Os valores são,
ainda, organizados hierarquicamente.

8.1.2. INTER-RELAÇÕES DOS TERMOS
Com base nas definições1 de cada termo e em uma breve consulta em textos de
diversos autores2, procurou-se desenvolver um primeiro esboço das principais inter-relações
de alguns dos conceitos abordados. É importante enfatizar que o quadro a seguir serve,
apenas, para mostrar a complexidade das possíveis relações entre as variáveis.

1

Definições mais detalhadas encontram-se no Apêndice 3.
Rokeach e Ball-Rokeach (1989), Zetterberg (1998), Mitchell (1983), Wells (1974), Howard (1989), Mattar
(1999), Rokeach (1973), Yankelovich (1964), Myers e Reynolds (1972), Plummer (1974a), Sheth (2001),
Sheth, Mittal e Newman (2001), Robertson, Zielinski e Ward (1984), Troiano (1986), Silva (1986),
Abbagnano (1962), Vinson, Scott e Lamont (1977).
2
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PRINCIPAIS INTER-RELAÇÕES DOS TERMOS
RELACIONADOS A ESTUDOS PSICOGRÁFICOS
VARIÁVEIS QUE
INFLUENCIAM

Indivíduo e seus
comportamentos

VARIÁVEIS QUE SÃO
INFLUENCIADAS

→

SOCIEDADE E
CULTURA

→

Valores / crenças

→

Atitudes

→

Comportamento (e estilo de
vida)

História de Vida /
Experiências
Sociedade / Cultura

→

→

Atitudes

→

→

Comportamento

→

Interesses
Comportamento
(principalmente atividades)

Personalidade
Algumas características
(geográficas, demográficas e
socioeconômicas)

→

VALORES

→

Valores
Sociedade / Cultura
Comportamento ou
experiências passadas
Personalidade

→
→

Atitudes

→

Valores

→

Personalidade

→

Sociedade / Cultura
Valores
Atitudes
Interesses
Características geográficas,
demográficas e
socioeconômicas
Personalidade
História de vida / Experiência
Mudanças externas
Outros (preço, promoção,
disponibilidade do produto)

→
→
→
→

→

ATITUDES

→

→

Algumas características
(geográficas, demográficas e
socioeconômicas)

→

Comportamentos

→

Interesses

→

Comportamento
(principalmente atividades)

→

→

INTERESSES

COMPORTAMENTO

→
→
→

→

Atitude

→

Valores

→

Sociedade*

→
Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

* A sociedade contribui para a identidade do indivíduo e o indivíduo contribui para a identidade da sociedade.
Os comportamentos dos indivíduos representam a identidade da sociedade, ou seja, uma sociedade é vista
como consumista porque os indivíduos pertencentes a ela consomem muito.
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8.1.3. FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DAS INTER-RELAÇÕES DOS
TERMOS RELACIONADOS A ESTUDOS PSICOGRÁFICOS
A fim de melhor visualizar as relações entre os termos definidos, algumas das
definições “sintetizadas” são colocadas “lado a lado”:
•

Cultura é o conjunto de crenças, atitudes e, principalmente, valores considerados importantes
numa sociedade: portanto, transmitidos e compartilhados por seus membros. Este conjunto é um
dos fatores que governam seus comportamentos.

•

Valores são crenças gerais e duradouras, padrões culturais compartilhados (configurados pela
história, cultura e interação social) dos objetos que são preferíveis e desejáveis (ideais, estados
finais da existência), assim como as normas que guiam as escolhas e os comportamentos
(modos de conduta) para atingir tais objetos, ideais. Os valores são, ainda, organizados
hierarquicamente.

•

Atitude é uma avaliação apreendida (através de experiências, cultura, família) favorável ou
desfavorável a um determinado objeto, pessoa, grupo, idéia, organização ou evento que gera uma
predisposição a agir em relação a esse objeto, pessoa, grupo,idéia, organização ou evento de
forma coerente com determinado valor social.

•

Interesse é uma das manifestações de valor pela representação das atitudes (principalmente
favoráveis) através do grau de excitação acompanhado por atenção seletiva e contínua para com
o objeto desejável, orientando a atividade (guiando o comportamento) para um determinado
fim (meta).

•

Comportamento é a maneira de agir ou reagir, como a atividade observável de um indivíduo.

•

Atividade é a ação em si; é o que as pessoas fazem (ocupação, hobbies, participação em eventos
sociais etc.) e, portanto, é indicador de estilo de vida de um indivíduo.

•

Opinião é a manifestação verbal ou escrita de uma atitude em relação a um objeto específico.

Com base nestas definições é possível realizar o seguinte quadro das principais
relações entre os termos definidos.
Quadro 1 – INTER-RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS
Esquema simplificado

Sociedade
Cultura
e
História de
vida

Comportamentos

→

→

Atitudes

→

•

Opiniões

→

↓
Interesses

→

•

Atividades

•

Etc.

Valores

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003
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De um modo geral, podemos afirmar que Sociedade, Cultura e História de Vida
podem influenciar Valores, Atitudes e Comportamentos de um indivíduo. Os Valores de
uma pessoa, por sua vez, podem influenciar suas Atitudes, seus Interesses e seus
Comportamentos. As Atitudes influenciam tanto os Interesses de uma pessoa quanto seus
Comportamentos (principalmente o ato de expressar suas Atitudes). Já os Interesses
influenciam, principalmente, as Atividades (que também são Comportamentos).
Além disso, a definição de Estilo de Vida também mostra outras relações
(principalmente outros fatores que influenciam o comportamento):
•

Estilo de vida é a forma individual de viver (alocar esforços, tempo e dinheiro) ou seja, de se
comportar, a fim de buscar os objetos desejáveis (ideal). O estilo de vida é influenciado pela
cultura /sociedade, história de vida, personalidade e valores; além de aspectos demográficos
(como ciclo de vida), geográficos (como local da residência) e socioeconômicos como (renda e
grau de instrução) de um indivíduo ou grupo.

Esta definição acrescenta a informação de que o comportamento pode ser
influenciado, também, por variáveis geográficas, demográficas e socioeconômicas.
Segundo Plummer (1974a) o Estilo de Vida é medido através de colocações sobre
Atividades, Interesses, Opiniões e algumas características básicas como ciclo de vida, renda,
educação e local onde moram.
Com base nas informações acima, é possível realizar o quadro seguinte.
Quadro 2 – INTER-RELAÇÕES COM BASE NAS DEFINIÇÕES SINTETIZADAS
E AVALIAÇÃO DO ESTILO DE VIDA
Estilo de Vida medido através de Atividades, Interesses e Opiniões
+
variáveis Geográficas, Demográficas e Socioeconômicas

Sociedade
Cultura
e
História de
vida

Comportamentos
→
→

Atitudes

→

•

→

•

Atividades

•

Etc.

↓

Valores
→

Interesses

Opiniões
←
←
←

Variáveis
Geográficas
Demográficas
Socioeconômicas

Variáveis utilizadas na medição do Estilo de Vida segundo Plummer (1974a)
Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003
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O quadro 2 mostra que o Estilo de Vida, segundo Plummer (1974a), pode ser
medido através de Atividades, Interesses e Opiniões e algumas características de variáveis
geográficas, demográficas e/ou socioeconômicas.
Wind e Green (1974) completam ao afirmar que o Estilo de Vida pode ser medido,
também, pelo sistema de valores, traços de personalidade e atitude com relação às várias
categorias de produto e marcas, podendo incluir benefícios procurados.
Neste caso, o Estilo de Vida seria medido através de praticamente todas as variáveis
expressas no quadro acima.
Com base nas informações de Wind e Green (1974) e Plummer (1974a), seria
possível afirmar que o Estilo de Vida pode ser medido através de variáveis:
•

Comportamentais (consumo de produtos ou serviços e forma de uso)

•

De benefício procurado (em uma ou mais categorias/marcas de produtos/serviços)

•

Geográficas, demográficas e socioeconômicas (ciclo de vida, renda, educação, local da
residência)

•

Psicográficas (valores, atitudes, personalidade, atividades, interesses e opiniões)
Desta forma, as cinco bases de segmentação abordadas no capítulo 2 seriam

utilizadas para medir o Estilo de Vida. Assim, a Segmentação por Estilo de Vida poderia ser
considerada como a forma “mais completa” de segmentação dos consumidores: para
entender o comportamento do consumidor, avalia algumas das variáveis que estão por trás
do comportamento. As variáveis psicográficas seriam, então, variáveis pertencentes à base
de Segmentação por Estilo de Vida.
De forma contrária, o item 2.3.1.3. mostra que o Estilo de Vida é exposto, muitas
vezes, como uma das variáveis psicográficas. A Segmentação por Estilo de Vida é,
inclusive, mencionada como sinônimo de Segmentação Psicográfica.
Faz-se necessária, então, uma análise mais profunda sobre os termos em questão.

8.1.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTILO DE VIDA
Como vimos no item 2.3.3., o Estilo de Vida é, muitas vezes, visto como uma
variável de natureza geral e de medida subjetiva (ou inferida). Isto ocorre porque o Estilo
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de Vida não é analisado como comportamentos em si, mas como valores “determinantes”
dos comportamentos.
Ora, como já vimos, o Estilo de Vida é a forma como as pessoas gastam seu tempo e
dinheiro. As formas de gastar tempo e dinheiro são comportamentos observáveis. É possível
observar os locais onde uma pessoa realiza suas compras, os itens comprados, os lugares
que costuma freqüentar, suas atividades etc. – são comportamentos específicos e objetivos.
O agrupamento de diversos comportamentos específicos indica um determinado
Estilo de Vida. Ou seja, o Estilo de Vida é determinado por uma série de comportamentos
específicos, principalmente hábitos de consumo e atividades realizadas (variáveis objetivas).
Em um estudo de Estilo de Vida, uma pessoa que compra roupas de design
diferenciado, tem um carro inovador, usa computador, mantém os filhos em uma escola
não-tradicional, freqüenta cinemas novos, adquire obras de arte modernas (comportamentos
específicos e observáveis), é classificada como uma pessoa “Moderna”. Entretanto, o
conceito de “Modernidade” expresso no estudo não é o comportamento, mas o valor por
trás do(s) comportamento(s). O valor relacionado à modernidade, este sim, é subjetivo e
geral.
Diante disto, é preciso discordar de Frank, Massy e Wind (1972), Grisi (1989), Hooley e
Saunders (1996) e Raaij e Verhallen (1994), no que se refere à conceituação de Estilo de
Vida como uma variável subjetiva e geral (item 2.3.3.). Estilo de Vida, como foi
demonstrado, é, na verdade, uma variável objetiva e específica. Os valores “determinantes”
do Estilo de Vida, estes sim são subjetivos e podem ser gerais ou específicos (em
concordância com os autores citados acima).
Assim, as variáveis que compõem um determinado Estilo de Vida são as variáveis
comportamentais, principalmente hábitos de consumo, exposição à mídia e atividades
exercidas. As variáveis geográficas, demográficas, socioeconômicas e psicográficas são
variáveis que podem explicar o Estilo de Vida, pois, como já vimos, são variáveis que
influenciam o comportamento.
O quadro a seguir procura exemplificar os conceitos e relações entre as diversas
variáveis, principalmente psicográficas e comportamentais:
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VAICE - Valor, Atitude, Interesse, Comportamento, Estilo de vida

Sociedade
Cultura
→
História de
Vida

Valor

Religiosidade

→

Atitude

Ser ou não
favorável à
idéia de
Deus, à idéia
de ter uma
Religião

→

Interesse

Atenção
seletiva e
contínua a
assuntos
relacionados
a Deus (caso
atitude seja
favorável à
idéia de
Deus)

Variáveis Demográficas, Geográficas,
Socioeconômicas
Fatores externos
Etc.
↓
↓
Comportamento
•
Opiniões
•
Atividades
Estilo de Vida
=
→ •
(conjunto de
Consumo
comportamentos)
•
Exposição à
Mídia
•
Etc.
Opinião
Alocar esforços,
“É muito
tempo e dinheiro
importante ter uma
em produtos e
religião”
atividades
relacionadas à
Atividade
Religiosidade
Ir à Igreja
(ir à Igreja todos
Participar de
os domingos, ler
encontro de jovens
a Bíblia para
outras pessoas,
Consumo
comprar
Comprar livros
produtos que
referentes à
ajudem a Igreja,
Religião
assistir à missa
que passa na
Exposição à Mídia
televisão
Assistir a canais
domingo de
religiosos de
manhã etc.)
televisão à cabo

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
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Note-se que o Estilo de Vida é o conjunto de diversos comportamentos influenciados
por diversas variáveis, incluindo as psicográficas. O conjunto de alguns comportamentos,
como atividades, comportamento de compra e exposição à mídia compõem o Estilo de Vida.
Portanto, o Estilo de Vida é uma variável comportamental. Ele não é uma das
variáveis psicográficas, como afirmam vários autores (vide item 2.3.1.3.). Mais uma vez: as
variáveis psicográficas são algumas das variáveis utilizadas para explicar o Estilo de Vida,
os comportamentos.
Por esta razão, vários estudos de Estilo de Vida avaliam não só o comportamento em
si, mas as variáveis que podem influenciar os comportamentos. O conceito por trás de vários
estudos de Segmentação por Estilo de Vida é avaliar comportamentos que possam ser úteis
para estratégias de marketing (hábitos de consumo e mídia, atividades etc.), através de uma
avaliação das variáveis que influenciam o modo das pessoas alocarem seus esforços, tempo
e dinheiro.
Na verdade o que parece ocorrer é que, em geral, o Estilo de Vida é avaliado com
base nas variáveis ligadas ao conceito psicográfico, como interesses e opiniões. Ao assumir
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que os comportamentos (Estilos de Vida) são reflexos de valores e atitudes, muitos
pesquisadores incorporam variáveis psicográficas na análise do Estilo de Vida. Entretanto, é
preciso deixar claro que Estilo de Vida é uma variável comportamental. Repetindo: Estilo
de Vida não é uma variável psicográfica e as variáveis psicográficas não incluem Estilo de
Vida.
Os valores de uma pessoa podem influenciar o local onde ela decide morar, o
número de filhos que tem, a religião a que pertence etc. (variáveis geográficas e
demográficas). Nem por isso essas variáveis são consideradas psicográficas.
O mesmo ocorre com os estilos de vida, comportamentos de compra, atividades.
Mesmo tendo sido influenciados por valores, eles não devem ser considerados como
variáveis psicográficas.
Não se pode considerar uma variável como sendo psicográfica só porque ela pode ter
sido influenciada por um valor pessoal. Porque, se considerarmos psicográfico tudo que é
influenciado por valores, só teríamos uma base para segmentação: a base psicográfica – e
dentro desta base teríamos algumas variáveis demográficas, geográficas, comportamentais.
Por conseguinte, é preciso segmentar a segmentação: agrupar variáveis de acordo
com sua semelhança.
Seguindo este raciocínio, as bases psicográficas para Segmentação consistem das
seguintes variáveis:

VARIÁVEIS DAS BASES PSICOGRÁFICAS PARA SEGMENTAÇÃO
•

Valores

•

Atitudes

•

Interesses

•

Opiniões (apesar de serem consideradas como comportamentos, por serem manifestações de
atitudes, estão direta e intimamente ligadas aos valores e às atitudes; sendo, portanto,
variáveis psicográficas.)

•

Personalidade (a personalidade é considerada uma variável psicográfica quando se acredita
que seja, além de um conjunto de comportamentos, um conjunto de pensamentos e
emoções.)
Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003
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E as bases comportamentais para Segmentação consistem das seguintes variáveis:

VARIÁVEIS DAS BASES COMPORTAMENTAIS PARA SEGMENTAÇÃO
•

Atividades
•
•
•
•
•
•

•

Trabalho
Hobbies
Participação em eventos, clubes ou ONGs
Férias
Prática de esportes
Etc.

Comportamento de compra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocasião de compra (normal, ocasião especial)
Status de uso (não usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário pela primeira vez, usuário
regular)
Grau de uso ou Status do usuário (light user, medium user, heavy user) – às vezes colocado
separado como Segmentação por taxa de uso
Lealdade / Fidelidade (nenhuma, média, forte, completamente)
Modo de utilização
Razão de compra (presente, reposição, festa)
Freqüência de compra
Local de compra
Estágio de atenção para a compra (desconhece, atento/conhece, informado, interessado,
desejoso, com intenção de compra)

•

Exposição à mídia

•

Estilo de Vida (conjunto de atividades, comportamentos de compra e exposição à mídia)

•

Personalidade (a personalidade pode ser vista como uma variável comportamental quando
se acredita que seja somente um conjunto de comportamentos; como a teoria behaviorista de
Skinner que acredita que personalidade, “na melhor das hipóteses, é um repertório de
comportamento partilhado por um conjunto organizado de contingências” - Skinner,
1982:130)

•

Outros comportamentos
Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

É importante salientar que a personalidade pode ser considerada uma variável
psicográfica ou uma variável comportamental (pelos motivos expostos nos quadros acima).
Não entraremos em detalhes sobre a personalidade uma vez que é assunto polêmico entre os
teóricos da Psicologia e uma discussão mais aprofundada sobre o assunto estenderia, esta
dissertação para além dos limites propostos.
As hipóteses das diferenças entre as bases psicográficas e comportamentais
expressas há pouco, diferem das bases de segmentação expostas no capítulo 2. Sugere-se
que outros estudos sejam realizados para a verificação destas hipóteses.
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8.1.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE VALORES, ATITUDES E SUAS
ESCALAS
Quem trabalha com escala de valores não é sociólogo nem psicólogo; é artista.
Paulo Mondin-Gomide

Segundo Rokeach (1973), Valores são estruturas psicológicas resultantes de
experiências pessoais, sociais e culturais. Os Valores são crenças relativas a modos de
conduta desejáveis (valores instrumentais) para atingir os estados finais da existência
(metas, ideais de vida), também desejáveis (valores terminais)3.
Ele acredita que Valores guiam a vida da pessoa: guiam e determinam Atitudes e
Comportamentos. “As descobertas sugerem que cultura, sociedade e personalidade são os
principais antecedentes dos valores e que atitudes e comportamento são as principais
conseqüências.” (Rokeach, 1973:326)
RELAÇÕES DE INFLUÊNCIAS COM BASE EM ROKEACH (1973)

Valores
Terminais

Sociedade
Cultura

guiam e
determinam

→

Atitudes

→
guiam e

Personalidade

Valores
determinam Comportamentos
Instrumentais
→

Fonte: baseado nas informações de Rokeach, 1973 (principalmente páginas 24 e 326)

Sendo os valores instrumentais as crenças sobre modos de conduta desejáveis, seria
possível cogitar que estes Valores são, na verdade, Comportamentos, Estilos de Vida.
Entretanto, como o próprio Rokeach afirma, os Valores são estruturas psicológicas.
Desta forma, pode-se entender o valor instrumental não como o Comportamento em
si, mas como uma crença, uma certa “consciência”, de que é necessário agir de determinada
forma para atingir uma meta, um valor terminal.
Assim, um indivíduo que tem como valor terminal o “Reconhecimento Social”
(respeito, admiração) pode acreditar que sendo “Capaz”, “Responsável” e “Prestativo”
(valores instrumentais) conseguirá atingir sua meta: ser reconhecido, admirado, respeitado
socialmente. Com estas crenças em mente, ele tende a se comportar de forma eficiente,
responsável e prestativa.
3

A lista de valores de Rokeach encontra-se no item 5.3.2.
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Um exemplo de Escala de Atitude é o estudo realizado por Pasquali, Souza e
Tanizaki (1985) sobre atitudes com relação à sexualidade.
O questionário inicial continha 145 itens; as repostas eram de acordo com uma
escala de concordância de 5 pontos. Através de Análise Fatorial, chegou-se a seis fatores:
•

Sexo como algo vergonhoso, perigoso e inútil (constituído por 21 itens)

•

Legitimidade das relações pré e extraconjugais (constituído por 9 itens)

•

Legitimidade da masturbação (constituído por 12 itens)

•

Sexo: um envolvimento consciente e livre (constituído por 8 itens)

•

Legitimidade da homossexualidade (constituído por 15 itens)

•

Gravidez como um transtorno (constituído por 16 itens)

A versão final do questionário EAS (Escala de Atitude diante da Sexualidade)
totalizava 69 itens:
“A EAS é um instrumento fatorial, composta de seus fatores, objetivando medir as atitudes dos
sujeitos em relação ao sexo. Esses fatores possuem um número variável de itens, sendo que, na
sua totalidade, o instrumento contém 69 deles. O item e a sua ordem no instrumento são as
seguintes:” (Pasquali, Souza e Tanizaki, 1985:189)

A escala (com seus 69 itens) encontra-se no Anexo 7. Seguem alguns
exemplos de frases:
•

No homem, muito sexo antes do casamento favorece a infidelidade.

•

Os homossexuais são pessoas como quaisquer outras.

•

Não tem nada de mal em se masturbar.

•

Relações sexuais extraconjugais (fora do casamento) fortalecem o relacionamento conjugal das pessoas
envolvidas.

•

Relações sexuais extraconjugais são sempre prejudiciais para o casamento.

•

É preciso ser criativo na atividade sexual.

•

A gravidez é um transtorno para o marido.

•

A gravidez é um transtorno para a mulher.

•

Relações sexuais fora do casamento são moralmente indesejáveis.

•

O sucesso do ato sexual depende da participação ativa tanto do homem como da mulher.

•

Os parceiros devem discutir francamente um com o outro sobre seus sentimentos e problemas sexuais.

•

A gravidez é um acontecimento maravilhoso para a vida conjugal.

•

Relações extraconjugais mostram que algo está errado no casamento.
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Com base nas informações citadas neste item, um homem que, hipoteticamente,
tenha como valor a Segurança Familiar poderá, por exemplo, ter os seguintes valores
instrumentais e demonstrar os seguintes comportamentos e atitudes com relação à
sexualidade.
Exemplos hipotéticos de Valores, Atitudes e Comportamentos com base em escala de valores de
Rokeach (1973) e escala de atitude diante da sexualidade de Pasquali, Souza e Tanizaki (1985)
Valor
Terminal

Valores
Instrumentais

Atitudes

Obter:

Ser:

Concordância com frases:

Segurança
Familiar

AutoControlado
Amoroso

Comportamentos

“Qualquer atividade sexual fora do
casamento é condenável”

Só manter relações
sexuais com a esposa

“Os parceiros devem discutir
francamente um com o outro sobre
seus sentimentos e problemas
sexuais”

Acompanhar todos os
passos da gravidez

Discordância com frases:
“Relações sexuais extraconjugais
(fora do casamento) fortalecem o
relacionamento conjugal das
pessoas envolvidas”
“A gravidez é um transtorno para o
marido”

8.1.6. RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS PSICOGRÁFICAS,
COMPORTAMENTAIS E OUTRAS
Resumindo o que foi abordado até agora: os Valores de uma pessoa influenciam suas
Atitudes, que, por sua vez, influenciam seus Interesses, expressos, muitas vezes, através de
seus Comportamentos (como suas Opiniões – manifestação das Atitudes – e suas
Atividades). Estilo de Vida é um conjunto de Comportamentos. Os Comportamentos, por
sua vez, são influenciados, também, por inúmeras outras variáveis: demográficas,
geográficas, socioeconômicas, pelo ambiente externo etc.
O ponto fundamental de análise do consumidor é o seu comportamento. Prova disto
é o fato de existirem tantos livros sobre o comportamento do consumidor que procuram
analisar tudo o que está relacionado aos seus comportamentos para entender o por quê de
suas ações e tentar prever ações futuras.
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Por esta razão, costuma-se dar tanto valor ao Estilo de Vida: porque se acredita que
ele seja conseqüência dos valores de uma pessoa. Entretanto, como vimos, é preciso ter
claro que o comportamento é, também, influenciado por outras variáveis além de valores e
atitudes. Assim, não é confiável inferir os valores de uma pessoa através da observação de
seus comportamentos, de seu estilo de vida. Uma pessoa pode ter certos valores, mas se
comportar de forma contraditória a esses valores em determinadas situações. Um
comportamento não representa, necessariamente, uma atitude ou valor.
Parece ser de senso comum que os valores (e as atitudes) são mais duradouros que os
comportamentos (e os estilos de vida). Uma pessoa que tenha como valor acreditar em Deus
pode deixar de ir, temporariamente, à igreja, mas continua acreditando em Deus. Da mesma
forma, uma pessoa que tenha como valor a proteção do meio ambiente tende a reciclar lixo e
comprar produtos (geralmente mais caros) que não agridam a natureza; mas, se em algum
momento, ela estiver com problemas financeiros ela pode deixar de comprar um produto
“ecológico” e comprar um mais barato simplesmente porque não tem, ou não pode gastar,
certa quantia de dinheiro naquele momento. Isto não significa que ela deixou de ter como
valor a proteção do meio ambiente, pois ela pode continuar reciclando lixo e, assim que ela
tiver dinheiro, voltará a comprar o produto “ecológico”. Por esta razão, muitos estudiosos
afirmam que é mais fácil mudar comportamentos do que valores (ou atitudes).
Jayme Troiano (1986) é defensor da idéia de que é arriscado inferir valores e atitudes
do consumidor de acordo com seus comportamentos isolados. Ele dá um exemplo claro:
“A limitação compulsória de gastos a que donas-de-casa e consumidores em geral foram
submetidos, impedia que emergisse de forma mais visível e regular suas atitudes e seus valores
mais íntimos, mais verdadeiros e mais profundos.
Para alguns segmentos foram os projetos ligados à vida familiar que tiveram que ser repensados,
como por exemplo: a escolha de uma escola particular para a educação dos filhos; as intenções e
as atitudes mais íntimas de demonstração de sucesso pessoal que ficaram abaladas ou adiadas...
‘Não podendo mais trocar o meu carro, talvez eu compre mais roupa...’
O que se pode dizer é que se estabelecia um conflito entre a identidade das pessoas e a
possibilidade de poder expressá-la enquanto consumidor.
Quem tomou os dados visíveis e aparentes do comportamento como um retrato do consumidor
concluiu que havia surgido um novo consumidor.” (Troiano, 1986:24) (grifo da autora)

Na verdade, mudanças externas influenciaram o comportamento do consumidor, sem
que os mesmos tivessem, realmente, mudado suas atitudes e seus valores.
É por isto que ele defende a idéia de que é preciso obter outras informações sobre o
consumidor além de dados comportamentais e aspectos demográficos.
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“Entender as pessoas a nível de seus valores, e não apenas de seus hábitos, comportamentos e
dados sócio-demográficos mais externos é essencial para atingir os consumidores. (...) A
avaliação precisa do comportamento, como instrumento para atingi-lo de forma mais eficiente,
vai muito além dos dados aparentes e visíveis do comportamento em si.
(...) Não existe um novo consumidor. Ele continua tendo as mesmas aspirações, desejos e
valores básicos. A forma de expressá-los é que mudou.
O que tem sido chamado de novo consumidor é, na verdade, uma interpretação pouco cuidadosa
e, principalmente, superficial do seu comportamento.” (Troiano, 1986:27) (grifo da autora)

O autor alerta para o fato de as empresas terem que levar em conta, também, o
ambiente externo ao analisar o comportamento dos consumidores, para, assim, poderem
desenvolver estratégias de marketing mais fundamentadas.
“O que nós precisamos é aprender a tratar cada vez melhor com essas aspirações, desejos e
valores básicos conforme as mutações e estímulos ambientais, de ordem política, econômica e
social que são funções variáveis do processo dinâmico comportamental e fazer disso uma base
sólida para o trabalho de comunicação.” (Troiano, 1986:27) (grifo da autora)

Semelhantemente, Rubens Hannun alerta que, muitas vezes, o comportamento de
uma pessoa não representa os valores dela. Ele cita o estudo da Rhodia relacionado à moda.
Algumas vezes os pesquisadores olhavam para uma pessoa e diziam “essa pessoa é de tal
tipo” porque eles estavam vendo a forma como ela se vestia, como ela se comportava; mas
ao fazer o teste (questionário) o resultado mostrava que ela pertencia a um grupo totalmente
diferente.
“Às vezes a pessoa se comporta de uma maneira contrária a seus valores por pressões da
sociedade; ela acaba se comportando de um jeito que não é dela; e, isso, quando você está
estudando consumo, é importantíssimo. Porque se ela não está satisfeita com aquilo, se ela não
tem nenhum prazer com aquilo que está usando, com aquilo que está comprando, a tendência é
comprar o menos possível. Se ela detesta gravata, mas tem que usar gravata, só vai comprar
algumas, porque só vai comprar porque tem que usar, não por prazer. Se a sociedade faz uma
pessoa comprar gravata, ela acaba fugindo desse mercado e partindo pra outro – ela vai tentar
sanar suas necessidades emocionais com outro tipo de produto.” (Rubens Hannun) (grifo da
autora)

Ele ilustra com um exemplo real:
“No primeiro estudo da Rhodia, acontecia de olharmos pra uma pessoa e falarmos ‘essa pessoa
é Conservadora’. Mas quando realizávamos o questionário, dava Exibicionista. E aí a gente
chamava a pessoa pra uma entrevista em profundidade e explicava pra ela como era o estudo e
dizia que ela, aparentemente, era do segmento dos Conservadores (e dava as descrições do
segmento) e depois dizia que o resultado do estudo mostrou que ela era Exibicionista (e dava a
descrição do segmento também). A pessoa acabava concordando que era Exibicionista mesmo.
Aí a gente começava uma entrevista e descobria que a sociedade não a deixava ser Exibicionista
naquele produto, porque a família não deixava, os filhos achavam ridículo etc. Então sabe o que
ela fazia? O carro dela era um carro Exibicionista, a casa dela, o aparelho de som, tudo era
Exibicionista – os amigos iam visitar e ela exibia tudo. E o que estava acontecendo com o
mercado têxtil? Estava perdendo mercado. Porque a pessoa estava deixando de comprar têxtil,
porque não dava prazer, e ia comprar aquilo que lhe dava prazer, que era o carro, o aparelho de
som e tal – era como ela podia ser o que realmente ela era.” (Rubens Hannun) (grifo da autora)
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Há, entretanto, quem possa argumentar que, para o marketing, o mais importante é
saber o que as pessoas estão comprando, em que quantidade, onde estão comprando etc.
(características comportamentais) porque são essas informações que permitem definir
estratégias específicas (como disponibilizar o produto em “x” ponto-de-venda, desenvolver
uma embalagem de “y” tamanho etc.).

Certamente são informações importantes, mas para estratégias de curto prazo.
Estratégias de longo prazo precisam ser baseadas em informações sobre os valores mais
profundos e duradouros do consumidor .
Como vimos, o comportamento é influenciado por diversas outras variáveis (internas
e externas) e muda com freqüência.
Uma empresa corre o risco de gastar muito dinheiro na modificação do tamanho da
embalagem de um determinado produto (porque a investigação comportamental indicava,
por exemplo, a procura por embalagens menores) e, após alguns meses, começar a perder
participação de mercado porque as pessoas voltaram a comprar embalagens maiores. Elas
estavam comprando embalagens menores porque era período de férias e elas utilizavam
menos o produto nesse período, ou porque a economia do país permitia que elas viajassem
mais e, portanto, precisavam de embalagens menores para serem transportadas com
facilidade, ou porque os jornais e revistas estavam alertando para o problema do uso
excessivo de tal produto (e as pessoas passaram a consumir menos; mas, passada a
divulgação das notícias negativas, as pessoas voltaram a consumir mais).
Aparentemente, é possível afirmar que variáveis chamadas “atitudinais” (baseadas
em valores e atitudes) prevêem melhor ações futuras que comportamentos isolados (ou
variáveis comportamentais). É importante estar ciente dos valores mais profundos dos
consumidores, aqueles valores mais duradouros porque, passada a “crise” ou situação
específica, cada consumidor pode voltar a se comportar de acordo com seus valores
pessoais.
Por esta razão, as variáveis comportamentais podem ser vistas como informações
importantes para ações imediatas e variáveis “atitudinais” para ações futuras. Mas ambas
são importantes.
Variável “atitudinal” é um termo utilizado por profissionais de pesquisa de mercado
para designar a variável mais subjetiva, como valor, atitude, opinião (variáveis
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psicográficas). Variável comportamental, como o próprio nome indica, é a variável mais
objetiva: comportamento.
Estas variáveis podem ter graus diferentes de generalidade / especificidade. Vejamos
alguns exemplos:

Exemplos de Valores, Atitudes e Comportamentos
Valores
Valores
Terminais Instrumentais
de Rokeach de Rokeach
↓

↓

Conquistar:

Ser:

Liberdade

Independente
Capaz

Segurança
Familiar

Amoroso
Responsável

Atitudes/Opiniões
↓
Gerais
↓
“Considero a
liberdade muito
importante”
“A competência
no trabalho
auxilia na
independência
financeira”

“Dou muito
valor à
segurança da
minha família”
“É muito
importante
cuidar da
família”

↓
Específicas
↓
“Possuir um
carro me dá a
sensação de
independência”
“Revistas
semanais
oferecem
informações
úteis para o
meu
desempenho
profissional”

“Presentear
uma pessoa
com flores é
uma forma de
carinho”

Comportamentos
↓
Gerais
↓

↓
Específicos
↓

Ler muitas
Ler revista Veja
revistas, jornais
e Quatro Rodas
e livros
Realizar cursos
de
especialização
Passar muito
tempo com a
família
Promover
debates sobre a
livre escolha
Cuidar do
jardim da casa

“Automóveis
devem ser,
acima de tudo,
seguros”

Uma vez por
mês levar o
carro para a
revisão na
concessionária
Comprar carro
com duplo air
bag
Possuir um
título de clube
de campo
Comprar flores
toda semana

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

De forma resumida, é possível afirmar que os valores guiam as atitudes que, por sua
vez, guiam os comportamentos para atingir uma meta (valor terminal).
Como vimos anteriormente, os valores terminais de Rokeach podem ser resumidos
como estados de existência que se quer conquistar. E valores instrumentais como modos de
ser/agir para conquistar os valores terminais. Desta forma, ser preocupado com algo
equivale a um valor instrumental.
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Preocupação, segundo o Dicionário Novo Aurélio Século XXI, é: “(...) 4.
Pensamento dominante, que se sobrepõe a qualquer outro. (...) 6. Atitude de quem visa a um
resultado ou forma um projeto.”
Desta forma, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com saúde, a
preocupação com qualidade de vida, a preocupação com economia são valores. Mais
especificamente falando, ser preocupado com a qualidade de vida pode ser considerado um
valor instrumental para atingir um valor terminal “Uma vida com conforto”, por exemplo.
A escala de valores de Rokeach é usada, neste item, somente como uma referência.
Várias outras escalas de valores foram expostas por diversos estudiosos e contêm diferentes
valores.
Mesmo assim, praticamente todos os estudiosos de valores afirmam que eles
influenciam no comportamento.
Entretanto, o comportamento nem sempre ocorre de acordo com os principais
valores de uma pessoa. Suponha que, em um questionário com escala de valores, questões
sobre atitudes (gerais e específicas) e questões sobre comportamentos (gerais e específicos),
um respondente tenha expressado os seguintes valores, atitudes e comportamentos:

Valores
↓

Proteção do
meio ambiente
Qualidade de
vida
Saúde
Economia

Atitudes
↓
↓
Gerais
Específicas
↓
↓
“Acho
importante
preservar o
meio
“Prefiro
ambiente”
embalagens
de lata às de
“Sou a
plástico”
favor da
reciclagem”
“Acho
muito
“Valorizo a
qualidade importante
a qualidade
de vida”
do óleo”
“Procuro
economizar
sempre que
posso”

Comportamentos
↓
↓
Gerais
Específicos
↓
↓

Recicla lixo,
participa de
ONG
ecológica,
cuida da
“Compro
saúde através
óleo de
da
canola”
alimentação, (embalagem
é membro de de plástico)
associação
dos direitos
do
consumidor

A primeira consideração a fazer diz respeito à necessidade de dados gerais (e não só
específicos para uma categoria de produto). A concordância com a frase “prefiro
embalagens de lata às de plástico” poderia ser porque é mais barata, ou porque é menos
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porosa (e, portanto, o produto mantém a qualidade por mais tempo), ou porque a família do
respondente sempre preferiu embalagens de lata. Pode ser por inúmeras razões. Mas a
atitude geral do respondente indica que ele prefere embalagem de lata porque é a favor da
reciclagem (e a lata, ecologicamente falando, prejudica menos o meio ambiente do que o
plástico). Sem os dados de atitudes gerais fica difícil entender o por quê de determinada
atitude específica. Daí a importância tanto de questões específicas (relacionadas à categoria
de produto) quanto de questões gerais.
Outra questão a ser analisada é a necessidade de dados atitudinais e
comportamentais. Uma pesquisa exclusivamente comportamental indica que o respondente
compra óleo de canola em embalagem plástica. Entretanto ela não fornece as razões desta
escolha. Já a investigação de valores e atitudes indica que o respondente se preocupa com a
saúde e com o meio ambiente. O óleo de canola é reconhecidamente um dos óleos mais
saudáveis, por isso é possível inferir, com maior grau de certeza, que a preocupação com a
saúde e qualidade de vida o fazem comprar esse tipo de óleo.
Por outro lado, embora o respondente tenha afirmado que prefere embalagem de
lata, ele afirma comprar óleo de canola em embalagem plástica. Ele compra em embalagem
plástica porque não há esse tipo de óleo disponível em embalagem de lata. Vemos, aqui,
como eventos externos influenciam no comportamento: ele não compra lata porque não
encontra esse tipo de embalagem. Segundo Howard (1989), “o comportamento de compra é
freqüentemente influenciado por fatores além de atitude, como preço e disponibilidade do
produto.” (p.281) (grifo da autora)
Outra reflexão sobre o tema é expressa pelo pensamento: “mas se ele é preocupado
com a ecologia e economia por que não compra óleo de soja, que existe em lata e é mais
barato?” A resposta é: porque, ele tem como valor, também, a preocupação com a saúde. E,
neste caso, a preocupação com a saúde é mais importante que a preocupação com o meio
ambiente e com a preocupação em economizar.
Seria interessante, então, medir a hierarquia de valores; mas não uma hierarquia
geral (como sugeriram Rokeach e Ball-Rokeach, 1989) e, sim, uma hierarquia para cada
categoria de produto.
Esse mesmo respondente pode, por exemplo, ao comprar um sabonete, valorizar o
preço baixo, sem se preocupar se ele é “ecologicamente correto”, ou se é
“dermatologicamente testado”. Ao comprar roupa, pode preferir comprar uma roupa de
baixa qualidade e preço baixo do que uma roupa cara, de grife.
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Como vimos no capítulo 4, Yankelovich (1964) afirma que uma pessoa que compra
a geladeira mais barata do mercado pode querer comprar as mais caras toalhas e uma pessoa
que consome a cerveja mais cara pode usar o relógio mais barato. Ele enfatiza que são as
mesmas pessoas, mas elas tiveram experiências diferentes e guardam diferentes valores com
relação a cada produto que compram.
As reflexões propostas até agora demonstram que não é confiável inferir
comportamentos baseando-se, somente, nos valores de uma pessoa assim como não é
confiável inferir valores a partir da observação de estilos de vida ou comportamentos
isolados. É preciso analisar todas as outras variáveis que influenciam os
comportamentos.
Além disso, como vimos acima, seria muito útil, para o marketing, a existência de
uma ferramenta que avaliasse a hierarquia de valores com relação ao comportamento de
consumo de diversas categorias de produto/serviço e em diferentes contextos em que se
apresenta.

8.1.7. RELAÇÃO ENTRE ESTUDOS PSICOGRÁFICOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
As diferenças entre estudos psicográficos gerais e específicos foram abordadas no
capítulo 4. O item 4.4.4. mostra que vários autores tendem a considerar a Segmentação
Psicográfica Específica mais útil do que a geral.
Raaiji e Verhallen (1994), por exemplo, afirmam acreditar que a Segmentação
Específica é mais viável porque fornece resultados mais significativos para os profissionais
de marketing. Eles alegam que “valores e atitudes com relação ao domínio comportamental
fornecerão uma explicação melhor do que valores pessoais gerais para um comportamento
específico.” (p. 53).
O item 7.3.2.5. da pesquisa empírica também fornece resultado semelhante.
Vários profissionais entrevistados costumam associar os estudos gerais como
estudos úteis para a área da Sociologia e os vêem com pouca utilidade para a área de
Marketing. Entretanto, como vimos no capítulo 4, Wells (1975) e Plummer (1974b) citam
exemplos de estudos gerais que possibilitaram decisões de marketing, uma vez que, além de
dados psicográficos, possuíam dados de comportamento de compra e consumo de produtos.
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Apesar de os estudos específicos terem sido considerados como tendo mais utilidade
para a área de Marketing do que os estudos gerais, alguns autores acreditam que o melhor
das duas técnicas pode ser obtido através de uma mistura habilidosa entre os apelos gerais e
específicos. Assim, tanto a Segmentação Geral quanto a Específica podem oferecer
benefícios para os profissionais de marketing. A pesquisa empírica (item 7.3.2.5.), mais uma
vez, revela opiniões semelhantes.
Resumindo, tanto a investigação teórico-documental quanto a investigação empírica
revelam uma aceitação maior de estudos psicográficos específicos. Entretanto, as duas
investigações também indicam os possíveis benefícios de realizar estudos usando variáveis
psicográficas gerais.
Algumas das reflexões do item anterior também mostram a importância tanto das
variáveis gerais quanto das específicas para o entendimento do “consumidor”.
É importante deixar claro que estudos psicográficos específicos (tanto de perfil
quanto de segmentação), podem utilizar tanto variáveis psicográficas gerais quanto
específicas. Ilustremos com a seguinte tabela:
ESTUDO PSICOGRÁFICO DE
PERFIL OU SEGMENTAÇÃO

GERAL
(Realizado sem a “pré-segmentação”
dos consumidores de uma determinada
categoria de produto)

VARIÁVEIS PSICOGRÁFICAS
•
•

(Realizado, somente, com os

•
•
•

consumidores de uma determinada
categoria de produto)

•

ESPECÍFICO

Só variáveis psicográficas gerais (valores gerais, atitudes gerais)
Só variáveis psicográficas específicas (principalmente atitudes
específicas, relacionadas a determinadas categorias de produto)
Tanto variáveis psicográficas gerais quanto específicas
Só variáveis psicográficas gerais (valores gerais, atitudes gerais)
Só variáveis psicográficas específicas (principalmente atitudes
específicas, relacionadas a determinadas categorias de produto)
Tanto variáveis psicográficas gerais quanto específicas

Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003

Diante disto, espera-se deixar claro que o estudo geral pode utilizar tanto variáveis
gerais quanto específicas, ele não é aquele que utiliza somente variáveis psicográficas
gerais, mas aquele que não é realizado somente para os consumidores de uma categoria de
produto.
Semelhantemente, o estudo específico, assim como o geral, também pode utilizar
tanto variáveis gerais quanto específicas. Ele não é aquele que somente utiliza variáveis
psicográficas específicas, mas aquele que é realizado, somente, com os consumidores de
uma determinada categoria de produto.
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De mais a mais, ambos os estudos podem (e geralmente o fazem) incluir outras
variáveis em suas análises (principalmente variáveis demográficas e comportamentais).
Entretanto, com vimos no item 4.4.4. e no item 7.3.2.5., os estudos gerais são,
geralmente, vistos como aqueles nas quais as variáveis analisadas não estão associadas a
nenhuma categoria de produto. E esta confusão entre os conceitos causa uma preferência
pelos estudos específicos. É preciso deixar claro que o fato de um estudo não ser realizado
somente com uma amostra de consumidores de um determinado produto não significa que
as variáveis analisadas sejam somente variáveis gerais. O TGI é um exemplo claro de um
estudo geral (a amostra não se restringe a consumidores de uma só categoria de produto) no
qual variáveis psicográficas gerais e específicas fazem parte do questionário (vide item
6.2.1.3.)
Da mesma forma, um estudo específico, como o realizado pela Rhodia, pode incluir
variáveis psicográficas gerais. Lembremos o exemplo citado anteriormente: se a Rhodia não
tivesse incluído valores gerais em sua pesquisa, ela teria classificado um consumidor
“essencialmente” Exibicionista como Conservador. Foi importante para a empresa entender
que ele era Exibicionista na “essência”, mas Conservador ao se vestir (por pressão da
sociedade ou família) porque se ela realizasse uma campanha publicitária abordando o
consumidor como se ele fosse conservador em tudo que faz, ele, talvez, não se identificasse
com a marca. Uma campanha conservadora pode não atingir um Exibicionista: para atingilo, a campanha poderia focar roupas conservadoras mas com um certo exibicionismo
implícito.
A falta de conhecimento, tempo e verba, pode levar uma empresa a realizar
pesquisas mais “simples” ou priorizar estudos psicográficos relacionados somente à(s)
categoria(s) de produto(s) da empresa. Entretanto, ela precisa estar ciente de que pode não
estar captando a “verdadeira essência” dos consumidores.
As vantagens e desvantagens dos estudos psicográficos gerais e específicos foram
abordadas nos itens 7.3.2.5. e 7.3.2.6. Alguns respondentes afirmam que a Segmentação
Psicográfica geral oferece dados sobre valores e atitudes das pessoas que podem ser
utilizados na comunicação. Entretanto, como afirma Maria Angela Zampol:
“Se eu for ‘brifar’ a partir dessas segmentações, todos os meus briefings, todos os meus pedidos
de trabalho para a criação, acabam ficando sempre iguais. É isso que venho debatendo hoje: de
que maneira essa proposta de análise de atitude pode contribuir para que se tenha um
enriquecimento do conhecimento do consumidor, mas não estigmatize esse consumidor de tal
maneira que quase não se tenha muitas diferentes maneiras de falar com ele?” (grifo da autora)
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O sistema VALS 2 de segmentação agrupa a população toda dos Estados Unidos em
8 segmentos. Desta forma, teoricamente, haveria 8 briefings de criação diferentes (um para
cada segmento). A agência de publicidade ficaria “limitada” a trabalhar somente com 8
tipos de briefings. Mesmo assim, a Segmentação Psicográfica geral fornece mais
informações do que a segmentação demográfica como as sete classes econômicas do
Critério Brasil (A1, A2, B1, B2, C, D, E). O critério de classificação social indica somente
o grau de instrução e itens de posse da residência. Já as classificações psicográficas
fornecem uma riqueza de informações sobre valores, atitudes dos consumidores e ainda suas
características demográficas, consumo de produtos e mídia. A criação pode trabalhar com
oito ricos perfis psicográficos, mas, em concordância com Maria Angela Zampol, apenas
oito.
A Segmentação Psicográfica Específica fornece, também, cerca de 5 a 8 segmentos
de consumidores de uma determinada categoria de produto. Entretanto, se juntarmos todas
as categorias de produto teremos milhares de segmentos e, conseqüentemente, milhares de
briefings de comunicação.
Mas lembremos que ao se realizar um estudo psicográfico específico para uma
categoria de produto, deixa-se de lado os não usuários do produto em questão. No estudo de
segmentação geral utilizado por Todd e Lawson (2002), como citado no item 2.3.3. , os
autores concluem que o uso de estudos gerais de estilo de vida tem a vantagem de salientar
um entendimento dos não-visitantes, como as descobertas de que a visitação a museus e
galerias parece incompatível com as vidas de um grande número de grupos sociais. “Tal
entendimento não poderia ser colhido de pesquisas que são restritas àqueles que já são
visitantes de museus ou galerias.” (p. 277)
Mais uma vez é possível afirmar que tanto os estudos gerais quanto os estudos
específicos têm suas vantagens e desvantagens. O ideal parece ser que haja um estudo que
englobe, não só características gerais dos consumidores, mas também aquelas específicas a
uma determinada categoria de produto. Além disso, ele deve ser realizado tanto com
usuários da categoria como com não usuários.
Atualmente, os estudos de Segmentação Psicográfica Geral disponíveis tendem a
abordar tanto características gerais como específicas de uma amostra representativa da
população e associar os resultados a consumo de várias categorias de produto/serviço
diferentes. Desta forma é possível obter informações específicas de consumidores de uma
determinada categoria de produto e comparar com os outros consumidores e seus valores
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mais gerais. Os estudos ad hoc, por serem feitos por encomenda, também podem incluir
valores e atitudes gerais e não só relacionados com a categoria de produto da empresa.
Como vimos no item 7.3.2.5., Dulce Perdigão esclarece que tanto os estudos gerais
como os específicos podem oferecer os mesmos resultados. Um ad hoc que estuda o
indivíduo – descobre suas atitudes, valores e necessidades – e, no final da mesma entrevista,
cruza esses dados com os hábitos de consumo, oferece o mesmo resultado que um geral –
uma ferramenta disponível no mercado que dá o consumo contínuo e que pode ser cruzado
com psicográfico. “É a mesma pesquisa”, afirma ela.
Cabe, então, a cada empresa optar por comprar um estudo geral (sindicalizado) ou
encomendar um específico para sua categoria de produto (ad hoc). As informações podem
ser praticamente as mesmas, desde que ambos analisem características gerais e específicas.

8.1.8. CONSIDERAÇÕES SOBRE BASES PARA SEGMENTAÇÃO E
DEFINIÇÃO DE SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
Como já citado, a Análise de Cluster é conhecida, também, como Análise de
Segmentação. Assim, as Bases de Segmentação, como o próprio nome diz, são as variáveis
que serão introduzidas na Análise de Cluster a fim de agrupar indivíduos. Desta forma,
conceitualmente falando, uma Segmentação por Estilo de Vida deve ser entendida como a
segmentação que utiliza somente variáveis de Estilo de Vida (como comportamento de
compra e atividades) na Análise de Cluster. Outras variáveis (como valores, características
demográficas etc.) são cruzadas/analisadas, posteriormente, para explicar os segmentos, ou
seja, para descrever outras características de cada segmento.
Da mesma forma, a Segmentação por Valor deve ser entendida como a segmentação
que utiliza somente variáveis de Valor (geralmente através de escalas de valores) na Análise
de Cluster. As outras variáveis são cruzadas posteriormente.
Assim, quando há uma Segmentação por Valores e Estilos de Vida, tanto variáveis
de valores quanto variáveis de comportamento são introduzidas na Análise de Cluster. Os
segmentos resultantes são agrupados com base nos Valores e Estilo de Vida dos
respondentes. Mais uma vez, as características demográficas, por exemplo, podem ser
cruzadas posteriormente para auxiliar no perfil de cada segmento.
Uma segmentação pode ser considerada Segmentação Psicográfica quando incluir
variáveis psicográficas (como valores, atitudes, opiniões etc.) na Análise de Cluster.
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Desta forma, a Segmentação Psicográfica pode ser definida como qualquer
segmentação que inclua um ou mais tipos de variáveis psicográficas na Análise de Cluster.
A Segmentação por Valores e Estilo de Vida é uma Segmentação Psicográfica,
embora seja, também, uma Segmentação Comportamental (uma vez que Estilo de Vida,
como demonstrado, é uma variável comportamental). Entretanto, como vimos no capítulo 2,
uma grande parte dos estudiosos considera o Estilo de Vida como uma variável
psicográfica. É preciso ter em mente que, ao se deparar com um estudo que envolve Estilo
de Vida, este, na maior parte das vezes, consistirá de variáveis psicográficas, uma vez que o
conceito de Estilo de Vida, provavelmente, estará de acordo com a forma “tradicional” de
olhar o Estilo de Vida e não à nova reflexão proposta neste capítulo (item 8.1.4.).
Como foi abordado no capítulo 1 e no item 2.3.1., a Segmentação de Mercado é
realizada através da combinação de diversas variáveis. Vimos os exemplos das
Segmentações “híbridas”, como TGI e VALS 2, resultantes da combinação de variáveis
pertencentes a diferentes bases de segmentação.
Entretanto, há estudos nos quais as variáveis comportamentais são mais numerosas
que as variáveis psicográficas. O questionário do TGI, por exemplo, é composto,
principalmente, de variáveis comportamentais (exposição a todos os veículos de
comunicação e consumo de diversas categorias de produto). As questões psicográficas (de
opiniões e atitudes) somam uma quantidade proporcionalmente muito menor que as
questões comportamentais. Mesmo assim, o próprio IBOPE considera o TGI um estudo
psicográfico.
Além disso, há estudos denominados Segmentação por Valores e Estilo de Vida
(como o VALS 2) que utilizam, também, variáveis demográficas para a segmentação
(através da Análise de Cluster) porque acreditam que as variáveis demográficas estão
intimamente ligadas ao Estilo de Vida.
Como vimos no item 5.3.5., Guns (2002) afirma que as variáveis demográficas não
devem servir somente para explicar o segmento. “Está é uma longa discussão (que levou
anos de debates pessoais na década de 80 quando o VALS 2 foi criado). A resposta básica é
que modelos mais ‘ricos’ podem ser construídos usando a combinação de variáveis
demográficas com atitudes psicológicas. Nenhuma técnica sozinha é tão boa quanto as duas
juntas”, afirma o diretor do VALS 2.
Conceitualmente falando, VALS 2 deveria ser chamado de Segmentação por
Valores, Estilo de Vida e Demografia, pois as características demográficas também são
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introduzidas na segmentação e não cruzadas posteriormente. Mas como o foco do estudo
está nos Valores e Estilo de Vida (conceito tradicional de Estilo de Vida, ou seja, como uma
variável psicográfica), o estudo é divulgado apenas como um sistema de Segmentação
Psicográfica.
Uma breve discussão sobre a introdução de variáveis demográficas na Análise de
Cluster será abordada no item 8.2.

8.1.9. SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA E PERFIL PSICOGRÁFICO
Seguindo o raciocínio do item anterior, estudos psicográficos são os estudos que
lançam mão de variáveis psicográficas em suas análises, assim como o Perfil Psicográfico é
o perfil que inclui variáveis psicográficas para a determinação dos perfis de cada grupo.
Como vimos no item 7.3.5.3., a maior parte dos estudos psicográficos realizados no
Brasil refere-se a estudos de Perfil Psicográfico. Alguns respondentes se manifestaram a
favor de estudos de perfil porque são contra estudos que “rotulam” os consumidores em
segmentos “pré-moldados”. Entretanto, os que preferem a Segmentação Psicográfica
defendem que ela é um estudo mais completo, no qual as características psicográficas são a
parte central do estudo e as informações sobre consumo entram como um adendo.
Além disso, como foi descrito no item 4.3., todos os estudos de segmentação
incluem a definição dos perfis dos segmentos; mas os estudos de perfil não incluem a
segmentação/Análise de Cluster. Os estudos de perfil são, geralmente, relacionados a uma
categoria de produto. A empresa define que o estudo será realizado com os consumidores de
um determinado produto e os resultados da pesquisa “definem” um perfil comum desses
consumidores.
Entretanto, como vimos, é praticamente impossível que todos os consumidores de
uma categoria/marca de produto respondam todas as questões da mesma forma. Haverá
grupos de consumidores respondendo de forma semelhante entre si e diferente de outros.
Portanto, o estudo de Segmentação Psicográfica, inclusive a específica para uma categoria
de produto, fornece informações mais detalhadas sobre as diferentes características dos
consumidores.
Estas informações podem sugerir, por exemplo, a necessidade de diferentes
estratégias de marketing. Isto, para alguns profissionais, pode ser visto como um
complicador, pois exige mais esforços de planejamento e implantação das estratégias.
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É o mesmo princípio do conceito de organização. No início é complicado e
trabalhoso organizar documentos em diversas pastas e locais. Mas uma vez realizado o
trabalho, fica mais fácil encontrar e guardar documentos. Quem opta por não organizar, ou
seja, deixar todos os documentos espalhados por diversos lugares, quando precisar encontrar
um deles vai ter muito trabalho e gastará muito tempo, pois terá que procurar em diversos
locais; e ainda corre o risco de nunca encontrá-lo. O trabalho de manter os documentos de
forma organizada é muito menor que procurar por diversos lugares. Entretanto, o esforço
primeiro em planejar e executar a organização é um pouco complicado e demorado, mas,
como vimos, ele acaba sendo útil por muito tempo.
Com a Segmentação Psicográfica ocorre algo semelhante. No início é preciso alocar
esforços, tempo e dinheiro para obter as informações, analisá-las e entendê-las; mas, num
segundo momento, como os dados já foram “trabalhados” e absorvidos, a empresa passa a
perceber a direção que deve tomar com base nas informações obtidas. Sem os dados da
segmentação, fica mais difícil decidir qual rumo seguir. Assim, dentre os inúmeros
caminhos possíveis, a empresa acaba indo por aquele que todo mundo escolhe. Um exemplo
típico é anunciar um produto no horário nobre da Rede Globo: por ser um canal e horário
com altíssimo índice da audiência, a probabilidade de atingir o público-alvo da empresa é
grande. Entretanto, como vimos no item 7.3.7.2., “é dar tiro de canhão em ratinho”. Pode-se
atingir o público-alvo, mas há uma grande dispersão tanto da linha de comunicação quanto
de verba publicitária.

8.1.10. CONCEITUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
Com base nos resultados da pesquisa empírica e pesquisa bibliográfica parcial
abordada no item 2.3.1.3. (somente para definição das bases de segmentação), procurou-se
ordenar os principais conceitos relacionados à Segmentação Psicográfica.
A tabela a seguir representa os termos citados em cada investigação.
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Principais termos associados à Segmentação Psicográfica
(com base pesquisa empírica e pesquisa bibliográfica parcial)
PESQUISA
TOTAL
PESQUISA COM
PROFISSIONAIS
BIBLIOGRÁFICA
(18)*
(38)
(56)
26
7
Atitude ou atitudinal
33
(68,42%)**
(38,89%)
Comportamento ou
comportamental
Valores
Estilo de Vida
Hábitos
Fatores psicológicos
Personalidade
Crenças

14

1

(36,84%)

(5,55%)

14

4

(26,32%)

(22,22%)

8

12

(21,05%)

(66,66%)

8

1

(21,05%)

(5,55%)

6

3

(15,79%)

(16,67%)

4

10

(10,53%)

(55,55%)

2

1

(5,26%)

(5,55%)

-

AIO

5
(27,78%)

15
18
20
9
9
14
3
5

* Com base somente nas 18 obras que citam especificamente o termo “Segmentação Psicográfica”
(as que citam “Segmentação Psicográfica” e “Segmentação por Estilo de Vida” como coisas
distintas também foram incluídas na análise, entretanto o termo “estilo de vida” só foi creditado às
que associavam o termo diretamente com a “Segmentação Psicográfica” e não como uma
segmentação separada)
** Porcentagem tirada com base menor que 100 (apenas indicativa de proporção)

Podemos perceber que as variáveis mais citadas são: Atitude, Valores, Estilo de
Vida, Comportamento e Personalidade, o que coincide com as relações de influência
abordadas anteriormente.
É importante notar, entretanto, que as obras pesquisadas praticamente não
relacionam a Segmentação Psicográfica ao comportamento ou variáveis comportamentais,
uma vez que costumam abordar a Segmentação Comportamental relacionada, somente, ao
comportamento de compra (heavy, medium, light users etc.).
As obras consultadas tendem a associar Segmentação Psicográfica a Estilo de Vida
muito mais vezes que os profissionais entrevistados – proporcionalmente falando.
Outra diferença diz respeito às Atividades, Interesses e Opiniões (AIO). Apesar de
AIO ter sido o quarto conceito mais abordado na pesquisa bibliográfica, nenhum
profissional entrevistado citou esse conceito ao definir Segmentação Psicográfica.
De um modo geral, entretanto, parece que os profissionais brasileiros conceituam a
Segmentação Psicográfica de forma coerente com os livros que abordam o assunto.
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8.2. METODOLOGIA
8.2.1. ETAPAS DO PROCESSO DE SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
O processo para a realização de pesquisa de Segmentação Psicográfica pode variar.
Através dos depoimentos de vários profissionais da área de pesquisa de mercado, e algumas
contribuições da literatura, foi possível elaborar as etapas “ideais” do processo:
1) Fase Qualitativa (discussões em grupo, entrevistas em profundidade, técnicas projetivas etc.)
2) Seleção das variáveis (seleção e definição das variáveis que serão avaliadas na pesquisa)
3) Definição das frases (através dos insights vindos da fase qualitativa)
4) Definição do questionário (tipo de escala etc.)
5) Pré-teste ou Pilotagem (aplicação do questionário em amostra reduzida)
5a – Ajustes no questionário (por problemas de entendimento das questões etc.)
5b – Teste (aplicação do questionário modificado em amostra reduzida)
6) Análise Fatorial (para agrupar frases em fatores e reduzir o questionário)
7) Versão final do questionário (normalmente reduzido)
8) Fase quantitativa “grande”- Campo final (aplicação do questionário para a amostra definida a fim
de quantificar as hipóteses geradas na fase qualitativa)
9) Passagem dos resultados dos questionários para o computador
10) Análise de Cluster (realização da segmentação, obtenção dos segmentos e seus tamanhos)
11) Definição e análise dos segmentos (perfil dos segmentos, cruzamento com outras variáveis)
12) Análise Discriminante (para realização de uma escala operacional / bateria de questões
psicográficas para outros estudos)
13) Questionário reduzido
14) Aplicação do questionário reduzido (para localizar os segmentos na população – usado na nova
fase qualitativa ou em outros estudos como teste de produto, teste de comercial etc.)
15) Nova fase qualitativa (com os respondentes do questionário reduzido ou os respondentes da
versão integral do questionário – a fim de obter mais informações sobre cada segmento que se
pretende trabalhar)
16) Perfil “completo” dos segmentos (de acordo com o resultado da Análise de Cluster e
cruzamentos com a adição das informações coletadas na segunda pesquisa qualitativa)

Há quem proponha um procedimento ainda mais elaborado, como Paulo MondinGomide:
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“Você faz a qualitativa, um questionário imenso de 300 perguntas. Depois faz um teste e,
através da Análise Fatorial, reduz o questionário, ou seja: faz um teste e uma segmentação
preliminar; aí fica-se com as cabeças de fatores e com as variáveis discriminantes entre os
segmentos. Então vai-se a campo final, faz-se a Fatorial, o Cluster e o cluster de fatorial ou a
Fatorial de Cluster. Através de uma Análise Discriminante enxuga-se com uma escala que é
só operacional; por exemplo: para recrutar um tipo de gente para fazer uma discussão em grupo.
Esse seria o modelinho ideal.” Paulo Mondin-Gomide (grifo da autora)

Modelo ideal de pesquisa de Segmentação Psicográfica segundo Paulo Mondin-Gomide

Quali→ questões→ teste → Cabeças de fatores →
análise
variáveis
discriminantes
↓
Segmentação

Campo final
↓
↓
Fatorial
Cluster

↓
Fatorial
de Cluster

↓Discriminante
Escala
Sobre a realização da Fatorial de Cluster ele justifica:
“As pessoas, geralmente, pegam 200 variáveis, fazem Análise Fatorial, que leva a 20 fatores e,
depois, fazem Análise de Cluster. Eu pego essas 200 variáveis e faço o cluster e, aí, eu faço
uma Análise Fatorial de cada cluster. Porque, desta forma, eu entendo o que é cada cluster, o
cenário de cada cluster. Porque a variável tem significado diferente de acordo com o cluster
onde ela está; quando eu faço um cluster pela fatorial, eu estou dizendo que as variáveis
significam a mesma coisa pra todos os clusters, o que não é verdade. Dependendo do tipo de
pessoa, o significado pode ser completamente oposto. Eu te dou um exemplo: a frase ‘Na
próxima encarnação eu quero nascer do outro sexo’. Pra uma mulher significa: ‘eu não quero
lavar, eu não quero passar, eu não quero cozinhar, quero ter a liberdade que o homem tem’. O
homem que concorda com a frase tem outras justificativas. Quando eu realizo a fatorial dentro
do segmento, ela coloca a frase em outro ponto – o que significa que ela está expressando um
coisa completamente diferente. Outro exemplo: segmentar por religião; para algumas pessoas
religião é espiritualidade, para outro cluster é norma, ela te diz o que é certo e o que é errado
fazer; não é relação com Deus, mas é social. Quando você realiza a Análise Fatorial antes do
cluster você perde essa informação, porque é uma média da população, quando você faz depois
do cluster você chega em um nível de profundidade maior.” Paulo Mondin-Gomide (grifo da
autora)

Para ele, esse seria o procedimento ideal, “mas você vai adaptando ao seu
orçamento, ao seu tempo, à sua necessidade para conseguir executar o que for possível.”
Esclarece também que a escala (pequena bateria de perguntas psicográficas) poderá ser
usada, por exemplo, em outros estudos como teste de propaganda; uma vez que uma bateria
com 10 ou 20 perguntas é incluída para identificar o cluster.
Voltando às 15 etapas do processo de pesquisa de Segmentação Psicográfica,
seguem abaixo algumas considerações (levantadas, principalmente, na pesquisa empírica)
sobre cada item:
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1) Fase Qualitativa
Vários entrevistados afirmam que um estudo psicográfico bem feito demanda um
trabalho anterior qualitativo muito grande. Ou seja, a fase qualitativa é citada, por muitos,
como sendo de fundamental importância. Alguns chegam a afirmar que a quantitativa não
acrescenta nenhuma informação nova, ela apenas quantifica.
A fase qualitativa exige um trabalho cuidadoso para descobrir metas, valores, das
pessoas. Ela auxilia a condensar todas as informações em 50 frases (ou 300, dependendo do
estudo) bem elaboradas: “é o que vai garantir um resultado ‘afinado’ com a realidade”,
afirma um profissional.
Quando a parte qualitativa não é bem trabalhada, provavelmente será gerada uma
segmentação que não traduz a realidade e o analista acaba “forçando a barra” para encaixála no estudo, para encaixar os segmentos.
A fase qualitativa é, portanto, uma ação preliminar, uma fase para a preparação da
pesquisa, embora haja relatos de estudos psicográficos baseados somente em pesquisa
qualitativa (como o exemplo do estudo da Kibon, abordado no item 6.2.3.5.). O tema será
discutido, também, no item 8.2.2.2.
Segundo Márcia Carvalho, a quantitativa, como o próprio nome diz, quantifica
hipóteses que a investigação qualitativa sugere:
“Dificilmente, numa pesquisa quantitativa, descobre-se alguma coisa que não se saiba, só não se
tinha dimensionado. Então, para se fazer qualquer estudo quantitativo, precisa-se fazer estudos
qualitativos, para levantar hipóteses e depois quantificar. Mas não dá para descobrir insights em
questionário estruturado. Eu não lembro de ter descoberto alguma coisa, uma ‘sacada’
importante, através de uma quantitativa.” (Márcia Carvalho)

Paulo Mondin-Gomide reforça a importância da fase qualitativa da pesquisa:
“O segredo de uma boa segmentação está na fase qualitativa; que é a partir daí que se vai
construir as frases, as hipóteses para poder trabalhar. Precisa saber exatamente o que incluir e o
que excluir do questionário. A qualitativa bem feita é a base de tudo; e para ser bem feita tem
que ter trabalhos de campo bons e o profissional tem que ter uma formação que lhe permita
‘passear’ pela Psicologia, Sociologia, História para poder entender o que está sendo dito.” (Paulo
Mondin-Gomide)

Alguns profissionais comentam, inclusive, que a fase qualitativa auxilia na
elaboração das frases do questionário até mesmo com relação à linguagem do consumidor.
Lembremos, ainda, da diferença dos questionários de estudos baseados em teorias e
de estudos não baseados em teorias (item 4.5.). Zetterberg (1998) explica que os
questionários de estudos psicográficos baseados em teorias são usados somente para
calibrar/ ajustar e não para definir as dimensões de valores do estudo. Assim, a fase
qualitativa não é tão necessária, pois os pesquisadores acabam utilizando os poucos
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atributos gerais dos valores encontrados na teoria. Por essa razão, o questionário desse tipo
de estudo pode ser curto.
Por outro lado, ele afirma que os estudos que não são baseados em teorias
necessitam de questionários mais longos porque as questões vão definir as dimensões
psicográficas e não somente calibrar/ajustar às dimensões propostas nas teorias. Isto requer
um maior número de questões e, conseqüentemente, uma fase qualitativa para determinar
quais as questões relevantes.

2) Seleção das variáveis
Antes da elaboração do questionário, é importante definir quais as variáveis que a
empresa considera importantes para o objetivo da pesquisa.
Como já mencionado, há várias bases e variáveis utilizadas para Segmentação de
Mercado e a combinação de diversas variáveis traz informações mais ricas sobre os
consumidores.
Cabe a cada empresa selecionar quais variáveis serão introduzidas no estudo.
Entretanto, na área de Segmentação Psicográfica, é óbvio que variáveis como valores e
atitudes/opiniões são introduzidas. Os profissionais de pesquisa, como mencionado,
costumam chamar essas variáveis de “atitudinais”. É ainda importante lembrar que estilo de
vida é representado pelo comportamento das pessoas: desta forma, as variáveis conhecidas
como “comportamentais” também são importantes nesse tipo de estudo.
Vários profissionais argumentam que realizar uma segmentação só baseada em
variáveis atitudinais gera resultados vagos. Assim, o profissional que tiver acesso a este
resultado vai observar que o segmento “X” pensa de tal forma, acredita em tal coisa etc.,
mas fica sem saber o que fazer com este tipo de informação porque não há como prever ou
associar com determinado comportamento de compra, por exemplo.
“Você pode acreditar que uma coisa é boa, você ter uma atitude em relação a alguma coisa, um
valor em relação a uma determinada coisa, mas pode, ou não, se comportar de acordo com
aquela crença, aquele valor . Pode acreditar numa coisa e, dependendo da situação, fazer outra.
Isso chama ‘inconsistência’. Não é incoerência; a pessoa acredita naquilo e ela tem uma lógica
por não fazer; mas se você, como observador, olhar de fora, ela é inconsistente.” (Maria Cristina
Mastopietro) (grifo da autora)

Por outro lado, realizar a segmentação somente com base em variáveis
comportamentais também não é aconselhável porque os resultados mostram o
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comportamento de consumo, por exemplo, mas não oferecem as razões para tal
comportamento:
“Utilizar só variáveis comportamentais não dá certo porque elas não trazem o significado, ou
seja, elas permitem entender o que as pessoas fazem, mas não necessariamente entender a razão.
O ideal é tentar medir as duas coisas.” (Maria Cristina Mastopietro) (grifo da autora)

Por isso, profissionais de pesquisa, mais preocupados com o rigor desse tipo de
estudo, ressaltam a necessidade de introduzir tanto variáveis comportamentais quanto
atitudinais porque “uma coisa é afirmar que é a favor da ecologia, e outra é realmente agir
de acordo” (reciclando, comprando produtos ecológicos etc.).
Como vimos no item 8.1., o comportamento é influenciado pelos valores e atitudes
das pessoas, mas não exclusivamente; outras variáveis também podem influenciar:
condições externas, por exemplo (coleta seletiva de lixo oferecida pela prefeitura). Uma
pessoa que tenha atitude favorável à ecologia pode não reciclar lixo porque o ambiente
externo não oferece incentivo ou recurso para tal:
“Há questões que não validam a outra, elas potencializam a outra. Um respondente pode estar
preocupado com a ecologia e não ter tido a oportunidade de reciclar. Não significa que ele não
seja ecológico. O respondente que está preocupado com a ecologia, recicla material e só compra
produtos recicláveis, ele de fato é ecológico e está ecológico; então esse é o cluster se eu estiver
procurando consumidor para lançamento de minha embalagem reciclável. Uma questão, mais
uma questão, mais uma questão, ela realmente validou o perfil ecológico; se ele respondeu a
uma só (ecologia) não valida, não me dá esse peso, eu não posso identificar esse respondente
como cluster de ecológico, ele é ecológico, mas não está ecológico. Então, neste momento, pode
ser ou não o cluster que eu preciso.” (Suzana Garcia) (grifo da autora)

Variáveis demográficas, geográficas, socioeconômicas, como já vimos, também
podem influenciar o comportamento. Desta forma, a combinação de diversas variáveis
oferece um maior número de informações sobre o respondente minimizando, assim, os
riscos de “inferências” e “previsões” erradas.
Westen (1998) acredita que as atitudes predizem ações se elas estiverem no mesmo
nível de generalidade e, particularmente, se ambas forem relativamente específicas.
“Perguntar às pessoas suas atitudes com relação à proteção do meio ambiente não ajuda a
prever se elas irão reciclar, mas perguntar as suas atitudes com relação à reciclagem, sim.”
(p. 775)
A afirmação acima nos remete a uma outra questão sobre a seleção de variáveis: a
generalidade versus especificidade. As variáveis podem ser relacionadas à vida como um
todo (gerais) ou relacionadas à categoria/marca de produto de interesse da empresa
(específicas).
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Vimos, nos itens 4.4. e 8.1.7., a existência de muitas opiniões diferentes sobre a
realização de uma segmentação baseada em variáveis gerais ou específicas. Alguns
profissionais acreditam que realizar estudos específicos seja mais importante e outros
valorizam os estudos gerais. Vários, entretanto, acreditam que tanto variáveis gerais como
específicas devam ser introduzidas no estudo.
Mais uma vez: a escolha entre generalidade e especificidade vai depender do objetivo,
tempo e verba de cada empresa.

3) Definição das frases
A definição das frases é, em geral, realizada pelo instituto de pesquisa juntamente
com a empresa, pois é esta que “sabe”, exatamente, o tipo de informações que deseja obter
do consumidor; e o instituto “sabe” a melhor forma de abordar o entrevistado.
É importante perceber que a definição das frases é determinada de acordo com as
hipóteses levantadas a partir da pesquisa qualitativa e as variáveis que a empresa julgou
interessante analisar.
O resultado do estudo de segmentação vai ser baseado nas variáveis (no caso, frases)
que o instituto de pesquisa (e/ou a empresa) definiu; desta forma, se as variáveis não foram
bem selecionadas o resultado da pesquisa também não vai ser muito preciso.
A estruturação do questionário é muito complicada porque é preciso criar frases
tomando cuidado para não “tendenciar” as respostas; além disso, é preciso criá-las de forma
que só haja uma variável em cada pergunta e que esta variável possa avaliar, efetivamente, a
posição pessoal do respondente (o objetivo de cada frase).
Abro aqui um parêntese para ilustrar melhor o que foi colocado por alguns
profissionais de pesquisa, lançando mão, como exemplo, uma frase (para concordar ou
discordar) retirada de um estudo sobre fascismo (Edwards, 1941 apud Grisi, 1986:54):
“Diz-se, geralmente, que as mulheres são menos inteligentes e eficientes que os homens.”
Um respondente que concorde com a frase pode estar concordando que as mulheres
são menos inteligentes e eficientes que os homens, ou pode estar concordando que as
pessoas (ou a sociedade em geral) acreditam que as mulheres são menos inteligentes e
eficientes que os homens sem, no entanto, compartilhar dessa opinião. Além do mais, um
respondente pode concordar que as mulheres sejam menos inteligentes, mas discordar que
sejam menos eficientes que os homens (há duas variáveis na questão).
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Vejamos alguns outros exemplos:
Frases retiradas da escala EAS (Anexo 7)

Possíveis dúvidas ou interpretações diferentes
Posso concordar que é o fim, mas não com a palavra
24. Felizmente a menopausa é o fim da vida sexual.
felizmente.
O meu marido ou os maridos em geral?
30. A gravidez é um transtorno para o marido.
Posso achar que é para o meu, mas não que seja para
todos.
Posso achar que não deve ser exposta às crianças, mas
35. A gravidez é indecente e não deveria ser exposta
somente para evitar constrangimento, não por considerar
às crianças.
indecente. (duas variáveis)
45. O ato sexual só é bom até os 60 anos.
Como eu vou saber?
47. É vergonhoso constatar-se a esterilidade na
Vergonhoso?
mulher.
48. Relações sexuais extraconjugais são mais
São mais aceitáveis pra mim ou para sociedade?
aceitáveis para os homens.
54. Se não houvesse sexo, não haveria crime no
Claro! Porque não haveria gente no mundo!
mundo.

Logo, a elaboração da frase pode ser peça importante para o sucesso ou para o
fracasso de um estudo. Por conseguinte, os profissionais de pesquisa de mercado devem
tomar muito cuidado ao realizar as questões para que possam obter resultados sérios,
verdadeiros, coerentes e úteis.
Alguns profissionais abordam o problema acima ressaltando que as frases não
podem ter dubiedade e têm que ser claras, ou seja, sem dupla interpretação e com uma
linguagem acessível; têm que ter um único sentido, um único entendimento. Semelhante ao
que Zetterberg (1998) defende, as questões não devem ser excessivamente burocráticas ou
acadêmicas: elas devem estar relacionadas com os hábitos (simples) de falar no dia-a-dia.
Foi declarado, também, que o ideal é formular frases de forma que o respondente
não consiga detectar o objetivo final da pergunta porque ele tende a responder de forma
mais sincera quando não sabe onde o entrevistador (ou questionário) quer chegar.
Além dos problemas “técnicos” sobre dubiedade de interpretação das frases etc., é
importante ressaltar, mais uma vez, que o resultado do estudo é sempre produto das frases
elaboradas. “Se ela foram elaboradas de forma errada, o resultado da segmentação também
será errado”.

4) Definição do Questionário
Como já mencionado, a fase qualitativa fornece subsídios para a criação das frases
da fase quantitativa. Estas frases, em um estudo de Segmentação Psicográfica, geralmente
são relacionadas a uma escala de concordância (que pode variar de 4 até 10 pontos – desde
343

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

“concordo plenamente” até “discordo plenamente”). Vários profissionais consideram a
escala de 7 pontos ideal porque “não fica nem muito restrito, nem muito confuso” e tem um
ponto médio.
No entanto, alguns profissionais da área de pesquisa de mercado ressaltam um
“problema” com relação ao uso de escalas. Para eles, normalmente, as pessoas de classe
social mais baixa tendem a concordar plenamente, discordar plenamente ou ficarem neutras.
Paulo Mondin-Gomide esclarece:
“Numericamente a diferença é de um ponto, mas psicologicamente não é. Psicologicamente,
não há a mesma distância do ‘concorda muito’ para o ‘concorda pouco’ ou para o ‘neutro’.
Dependendo da classe social, a distância é diferente; as escalas são usadas diferentemente por
pessoas de nível de instrução diferentes. Uma pessoa de classe mais alta passeia com mais
facilidade usando os 5 ou 7 pontos da escala. Uma pessoa de classe mais baixa tende a ficar nos
extremos ou a não se comprometer.”

Ele complementa ressaltando que não é possível afirmar que o instrumento retrata a
realidade: porque o instrumento é falho “e você precisa saber que ele é falho”. Diante disto,
sugere que a Universidade, o meio acadêmico, estude escalas com mais profundidade.
Além do uso de escala de concordância, alguns institutos, em alguns estudos de
Segmentação Psicográfica, adicionam, ao questionário, perguntas abertas ou diretas (como
responder sim ou não), ou com escalas diferentes (indicando, por exemplo, grau de
importância/interesse em determinado assunto). Quando há uma “mistura” de escalas de
respostas, um estatístico e um programador necessitam fazer uma re-codificação, ou seja,
transformar as diferentes escalas em uma forma coerente de serem analisadas
estatisticamente. Este tipo de re-codificação, todavia, é “perigoso porque toda vez que se
introduz um elemento novo de transformação, pode-se estar embutindo um erro, pode-se
estar ampliando um erro”, afirma Rubens Hannun.
Com relação ao tamanho do questionário, foi colocado por vários profissionais que,
depois de responder a 20 ou 30 questões o entrevistado, muitas vezes, pode começar a
perder a paciência e responder qualquer coisa. Esse tipo de problema tem que ser planejado
e levado a sério pelos pesquisadores porque não adianta usar técnicas sofisticadas de
estatística se a resposta foi “chutada”.
De mais a mais, há quem afirme que é importante fazer um rodízio de apresentação
das frases, ou seja, não estimular todas as pessoas com frases na mesma ordem –
principalmente quando o questionário for longo porque, no final, o entrevistado pode estar
tão cansado que acaba não prestando muita atenção à pergunta e à resposta.
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É importante mencionar que o questionário de Segmentação Psicográfica,
usualmente, não é composto somente de frases “psicográficas”; em geral há, também,
questões sobre hábitos de mídia e consumo de produtos e questões demográficas. Isto
porque, apesar de ter o foco principal nas variáveis psicográficas (para a realização da
segmentação), as variáveis demográficas aparecem intimamente ligadas ao estudo.
Igualmente, hábitos de mídia e consumo são dados fundamentais que auxiliam na definição
das estratégias de marketing.
5) Pré-teste ou pilotagem
“Quando há erro na segmentação não é erro de programa, é erro da seleção da variável. Você
acabou escolhendo traços que não são discriminadores. Por isso, todo mundo sabe que tem que
fazer uma qualitativa, depois um questionário, um teste, um re-teste, outro teste, até afinar esse
questionário.” (Celia Belem)

Todo instituto de pesquisa competente realiza pelo menos um estudo piloto antes de
ir a campo. O estudo piloto serve para verificar se os respondentes estão entendendo o
questionário e se há necessidade de mudança na forma de apresentar as questões.
O estudo qualitativo, normalmente, gera um número tão grande de variáveis que
acaba sendo inviável aplicar em grande escala, ou seja, em uma amostra muito grande.
Diante disto, é quase sempre necessário realizar um estudo piloto com o propósito de
reduzir, ao mínimo, as variáveis, mas de tal forma que se consiga envolver todas as
hipóteses levantadas. O número mínimo de variáveis, assim mesmo, pode significar uma
grande quantidade de frases.
No estudo de Segmentação Psicográfica o teste é fundamental, primeiramente, para a
realização da Análise Fatorial, verificação da correlação entre as frases e possível redução
do questionário. Posteriormente, a realização de um estudo piloto visa verificar a
consistência de frases, verificar se os respondentes estão entendendo a frase de forma
“correta”.
6) Análise Fatorial
Como a Análise Fatorial já foi abordada anteriormente e está, também, no Apêndice
2, não entraremos em muitos detalhes neste item.
O importante é ressaltar que a função maior da Análise Fatorial, na pesquisa de
Segmentação Psicográfica, é a redução do número de variáveis e eventual redução do
questionário.
345

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Este procedimento estatístico é realizado quando há um número muito grande de
variáveis (geralmente mais de 30) que dificulta a Análise de Cluster. Assim sendo, realizase, previamente, a Análise Fatorial a fim de agrupar as variáveis em um conjunto reduzido
de fatores para facilitar o processo de segmentação: a Análise de Cluster – na qual os
segmentos são definidos de acordo com as pontuações dos fatores. Lembremos o estudo
abordado no capítulo 4: as questões psicográficas “foram reduzidas a escalas menores
através da Análise Fatorial R-type e as pontuações resultantes foram introduzidas numa
Análise Fatorial Q-type a fim de colocar os respondentes em grupos homogêneos” (Wells,
1975). O Apêndice 2, aborda, também, a semelhança entre a Análise Fatorial Q-type e a
Análise de Cluster.
Observação: Alguns estudos psicográficos, como o Euro-Socio-Styles (abordado no item
5.2.5.), após a realização da Análise Fatorial, realizam, se necessário, uma Análise
Canônica4.
7) Versão final do questionário
Diante do exposto acima, a Análise Fatorial auxilia no agrupamento de frases em
fatores e na redução do número de frases do questionário. Após esse tipo de procedimento
estatístico, é possível realizar sua versão final.
Apesar de ter sido alertado que após 20 ou 30 frases os respondentes ficam cansados,
os profissionais da área de pesquisa de mercado afirmam que os estudos de Segmentação
Psicográfica, geralmente, têm algo em torno de 30 a 50 frases.
Um exemplo real da dificuldade da seleção do número de frases é oferecido por
Pergentino Mendes de Almeida sobre um estudo realizado no passado:
“Foram incluídas 40 ou 45 variáveis quando apenas 25 ou 20 teriam sido suficientes. O estudo
piloto já revelava isso, mas, na hora de aprovar o questionário, o cliente exigiu a inclusão de
outras frases que eram de autoria de gerentes importantes. Então, entraram frases que tornaram
mais complexo o domínio do assunto e a segmentação ficou mais complexa. E o cliente disse
que preferia ter tido menos grupos. Para isso, tinha que ter tido uma estrutura mais limpa das
variáveis. Quanto menos variáveis incluir, mais simples vai ser a solução – e você deseja a
solução mais simples possível para ser operacional. Mas, por outro lado, quanto mais variáveis
inclui, maior garantia se tem que está cobrindo tudo. Então o ideal é ter o mínimo possível e ao
mesmo tempo o máximo possível.” (Pergentino Mendes de Almeida) (grifo da autora)

A escolha do número de frases deve, portanto, ser avaliada com cuidado. Ela vai
depender, como sempre, do objetivo da empresa.
4

Análise Canônica ou Correlação Canônica (Vide Apêndice 2)
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8) Fase quantitativa (campo)
O objetivo desta fase é quantificar as hipóteses geradas na fase qualitativa.
Após a realização do questionário final, o mesmo é aplicado à amostra estabelecida
pela empresa. Em geral, o questionário é de auto-preenchimento, mas pode ser aplicado,
também, através de um entrevistador.
Nesta fase da pesquisa de Segmentação Psicográfica, assim como em qualquer
pesquisa, é necessário realizar um bom treinamento do entrevistador para que este não
influencie as respostas. Caso seja questionário de auto-preenchimento, deve haver uma
explicação muito clara antes do início das questões.

9) Passagem dos dados para o computador
As respostas do questionário são passadas para o computador para permitir o uso de
programas estatísticos sofisticados e realização das análises.
Normalmente os dados são trabalhados através de softwares de Análise Multivariada
(principalmente Análise Fatorial e Análise de Cluster).
Alguns institutos de pesquisa realizam o processo todo da pesquisa: desde a
preparação do questionário até a análise estatística dos dados, mas só quando possuem seus
próprios programadores e estatísticos para a realização da análise dos resultados. Outros
institutos somente preparam e aplicam o questionário; a análise estatística é realizada por
outra empresa, sendo que o resultado final é analisado em conjunto (instituto, empresa
terceirizada e, às vezes, o cliente).

10) Análise de Cluster
A Análise de Cluster5 é fundamental para o estudo de segmentação. Ela é,
justamente, a Análise de Segmentação. Este procedimento estatístico permite agrupar os
respondentes de acordo com a proximidade de suas respostas, ou seja, os respondentes são
posicionados em grupos homogêneos de acordo com a similaridade de suas respostas. Na
seqüência, é verificado o tamanho de cada segmento. O objetivo último da Análise de
5

Também abordada no Apêndice 2.
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Cluster é maximizar a similaridade interna de cada grupo e minimizar a similaridade entre
os grupos.
É comum que pessoas que não são da área de pesquisa de mercado achem que o
instituto coloca os dados no computador e este fornece os segmentos. Na verdade, não é
bem assim que ocorre: geralmente o analista é quem determina o número de segmentos e o
computador tenta agrupar os respondentes na melhor forma possível, dentro daquele número
proposto. O analista, normalmente, trabalha com várias soluções possíveis (2 grupos, 6
grupos, 12 grupos) e vai analisando os resultados, observando as diferenças fundamentais
entre os grupos. Cabe a ele decidir qual das soluções de segmentação parece ser a mais
adequada para o caso do cliente.
“Determinar o número apropriado de classes, ou segmentos, é uma das tarefas mais difíceis em
qualquer procedimento de classificação. (...) A decisão de um número adequado de segmentos é
mais uma arte do que uma ciência exata.” (Kamakura e Mazzon, 1991:210)

Apesar de a maior parte dos estudos de Segmentação Psicográfica oferecer uma
“solução” de segmentação com número de grupos variando entre 4 e 9, não existe um
consenso com relação ao número ideal. Em geral, o número “ideal” seria aquele que
conseguisse diferenciar os grupos de forma precisa, mas que fosse “acionável”.
“O ideal é identificar grupos que tenham afinidades muito grandes entre si, mas que, ao mesmo
tempo, não sejam grupos extremamente reduzidos porque é preciso massa crítica de
consumidores para poder estar oferecendo melhores produtos. Não dá para trabalhar com 50
grupos, pois cada grupo acaba sendo muito pequeno e eu não tenho como atuar.” (Ricardo
Bassani)
“É péssimo quando há muitos grupos. Porque eles acabam sendo grupos super pequenos, grupos
que, muitas vezes, são altamente semelhantes na maioria dos fatores; a diferença é mínima, é
uma diferença que não vai ajudar em nada. Também não adianta ter clusters sem massa crítica,
não adianta ter clusters de três pessoas. E também tem que ter um número de segmentos que se
consiga trabalhar, que seja viável, efetivo, eficiente.” (Helena Quadrado)

Rubens Hannun oferece um exemplo real sobre o processo de seleção do número de
segmentos:
“Você vai ‘brincando’ com o número de segmentos, vai estudado até achar um número bom, um
que está coerente, que a dispersão seja baixa. Às vezes, para a dispersão ser baixa é preciso, por
exemplo, de 15 segmentos; mas com 15 segmentos não consigo trabalhar, porque temos que
pensar na viabilidade. Então, estuda-se várias alternativas e tem uma hora que quebra, que se
percebe que muda o critério de segmentação porque a linha passa a ser outra. Você passa de 5
para 6 segmentos porque acha que não vai mudar tanto, que vai ter segmentos parecidos; mas, às
vezes, não; não tem segmento nenhum parecido porque, para conseguir ter 6 segmentos, tem que
mudar o critério.”
“No primeiro estudo da Rhodia a divisão por 6 ficava muito ruim, mas não podíamos trabalhar
com muitos grupos; então pegamos uns 15 segmentos, só que 5 eram muito consistentes, os
outros todos cada um tinha 1%, 2%, juntamos tudo e chamamos de ‘indefinidos’ e não
trabalhamos com eles porque representavam muito pouco da população e eram muito
misturados.”
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Esta é a arte do profissional de pesquisa de mercado: perceber que, às vezes, é mais
prudente identificar 15 segmentos e só trabalhar com 5 deles do que tentar “forçar” uma
solução com 6 segmentos abrindo mão de um critério de segmentação mais adequado para a
realidade da empresa.
O mais importante é perceber que há, pelo menos, duas possibilidades: encontrar um
número maior de segmentos e optar por trabalhar apenas com uma quantidade reduzida
deles (ou todos eles), ou refazer a Análise de Cluster solicitando um número menor de
segmentos.
Os “exercícios”, realizados pelos analistas, muitas vezes incluem a subtração de uma
questão (“vamos ver o que acontece se eu retirar essa frase”) ou inclusão de outras variáveis
na Análise de Cluster (como inclusão de variáveis demográficas).
Como citado várias vezes, alguns estudos psicográficos, como o VALS 2, incluem as
variáveis demográficas na Análise de Cluster, ou seja, as características demográficas
podem ser determinantes na hora de classificar uma pessoa como pertencente a um
segmento.
Cássio Pagliarini afirma que não é recomendável “amarrar perfil psicológico com
poder aquisitivo. A pessoa pode não conseguir comprar, mas ela continua querendo.”
Segundo Dulce Perdigão “normalmente o demográfico explica o segmento, ele não
muda o segmento”. Ela explica que, no caso da Segmentação Psicográfica, as variáveis
ativas são as frases e variáveis descritivas são as variáveis demográficas.
De forma semelhante, Nelsom Marangoni defende que para agrupar (segmentar) são
usadas as frases (variáveis ativas) e para caracterizar os segmentos são utilizadas as
características demográficas (variáveis descritivas) .
Vários profissionais compartilham da mesma opinião. Para Paulo Mondin-Gomide
as variáveis demográficas servem para explicar o segmento, mas confessa que pode haver
alguma situação na qual as características demográficas possam ser inseridas. Entretanto, ele
ressalva que pode ficar complicado “porque você trabalha com escalas diferentes: o ideal é
trabalhar com escalas semelhantes. Então, estatisticamente, para você transformar uma
escala em outra acaba gerando erros”. Mais uma vez nos deparamos com o problema das
diferentes escalas, como vimos no item “Definição do questionário”.
Praticamente todos os profissionais de institutos de pesquisa entrevistados
concordam que as características demográficas devem ser cruzadas depois porque elas
servem para explicar, caracterizar o segmento. Entretanto, alguns se questionam “até que
ponto uma pessoa com nível de instrução mais alto tem alguma coisa diferente de outra que
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tenha respondido da mesma forma, mas que tenha grau de instrução menor”. Outros
entrevistados afirmam, ainda, que “se você cruzar depois e perceber que há uma alta
correlação de classe social com cada segmento, para que deveria ser feita a Segmentação
Psicográfica? O demográfico já seria suficiente”.
Foi mencionado que há casos nos quais os dados demográficos são incluídos para a
realização da segmentação, mas isso acaba complicando, aumentando a complexidade do
segmento e que, muitas vezes, a empresa deseja uma solução mais simples, mais facilmente
compreensível.
Inserir ou não características demográficas na segmentação parece ser um campo de
estudo interessante. Os profissionais de alguns institutos afirmam que o ideal é estudar a
conveniência para cada caso ou realizar dos dois jeitos (somente com variáveis
psicográficas ou estas e as demográficas) para ver qual oferece o melhor resultado.
Diante disto, não é possível ainda afirmar se o recomendável é inserir variáveis
demográficas na segmentação ou cruzá-las depois. O que normalmente ocorre é o
cruzamento posterior (para explicar o segmento), mas “isso não é uma questão de princípio,
é uma questão de análise”, resume Pergentino Mendes de Almeida.
Com relação ao tamanho dos segmentos, alguns profissionais de pesquisa afirmam
que em um estudo psicográfico, geralmente, há um segmento que representa pelo menos
40% da população, que são os seguidores de tendência: em geral, há um grupo menor que
cria a tendência e um grupo maior que a segue.
Além disso, foi colocado por alguns profissionais que a pesquisa de Segmentação
Psicográfica pode não gerar segmentos. Quando questionados sobre esta possibilidade,
alguns esclarecem que isto ocorre quando são encontrados 10 segmentos de pesos pequenos,
não existindo um que se sobressaia (“para você agir mais ativamente”) ou quando o
resultado do estudo oferece, por exemplo, um grupo com 87% das pessoas, outro com 5% e
outro com 8%, significando que não existe uma grande discriminação nesse mercado, o que
não deixa de ser uma informação.

11) Definição e análise dos segmentos (perfil dos segmentos)
Após obter o número e tamanho dos segmentos, realiza-se uma análise das
características de cada grupo baseada nas suas respostas (todas as variáveis incluídas no
questionário).
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Dados demográficos são de extrema importância na caracterização dos segmentos,
uma vez que os meios de comunicação segmentam seus públicos demograficamente.
Normalmente, são também realizados cruzamentos para correlacionar os segmentos
com suas exposições à mídia, hábitos de consumo etc.
Vimos, no modelo proposto por Paulo Mondin-Gomide, que a Análise Fatorial de
cada cluster (segmento) vai oferecer informações profundas sobre cada grupo.
No geral, os segmentos recebem um nome com um ou mais adjetivos associados:
“batalhadoras” , “Selma, a moralista responsável” etc. Nomear segmentos, todavia, é uma
tarefa difícil, arriscada e questionável. Dois adjetivos não expressam a totalidade das
características do segmento e este acaba sendo estereotipado.
“O nome do segmento, acaba virando um estigma. Imagina que eu tenho um segmento, como já
aconteceu com a gente, um segmento que a gente descreveu como “mulheres frustradas”, são
mulheres que tinham um sonho de vida e acabaram se frustrando, se sentem encarceradas numa
estrutura familiar, trabalham fora etc. O que acontecia? A gente percebia um risco de que as
pessoas tratassem esse segmento com menos cuidado, com menos profundidade porque achavam
que era um estereótipo. Então, numa outra pesquisa qualquer, uma mulher que fizesse um
comentário do tipo ‘não agüento mais meu marido’ todo mundo dizia: ‘ah, essa é frustrada.’ E
não é necessariamente. Por isso existem estudos de segmentação nos quais esse estereótipo
acaba sendo um tiro que você dá pela culatra, quer dizer, você acaba, de novo, tendo um
preconceito. Então, como se trata de valores, uma limitação da psicográfica é que a pessoa que
aplica tem que ter muita maturidade pra não colocar os seus valores. Você tem que se posicionar
como um profissional e entender que quando você está identificando um segmento, os valores
descritos são aqueles que saíram da pesquisa, não são os seus. Enquanto que demografia é
numérica, não exige interpretação.” (Sérgio Santos) (grifo da autora)

Alguns estudos apenas numeram os segmentos encontrados (ou os denominam,
simplesmente, “Segmento A”, “Segmento 3”); mas tal procedimento torna a lembrança das
características de cada grupo ainda mais difícil.
Nomear, ou não, os segmentos deve ser decisão de cada empresa; mas todas as
empresas têm a obrigação de estar ciente dos riscos que tal decisão oferece.

12) Análise Discriminante
A Análise Discriminante é, também, uma prática comum nos estudos de
Segmentação Psicográfica.
“Ela permite identificar a contribuição de cada variável na determinação do fator de cada
segmento. Trocando em miúdos: qual a variável mais importante para medir que vai dizer se
aquela pessoa está dentro daquele grupo ou não.” (Maria Cristina Mastopietro)
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Deste modo, auxilia na elaboração de um questionário, a partir do questionário base,
ainda mais reduzido com o intuito de identificar novos respondentes dentro dos segmentos
já estabelecidos, ou seja, ela auxilia na classificação de novos entrevistados em grupos prédefinidos.
“Constrói-se um ‘sistema de escores’que é utilizado para atribuir um escore para cada indivíduo
ou objeto a ser classificado. Cada escore compreende uma média ponderada dos valores
numéricos das variáveis independentes de cada indivíduo (por exemplo: idade, renda e
educação). Com base nesses escores os indivíduos são classificados na categoria com que mais
se parecem.” (Mattar, 1998:162)

Segundo Todd e Lawson (2002), a Análise Discriminante também pode auxiliar na
confirmação da “solução” do número de segmentos resultantes da Análise de Cluster.
Além disso, Viegas (1997) afirma que o objetivo da Análise Discriminante, na
Segmentação de Mercado, é descobrir quais as características (variáveis independentes) que
melhor diferenciam os grupos de indivíduos, “constituindo estes grupos as diferentes
categorias da variável endógena” (variável dependente).

13) Questionário reduzido
O questionário reduzido, fruto da Análise Discriminante, geralmente é composto por
cerca de 10, 20, frases psicográficas.
O questionário reduzido, em geral, é bastante aceito pelos profissionais de pesquisa
porque é aplicado quando os segmentos já foram determinados previamente; “são como
perguntas de diagnóstico médico: eu quero saber se você é depressiva ou não; com uma
série de perguntas eu consigo saber”, esclarece Fernando Ribeiro.

14) Aplicação do questionário reduzido
Após a sua elaboração, o questionário reduzido é aplicado com o propósito de
selecionar determinados representantes de segmentos para a realização de outros estudos:
teste de produto, teste de mensagem etc.
Alguns profissionais de pesquisa de mercado, contudo, utilizam o questionário com a
intenção de recrutar representantes de determinados segmentos para a realização de uma
nova pesquisa qualitativa.

352

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

15) Nova fase qualitativa
A nova fase qualitativa (em geral discussão em grupo ou entrevista em
profundidade) visa a obtenção de mais informações sobre as preferências de cada segmento
específico ou do segmento que a empresa pretende atingir. As informações, muitas vezes,
são focadas em uma necessidade concreta de dados sobre o segmento para a realização de
uma estratégia específica.

16) Perfil “completo” dos segmentos
Essa volta à pesquisa qualitativa permite obter informações sobre quais as
necessidades específicas do segmento com relação à categoria e, desta forma, auxiliar na
criação ou adaptação de produtos porque oferece um perfil mais “completo” dos segmentos.
Um entrevistado mencionou que o trajeto ideal da pesquisa de Segmentação
Psicográfica deveria terminar com essa nova fase qualitativa, mas que 90 por cento das
empresas não a realizam.

8.2.2. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA
É importante discorrer sobre algumas outras questões relacionadas à Segmentação
Psicográfica. Dentre elas, destacamos:
8.2.2.1. Rigor Estatístico
O rigor estatístico é de fundamental importância desde a primeira fase do processo
da Segmentação Psicográfica. Se o processo não for realizado de forma séria desde o início,
o resultado final pode não ser confiável.
O resultado do estudo é fruto de um questionário construído com base em critérios
determinados por uma ou mais pessoas. As diferenças entre os segmentos restringem-se às
variáveis abordadas no questionário e nada mais. Se as variáveis não foram bem
selecionadas os resultados, provavelmente, não serão confiáveis. É por essa razão que a fase
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qualitativa é muito importante e talvez seja a razão de algumas empresas solicitarem uma
“volta” à pesquisa qualitativa para ter um melhor entendimento do perfil do segmento que
pretende abordar.
O resultado de um estudo de Segmentação Psicográfica é produto de um
questionário. As diferenças encontradas entre os segmentos são conseqüência direta das
questões incluídas na pesquisa. “Tem gente que acha que fazendo um estudo de
segmentação vai descobrir o mundo. Não vai. A ‘Terra Prometida’ não vai aparecer a partir
de um estudo de segmentação”, alerta Helena Quadrado.
Pode-se perceber, como diz Fernando Ribeiro, que “a parte estatística é o coração
desses estudos” (de Segmentação Psicográfica).
Todavia, se o ar que respiramos contiver elementos tóxicos ele chegará
“envenenado” ao coração (órgão propulsor do sangue) que bombeará o sangue contaminado
para o resto do corpo podendo causar, inclusive, a morte do indivíduo. O coração fez muito
bem o papel dele: bombear sangue para o resto do corpo, mas o sangue estava
“envenenado”.
Segundo o site http://www.comoparardefumar.com.br/capitulo4.htm:
“Ao ingerir a fumaça do cigarro, serão absorvidas pelo organismo todas as substâncias nela
contidas. Este ar com a fumaça, monóxido de carbono - CO, penetra no organismo, chega aos
pulmões, onde será processado como se fosse O2 inspirado. Entretanto, ao invés de receber
somente o O2, o alvéolo receberá, também, o CO que, pela difusão dos gases, atravessará a
parede do alvéolo e do capilar, ingressando na corrente sangüínea. Desta forma, o CO
misturando-se ao O2 contaminará o sangue arterial, que concluirá o seu incessante percurso de
levar o oxigênio às células. Acontece que, neste caso, estará levando também o CO, indo
provocar os males já conhecidos, acumulando-se pouco a pouco e imperceptivelmente. (...)
Portanto, ao ingerir a fumaça do cigarro, tanto o fumante ativo quanto o passivo, estará
contaminando o sangue arterial com o monóxido de carbono, CO. Conseqüentemente, de uma
maneira sutil e cumulativa, estará promovendo malefícios generalizados no organismo.”

O mesmo acontece com o processo estatístico de qualquer pesquisa, incluindo a
Segmentação Psicográfica. Cabe, então, ao profissional de pesquisa fornecer “ar puro”
(dados selecionados) ao “coração” (parte estatística dos estudos psicográficos) a fim de
evitar os malefícios generalizados de uma pesquisa mal realizada.

8.2.2.2. A pesquisa qualitativa
Como foi exposto no capítulo 4, a pesquisa de Segmentação Psicográfica
caracteriza-se por ser quantitativa (Wells, 1975). Vários estudos de segmentação,
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principalmente norte-americanos, têm uma fase qualitativa pequena (somente para gerar
insights); alguns pesquisadores afirmam, inclusive, que obtêm esses insights de formas
diversas como leituras, observações etc. Wells e Tigert (1971), como vimos no item 5.3.1.,
afirmam que na coleta de dados para constituir os itens AIO “bons itens vieram da intuição,
palpites, conversas com amigos, outras pesquisas, leituras, coçar a cabeça (head scratching),
devaneios ou entrevistas individuais ou em grupos.” (p. 31)
A pesquisa de mercado, no Brasil, por outro lado, foi sempre muito influenciada pela
pesquisa européia (fortemente adepta da pesquisa qualitativa) principalmente no passado.
Atualmente há profissionais de pesquisa de mercado tanto da “linha européia” quanto da
“linha norte-americana”.
Há, portanto, profissionais que defendem diferentes abordagens: os que afirmam que
a pesquisa de Segmentação Psicográfica é mais quantitativa porque a fase qualitativa é
muito pequena e o foco principal está no uso de sofisticadas análises multivariadas; os que
realizam uma fase qualitativa muito mais detalhada e uma fase quantitativa menor e os que
consideram a fase qualitativa muito mais importante, chegando, inclusive, a segmentar com
base somente em procedimentos qualitativos.
Nesse último caso, e de acordo com Paulo Mondin-Gomide, é possível realizar um
estudo de segmentação com base em pesquisa qualitativa.
Vimos no item 6.2. alguns estudos psicográficos realizados no Brasil. Entre eles dois
exclusivamente qualitativos: o estudo realizado pela Ford e o estudo realizado pela Kibon.
Francisco Gracioso (2001), comenta que “a Segmentação Psicográfica de butiques,
no Brasil, não é baseada em estudos. As donas das lojas têm conhecimento intuitivo de um
certo perfil de freguesa que ela resolve atender.”
Eliezer Grinberg acredita que, em muitos casos, a quantitativa não é necessária. “Só
com a qualitativa já é possível perceber a tendência. Pode-se até segmentar de maneira
qualitativa, mas o mercado nem pensa, hoje em dia, em segmentar segundo qualitativa –
mas ainda vai chegar a isso.”
Por outro lado, ele alerta: “se amanhã eu quiser fazer um novo produto ou uma
comunicação, aí eu vou quantificar.”
Paulo Mondin-Gomide adverte: “A segmentação feita através de qualitativa tem
limites”. É por isso que, atualmente, as pesquisas qualitativas e a quantitativas são vistas
como complementares (uma complementa a outra).
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8.2.3. ESCOLHA E ACOMPANHAMENTO DOS SEGMENTOS
Após a realização de todos os procedimentos metodológicos para a Segmentação
Psicográfica, a empresa necessita analisar os dados do estudo.
O primeiro passo é a escolha do(s) segmento(s) que se pretende atingir. A empresa
precisa decidir com quais segmentos pretende trabalhar, pois, dificilmente, consegue atender
a todos de forma eficaz, a não ser que possua produtos para todos e seja muito bem
estruturada.
É necessário, então, focar em poucos segmentos. Teoricamente, quanto menor o
número de segmentos que pretende atingir melhor poderá ser sua atuação. “Não adianta
pegar 10% de cada segmento. Às vezes é melhor pegar 90% de um, porque vai entender e
atender muito bem esse segmento”, afirma Rubens Hannun.
Ao decidir trabalhar com um segmento específico, a empresa deve tomar cuidado
para não “ofender” outro segmento com a comunicação. Há quem afirme que campanhas
publicitárias enfocando um determinado grupo chegam a ofender de tal forma outro
segmento que acabam gerando uma rejeição muito forte, inclusive daqueles que
costumavam utilizar o produto anunciado.
De mais a mais, é importante estar sempre acompanhando o(s) segmento(s)
escolhido(s).
“Nós realizamos um estudo que foi muito interessante porque seguimos o grupo. Primeiramente,
realizamos o estudo; descobrimos os segmentos e fomos ‘andando’ com a empresa. A empresa
decidiu quais eram os segmentos que queria ter como alvo e nós definimos, junto com ela, quem
eram os segmentos-alvo de ponta e os seguidores. Tudo era feito pra os segmentos-alvo: o
produto era desenvolvido para esse alvo, era desenvolvido e testado com o grupo-alvo; e o grupo
falava ‘Gostei’, ‘Não gostei por causa disso’ etc., e aí a ‘criação’ refazia o produto, voltava para
o grupo: ‘É isso?’, ‘Não é isso?’, até chegar no ‘É isso!’; então foi feita a comunicação para o
grupo, colocou-se o produto no ponto-de-venda e vendeu ‘adoidado’. Cada vez que esse
processo era realizado estourava porque ia direto no que o segmento queria, porque conseguia
medir. Mas veja, fizemos laboratório; mas também tivemos uma integração com a empresa, com
o fabricante do produto.” (Rubens Hannun)

Lembremos, também, o exemplo citado por Schultz (2002) sobre o caso bem
sucedido da operadora de supermercados inglesa Tesco - que acompanhava, semanalmente,
os seus segmentos (abordado no item 2.3.1.5.). Ela passou a ser a “número 1” em vendas de
alimentos do Reino Unido porque conhecia e acompanhava os seus consumidores.
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8.3. CONHECIMENTO E PRÁTICA DA SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA
Os resultados da pesquisa empírica mostram que, dos 39 profissionais entrevistados,
somente um não tinha conhecimento sobre a Segmentação Psicográfica. Das 20 empresas
pesquisadas (algumas até de porte pequeno) somente um profissional não tinha
conhecimento sobre a Segmentação Psicográfica. Dessas 20 empresas pesquisadas, 10
afirmaram realizar Segmentação Psicográfica (empresas nacionais de grande porte e
multinacionais principalmente de grande porte; embora algumas sejam de pequeno e médio
porte). Além disso, duas outras empresas, apesar de não terem citado de forma espontânea, a
Segmentação Psicográfica como uma das práticas segmentativas (primeira questão),
afirmaram ter contratado institutos de pesquisa para realização de estudos psicográficos – o
que nos deixa, no Brasil, com pelo menos 12 empresas usuárias de estudos psicográficos.
O estudo empírico realizado por Galvão (1989) em sete empresas multinacionais
sediadas no Brasil concluiu que a prática da Segmentação Psicográfica ainda não fazia
parte do planejamento estratégico das empresas brasileiras, pois nenhuma delas afirmou
praticar esse tipo de segmentação. O único profissional que mostrou conhecimento sobre ela
foi o da multinacional de bebidas alcoólicas (embora não tivesse chegado a realizar esse tipo
de segmentação).
Em contraste, Lesser e Hughes (1986) afirmam que, segundo pesquisa da AMA
(American Marketing Association), 37.9% das empresas norte-americanas usavam
Segmentação Psicográfica freqüentemente em 1977.
Richers (1980) afirma que no final da década de 70 poucas empresas brasileiras
sequer praticavam a Segmentação de Mercado.
Entretanto, como vimos no item 6.2.3.5., alguns entrevistados chegaram a citar
estudos psicográficos realizados no final da década de 60 e na década de 70 no Brasil –
provavelmente tentativas isoladas e sigilosas.
Podemos perceber, portanto, que o conhecimento e a prática da Segmentação
Psicográfica pelas empresas brasileiras (inclusive algumas de pequeno e médio porte)
evoluiu de forma estrondosa em 12 anos e tudo indica que evoluirá ainda mais.
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8.3.1. PRÁTICA DE SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA GERAL NO
BRASIL
O item anterior indica uma evolução da prática segmentativa no Brasil. A aceitação
de estudos psicográficos gerais também é uma tendência. Prova disto é o fato de 29
entrevistados acharem que seria interessante ter um estudo brasileiro tipo VALS; e ,dos 16
profissionais de empresas questionados sobre a compra de um possível “VALS” brasileiro,
somente 3 afirmaram que provavelmente não comprariam. Os outros 13 mostraram-se mais
receptivos – embora não pudessem afirmar que comprariam o estudo sem saber suas
características e a situação da empresa no momento da possível negociação.
A introdução e aceitação do TGI no Brasil também é um indício dessa tendência.
Além disso, o fato de a Taylor Nelson Sofres estar planejando a introdução do
SuperPanel Lifestyles no Brasil também é um indício de que a prática da Segmentação
Psicográfica Geral tende a crescer no nosso país.

8.3.2. CONTRIBUIÇÃO DOS DADOS DE ESTUDOS PSICOGRÁFICOS
PARA ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Se você for pequeno, segmente para se concentrar; se for grande, segmente para poder
atender melhor cada faixa do mercado.
Professor Raimar Richers

Textos acadêmicos e sites das empresas que realizam estudos psicográficos mostram
diversos usos destes tipos de estudo.
Zetterberg (1998), por exemplo, afirma que a pesquisa de valores:
•

Mostra onde há espaço para novos produtos e serviços (a área do mapa de mercado que estiver
branca mostra espaço para novos produtos e serviços).

•

Auxilia em uma escolha otimizada dos canais de distribuição (porque pessoas com valores
diferentes tendem a comprar em lugares diferentes).

•

É útil na seleção de mídia para relações públicas e propaganda (inclusive, guias de seleção de
mídia têm incluído informações sobre grupo de valores dos leitores e telespectadores desde a
década de 90 – como o TGI).

•

Pode auxiliar na forma da comunicação, da propaganda (tanto na redação de anúncios quanto na
escolha de ilustrações e fundo para as mensagens).
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Como vimos no item 7.3.3., a utilização de estudos psicográficos gerais, no Brasil
sempre foi muito pequena. Por outro lado, realização de estudos ad hoc, específicos para a
empresa e relacionados a uma categoria de produto é prática mais utilizada.
Os profissionais de empresa que realizaram estudos psicográficos , afirmam que os
estudos auxiliam, principalmente, no:
•

Desenvolvimento da comunicação.

•

Criação e desenvolvimento de produtos (incluindo definição de preço, tamanho, embalagem,
benefícios etc.).

•

Posicionamento e reposicionamento de marcas/comunicação.

•

Descoberta de nichos de mercado.

•

Seleção de mídia.

•

Seleção de canal de distribuição.

Vimos, no item 7.3.4.4., exemplos reais da utilização e contribuição dos resultados
dos estudos psicográficos para as estratégias de marketing.
Tanto a investigação teórico-documental quanto a investigação empírica, fornecem
praticamente os mesmos resultados com relação à utilidade dos estudos psicográficos.

8.4. CRÍTICAS E SITUAÇÃO ATUAL
8.4.1. ARGUMENTOS DE ATAQUE E DEFESA DA SEGMENTAÇÃO
PSICOGRÁFICA
Gunter e Furnham (1992) abordam as críticas aos estudos psicográficos. Os autores,
entretanto, somente mencionam críticas realizadas na década de 70, como as retiradas do
livro “Lifestyle and Psychographic” organizado por Wells (1974). Não apresentam as
críticas atuais.
Em caráter ilustrativo, vale citar exemplos das críticas mais comuns dos anos 70:
•

A validade é questionável porque não há teorias que relacionem os resultados dos estudos com
as decisões empresariais.

•

A relação entre as dimensões psicográficas e de estilo de vida com o comportamento do
consumidor não é forte.

•

Ao tentar analisar “tudo com tudo”, a prática da Segmentação Psicográfica acaba sendo somente
um primeiro estágio exploratório do processo de pesquisa.

•

Como não foi desenvolvida uma teoria psicográfica adequada, a seleção das variáveis e escalas
psicográficas, muito freqüentemente, é uma busca exploratória.
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•

Por causa do desenvolvimento teórico limitado, pesquisas psicográficas ignoram a hierarquia
dos efeitos de aprendizagem de comportamento que os consumidores passam para tomar
decisões.

As críticas atuais, e brasileiras, foram abordadas no item 7.3.7. – assim como as
“críticas às críticas”. Com o propósito de confrontar as opiniões de quem “ataca” a
Segmentação Psicográfica e com as opiniões de quem “defende” este tipo de estudo, foi
realizada a seguinte tabela:
PRÓS E CONTRAS DA SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
ARGUMENTOS DE “ATAQUE”
ARGUMENTOS DE “DEFESA”
1) Há outras formas (inclusive mais baratas) de obter Certamente há inúmeras formas de conseguir
praticamente o mesmo resultado – como a pesquisa
informações sobre os consumidores, mas as formas
qualitativa (tanto pesquisas qualitativas
“alternativas” são ainda menos precisas que a
encomendadas pelas empresas a institutos de pesquisa Segmentação Psicográfica.
quanto estudos qualitativos realizados por agência de Elas acabam não tendo tanto rigor técnico, sendo
publicidade, como o Pulse etc. que abordamos no
superficiais, além de não permitirem a quantificação
item 6.2.2.4.).
dos resultados.
2) O custo do estudo é muito alto se comparado ao
benefício que oferece. A Segmentação Psicográfica
pode não ser o “remédio” adequado para o problema
da empresa – o gasto é muito grande comparado ao
que a empresa realmente vai usar.

Com os estudos contínuos e sindicalizados, tanto o
problema da demora para obter os resultados quanto o
custo do estudo diminui. Mesmo assim o estudo ainda
pode ser considerado caro, mas a relação
custo/benefício pode ser muito favorável se o estudo
for bem realizado e a empresa souber utilizar todo o
potencial do estudo.
Cabe à empresa realizar um diagnóstico para verificar
se realmente a Segmentação Psicográfica é o
“remédio” correto. Quando uma empresa realiza um
estudo de Segmentação Psicográfica sem necessidade,
o erro é da empresa e não do estudo em si.

3) Os segmentos encontrados em estudos de
Segmentação Psicográfica (principalmente estudos
gerais) têm alta correlação com classe social ou
aspectos demográficos. Desta forma, a Segmentação
Demográfica já seria suficiente.

Um estudo bem realizado de Segmentação
Psicográfica também pode auxiliar na concentração de
verba em determinados veículos de comunicação e
pontos-de-venda. Em vez de anunciar no horário
nobre da Rede Globo e atingir todo mundo gastando
muito (“dar tiro de canhão para acertar só uma
pombinha”), pode-se segmentar a verba de mídia em
vários veículos distintos atingindo somente o públicoalvo da empresa e, conseqüentemente, gastando-se
menos. Assim, a relação custo/benefício é favorável.
Por outro lado, é de senso comum que pessoas de uma
mesma classe social, idade etc., tenham atitudes,
valores e estilos de vida diferentes. Da mesma forma,
pessoas com estilo de vida e valores semelhantes
podem pertencer a classes sociais distintas.
Nos extremos (pessoas muito ricas versus muito
pobres) a classe social têm maior influência nos
valores e estilo de vida, mas no “meio” essas
características “pesam” menos.
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ARGUMENTOS DE “ATAQUE”
4) Profissionais não sabem utilizar os estudos
psicográficos ou não utilizam de forma correta. Tanto
as empresas quanto as agências têm dificuldade em
utilizar e acabam usando de forma errada ou nem
usando. Desta forma, há quem acredite que “os
estudos de Segmentação Psicográfica têm feito mais
mal do que bem”.

ARGUMENTOS DE “DEFESA”
Uma empresa que realiza um estudo de Segmentação
Psicográfica e não utiliza o estudo está, realmente,
“jogando dinheiro fora”. É preciso estar consciente de
que é trabalhoso realizar estratégias de marketing com
base em estudos de Segmentação Psicográfica. Muitas
empresas preferem continuar não sendo criativas na
elaboração de suas estratégias, muitas vezes por falta
de tempo ou por puro comodismo. Se uma empresa
acha complicado realizar estratégias diferentes para
cada segmento, não há razão para realizar um estudo
desse tipo.
Algumas empresas que se aventuram na Segmentação
Psicográfica, acabam escolhendo um segmento para
dirigir a comunicação esquecendo-se dos outros
segmentos importantes e até “ofendendo” quem não
pertence ao segmento escolhido. Por essa razão ela
não deve ser realizada por institutos que não saibam
realizar o estudo e nem utilizada por empresas que não
têm o conhecimento necessário para tal – “Não dê o
bisturi para quem nunca fez medicina, porque vai
matar o paciente.”

5) Profissionais vêem a Segmentação Psicográfica
como algo que complica ou como um limitador de
ação.

6) Os estudos psicográficos (principalmente gerais)
podem não oferecer as respostas específicas que a
empresa necessita; nem sempre os resultados são
práticos. Desta forma, são vistos como de pouca
utilidade para o marketing.

O problema não está na Segmentação Psicográfica em
si, mas sim no fato de as pessoas não saberem
recomendar, realizar e utilizar esse tipo de
segmentação – por não terem acesso a mais
informações sobre a Segmentação Psicográfica.
As empresas parecem achar o estudo de Segmentação
Psicográfica muito complicado. E o estudo é
realmente complicado; ele precisa ser utilizado por
um profissional de marketing competente.
Até mesmo os profissionais de criação acabam vendo
a segmentação como uma limitação, como um
limitador da forma de comunicação porque não a
vêem como um instrumento que ajuda a focar a parte
criativa em um determinado aspecto. Desta forma, ela
não é um complicador e sim um facilitador, que
auxilia a dirigir a forma como vai se relacionar com o
público-alvo.
Assim, o desafio para o profissional de criação é ser o
mais criativo possível sem tirar o foco do consumidor
que se quer atingir, mas ao mesmo tempo, sem
“agredir” as pessoas que não pertencem ao segmentoalvo.
Primeiramente, é conveniente ressaltar que a pesquisa
(não só a psicográfica) não oferece respostas: ela é um
instrumento que gera informações para auxiliar no
processo de decisão da empresa. Entretanto, quando a
empresa tem um problema específico (como definir o
nível de concentração de perfume em um amaciante
de roupas), o problema realmente pode ser
solucionado com outros tipos de pesquisa (como teste
de produto, IdeaMap etc.), mas, primeiro, a empresa
precisa definir qual segmento quer atingir e, então,
realizar pesquisas de teste de produto (por exemplo)
com uma amostra do segmento que escolheu
trabalhar.
Desta forma, podemos dizer que uma técnica não
exclui a outra.
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ARGUMENTOS DE “ATAQUE”
7) Falta rigor metodológico por parte dos institutos de
pesquisa. Estudos de Segmentação Psicográfica são
muito difíceis de realizar e muitos institutos acabam
“forçando a barra” na classificação dos segmentos. A
pesquisa de mercado não tem conseguido realizar
segmentações que resistam a uma análise crítica
rigorosa (análise estatística e análise de pensamento).
“Se o estudo é feito por três institutos diferentes eles
chegarão a segmentos diferentes.”

8) A estatística utilizada tem validade questionável.
As diferenças entre os segmentos são diferenças
pequenas e oscilantes; alterando uma questão o
critério de segmentação muda. A Segmentação
Psicográfica não gera grupos claramente definidos.

ARGUMENTOS DE “DEFESA”
Em teoria, um estudo psicográfico, se for repetido da
mesma forma, deve chegar ao mesmo resultado. O
que ocorre é que o estudo nunca é realizado, por
diferentes institutos, de forma exatamente igual
(sempre há modificações nas variáveis escolhidas –
principalmente pela necessidade específica de cada
empresa e pelo grau de conhecimento do instituto de
pesquisa que, muitas vezes, se atém somente a
variáveis atitudinais, não fornecendo dados
comportamentais para que a segmentação possa ser
melhor utilizada para estratégias de marketing). Desta
forma, as críticas referem-se muito mais à forma de
utilização da estatística do que ao instrumento em si.
Com certeza são estudos complicados. Por isso é
muito importante que sejam realizados por
profissionais competentes. Quando os profissionais
não gabaritados realizam o estudo e percebem a
dificuldade, acabam “forçando a barra para gerar
segmentos”. Mas esse é um problema de ética do
profissional e não da segmentação em si. O problema
não é do estudo, é das pessoas que o realizam e
utilizam.
Esse tipo de crítica pode ser aplicado a qualquer uso
da estatística, até mesmo do critério de classe
econômica (que é amplamente “aceito” e utilizado).
Os estudos psicográficos quantitativos podem não
discriminar, realmente, as pessoas porque uma pessoa
que acha o computador útil, que necessita usá-lo
constantemente (mas que tem suas críticas com
relação ao uso dele e, por isso, respondeu algo
negativo com relação ao computador) pode ser
classificada como “avessa à tecnologia” sem no
entanto o ser (porque o questionário não tinha
questões com relação ao uso de tais tecnologias, por
exemplo). A estatística por trás do estudo somente
agrupa de acordo com a direção das respostas; se a
pesquisa foi mal elaborada o resultado não será
confiável. Neste caso, o questionário não conseguiu,
de forma clara, separar o usuário crítico da pessoa
avessa à tecnologia. O problema não foi do estudo em
si (ou da estatística envolvida), mas da formulação e
seleção de frases para a segmentação. Mais uma vez o
“problema” não está na metodologia ou estatística em
si e sim nas variáveis introduzidas para a segmentação
– variáveis selecionadas por profissionais de pesquisa
de mercado que devem ter amplo conhecimento sobre
sociologia, psicologia, marketing, para determinar as
variáveis relevantes.
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ARGUMENTOS DE “ATAQUE”
9) O resultado da segmentação não reflete a realidade
(os segmentos “puros” não são encontrados na
população) e a nomenclatura e as características dos
segmentos só são reconhecidas pela empresa que as
realizou; os veículos de comunicação e
estabelecimentos em geral não classificam seus
públicos da mesma maneira.

10) Os estudos psicográficos podem não ter
correlação com o consumo de produtos. Nos estudos
gerais de segmentação, quando há cruzamento dos
segmentos com consumo de produtos/marcas a
correlação é muito pequena.
11) A Segmentação Psicográfica pode não gerar
segmentos que possam ser utilizados (muitos grupos
com pouca massa crítica ou pouquíssimos grupos
sendo que um tem mais de 80% dos respondentes).

12) O resultado de uma Segmentação Psicográfica
geral para o Brasil seria duvidoso: o Brasil é um país
com diversas culturas e seria complicado realizar um
estudo geral que as agrupasse.

13) Foi citado, por inúmeros respondentes, que a
Segmentação Psicográfica é/foi moda. Muitos
afirmam que a década de 80 foi a época da moda da
Segmentação Psicográfica – o “chique” era ter um
estudo desse tipo, mas ninguém sabia utilizar e
acabava “engavetando”.
Há, inclusive, quem afirme que os profissionais que
tentavam utilizar (mas sem o conhecimento necessário
para tal) acabaram destruindo produtos de sua
empresa e não podem, nem sequer, ouvir falar nesse
tipo de segmentação.

ARGUMENTOS DE “DEFESA”
É muito comum as pessoas se identificarem com
algum segmento de um estudo de Segmentação
Psicográfica. Dessa forma, se as pessoas se
identificam, é porque elas existem na “vida real”.
Se realmente as pessoas não forem encontradas na
população o problema não está no estudo em si, mas
na seleção das variáveis (falha do profissional do
instituto de pesquisa e não do estudo).
Quanto à nomenclatura de cada segmento, é óbvio que
ela é exclusiva da empresa que realizou um estudo ad
hoc. Mas há estudos sindicalizados (como o VALS)
que pretendem universalizar as nomenclaturas e a
forma de avaliar cada segmento. Mas essa
universalidade de segmentos é outro ponto de
discussão (que será abordado no item 8.5.3. e no
capítulo final).
Essa afirmação é baseada em estudos gerais realizados
no passado. O ideal é tentar verificar se, atualmente,
estudos realizados de forma rígida têm ou não
correlação com consumo.
Se o estudo for bem feito, se a fase qualitativa for bem
elaborada, as frases selecionadas com muito cuidado,
forem realizados pré-testes, a Análise de Cluster for
realizada com rigor e conhecimento, não há porque o
estudo não fornecer dados importantes. Desta forma,
se há “um segmento cheio de gente e outro sem
ninguém (...) não é erro do programa, é erro dos traços
da variável.”
Diz o ditado que “nada é impossível”, mas nesse caso
o possível poderia sair caro e demorar muito tempo.
Por isso uma alternativa seria realizar somente para os
grandes centros de consumo – o que, na realidade, já
tem sido superficialmente realizado pelo Target Group
Index. Mas por não ser muito profundo
(psicograficamente falando), há empresas que vêm
pedindo que sejam introduzidas questões psicográficas
em painéis contínuos de consumidores.
Os profissionais que entendem muito do assunto não
vêem o estudo como moda – principalmente porque
continuam realizando-o até hoje.
Veremos no item 8.4.2. mais informações sobre o
“modismo” da Segmentação Psicográfica, algumas
das razões pelas quais esse tipo de pesquisa foi
considerado “moda” e uma breve comparação com a
situação atual.

Podemos perceber que as críticas nacionais e atuais são bem diferentes das norteamericanas da década de 70. As críticas daquela época eram relacionadas, principalmente, à
validade de estudos sem muita base teórica e metodológica. Atualmente, pelo menos no
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Brasil, as críticas se referem mais à relação custo/benefício dos estudos e menos à parte
metodológica.
No geral, é possível afirmar que a maior parte das críticas não envolve a pesquisa de
Segmentação Psicográfica em si, mas a forma como ela é realizada e utilizada – um
problema de competência profissional e não de competência da técnica em si, como já
citado.
Por conseguinte, a maior parte dos argumentos de defesa aborda, justamente a falta
de conhecimento dos profissionais que realizam, utilizam ou criticam a Segmentação
Psicográfica.
É curioso notar que os respondentes que, aparentemente, tinham pouco
conhecimento sobre Segmentação Psicográfica apresentavam, também, poucas críticas; os
respondentes que aparentemente tinham um bom nível de conhecimento apresentavam
muitas críticas; mas os respondentes que demonstraram, realmente, conhecer a Segmentação
Psicográfica a fundo, que tinham consciência dos problemas e limitações desse tipo de
estudo, ofereceram um grande número de argumentos de defesa.
Esta constatação indica que as críticas à Segmentação Psicográfica estão associadas
à falta de um conhecimento aprofundado sobre ela – que, como acabamos de citar, é um dos
argumentos de defesa. Mais uma vez, podemos notar a falta de compartilhamento de
informações sobre a Segmentação Psicográfica no Brasil. Os profissionais não têm
conhecimento profundo sobre o assunto simplesmente porque não têm onde obter tais
informações.
Além disso, quem critica a Segmentação Psicográfica pelos seus procedimentos
estatísticos está vendo esse tipo de segmentação como uma metodologia somente,
esquecendo que Segmentação Psicográfica é um conceito e não uma metodologia. Ela é o
conceito de agrupar pessoas semelhantes de acordo com características psicográficas. A
metodologia usada para isso é apenas uma forma de atingir o objetivo principal que é
agrupar. A metodologia pode variar, não precisa ser necessariamente a metodologia
estatística, pode ser qualitativa, como foi mencionado várias vezes. Até mesmo a “padaria
da esquina” pode segmentar psicograficamente seus consumidores sem, no entanto, lançar
mão de pesquisa quantitativa complexa: o dono da padaria pode segmentar
psicograficamente seus clientes a partir de conversas informais, observação de seus
comportamentos, das suas compras, depoimentos dos funcionários etc.
As críticas com relação à estatística podem até ser pertinentes, mas não justificam a
“não-utilização” do instrumento. Prova disto são as críticas aos critérios de classificação
sócio-econômica. Vejamos um exemplo: uma pessoa que tenha 3 carros bem velhos na
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garagem, 5 radinhos de pilha, que more no subúrbio, numa casa alugada, com mais 10
pessoas e o chefe da família tenha terminado somente o colegial, será classificada como
classe A; enquanto uma pessoa, estudante universitária, que more sozinha num loft chique
de um bairro nobre, tenha um Volvo novinho na garagem e o aparelho de som mais
moderno e caro do mercado poderá ser classificada como classe B ou C!.
Aparentemente, as “conseqüências” do erro, neste exemplo, são muito maiores que
os possíveis erros da Segmentação Psicográfica. Não adianta abordar a pessoa do primeiro
exemplo, classificada como A, e tentar vender um carro de luxo pra ela; ela até gostaria de
comprar, mas não possui recursos para isso. Da mesma forma, não adianta tentar vender um
carro popular sem nenhum acessório para a pessoa do segundo exemplo porque ela não está
nem um pouco interessada neste tipo de automóvel, talvez até se sinta ofendida. Em ambos
os casos a empresa estaria gastando seus esforços de comunicação e marketing em vão.
Obviamente, este é um exemplo extremo, mas totalmente possível de ocorrer.
Assim sendo, as críticas relacionadas à parte metodológica da Segmentação
Psicográfica não deveriam invalidar seu uso.

8.4.2. O PROCESSO HISTÓRICO DA PESQUISA NO BRASIL ATÉ A
SITUAÇÃO ATUAL

Para melhor entender algumas das críticas à Segmentação Psicográfica e sua pouca
utilização no Brasil (se comparado aos Estados Unidos), é preciso recorrer a alguns aspectos
históricos do nosso país. Vejamos alguns desses aspectos a partir da década de 40:
Década de 40
A primeira pesquisa de opinião brasileira foi realizada em 1940 (com a participação
do Dr. Octavio da Costa Eduardo).
Em 1942 é fundado o IBOPE e em 1948 é realizada a famosa pesquisa de opinião
(sobre exploração do petróleo brasileiro) que mostrou que os brasileiros eram contrários à
idéia de qualquer intervenção estrangeira (capital ou know how). Após esta pesquisa, o
governo desenvolveu a campanha “O Petróleo é nosso”.
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Década de 50
Criação de institutos de pesquisa como o IPOM (1951), INESE (1955) e o
departamento de pesquisa da McCann-Ericson (1952).
Na década de 50 havia muita dificuldade em convencer empresas a ver a pesquisa
como investimento e não como despesa. Pouco se falava sobre pesquisa de mercado.
“No Brasil não havia até a década de 50, quando foi criada a Escola de Propaganda, nenhuma
faculdade que ensinasse pesquisa de mercado. Não me recordo quem foi a primeira: se a Getúlio
Vargas ou a Escola de Propaganda, mas as duas tinham a matéria Pesquisa de Mercado. As
faculdades de Ciências Sociais e Psicologia não tinham. Eu tentei implantar na Escola de
Sociologia como matéria e durou um semestre. Não houve muita receptividade. Fui um dos
primeiros professores de Pesquisa de Mercado na Escola de Propaganda, eu era autodidata,
havia aprendido com a prática, havia estudado, habituado a ler muito eu tinha a bagagem das
Ciências Sociais mas não uma especialidade em pesquisa.” (Dr. Octávio da Costa Eduardo)
(SBPM, 2001)

Década de 60
Como citado no capítulo das Origens, o primeiro livro sobre pesquisa de marketing
publicado no Brasil foi “Pesquisa Mercadológica” de Harper Boyd e Ralph Westfall (1964).
O Artigo “Analyzing Brazilian Consumer Markets” (Erickson, 1963) fornece
importantes aspectos da prática de pesquisa de marketing nesta época:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A prática de pesquisa era praticamente inexistente (se comparada à norte-americana).
A informação do Censo era demorada para ser coletada, processada e publicada (o Censo de 1950 só foi
publicado em 1956) e era vista como tendo pouca confiabilidade (embora fosse a melhor opção disponível
de dados nacionais).
Poucas universidades realizavam pesquisas.
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas era considerado um dos melhores
institutos de pesquisa do Brasil. E a Escola de Administração de Empresas da FGV incentivava a pesquisa
de mercado.
Institutos privados de pesquisa e agências de publicidade realizavam pesquisas, mas a distribuição dos
resultados era limitada.
O problema das pesquisas via correio era a precariedade do sistema postal e do baixo índice de respostas
dos brasileiros.
Era péssimo realizar pesquisas por telefone porque havia, aproximadamente, 1 telefone para cada 600
pessoas; e todo o sistema era complexo.
Entrevistas pessoais também eram difíceis de ser realizadas. Havia falta de entrevistadores qualificados.
As donas-de-casa eram relutantes em participar de pesquisa, principalmente se o entrevistador fosse do
sexo masculino. Todos os entrevistados ficavam desconfiados achando que a pesquisa podia ter o objetivo
de coletar dados para uso do governo. E o problema de transporte também era precário.
Metade das empresas norte-americanas atuantes no Brasil não realizava pesquisa de marketing.
O Brasil ainda era um país orientado para a produção e os problemas de produção em massa requisitavam
engenheiros. A orientação para o marketing ainda não era enfatizada.
Não havia pessoas bem treinadas para propaganda, venda pessoal e pesquisa de marketing.
Menos da metade das empresas tinham departamento de venda e somente 50 por cento delas anunciavam
seus produtos.
As empresas não dividiam o mercado de forma detalhada – para elas havia somente o mercado
consumidor e o mercado industrial.
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Celia Belem relaciona a situação do Brasil com os Estados Unidos:
“O consumidor da década de 60 era um consumidor pouco sofisticado, era um consumidor que
começava a entender o que é mercado de consumo; começava a ter a televisão como a grande
divulgadora de marcas e produtos. Não é por acaso que os Estado Unidos são um dos primeiros
países a ficar preocupado com as características psicográficas; porque o mercado lá se
segmentou mais rapidamente, se sofisticou rapidamente, então alguém percebeu que o dado
demográfico era pouco pra entender tantas diferenças e juntaram pesquisadores pra pensar como
fazer pra entender as diferenças que não estão na classe, não estão na idade e não estão na
educação.” (Celia Belem)

Segundo Paulo Mondin-Gomide, que começou a trabalhar com pesquisa de mercado
em 1963, no INESE, a pesquisa realizada no início dos anos 60 era realizada “mais para
atender o formato da matriz norte-americana do que efetivamente ser utilizada” porque era
um mercado no qual não havia muita competição; havia um processo de urbanização
acelerado, “todo mundo comprando”, a industrialização se instaurando. Ele nos dá excelente
esclarecimento sobre a pesquisa de mercado no Brasil na década de 60:
“Nessa época, havia o INESE do Dr. Otávio da Costa (papa da pesquisa no Brasil) que era
professor – porque a pesquisa começou como atividade complementar de professores
universitários – o IPOM e a MARPLAN. Esses eram os três grandes institutos da época. Após a
revolução, a industrialização se torna mais forte e diversificada. Em 1968, 1969, acontece a crise
da Universidade de Brasília e boa parte dos professores de esquerda são exonerados, entre eles
um psicólogo, Rodolfo Azzi, e um estatístico, Álvaro Marchi. Eles vêm para São Paulo e
montam um instituto de pesquisa chamado Azzi & Marchi juntamente com uma pessoa de
pesquisa que era o Artur de Moraes César. O Rodolfo introduz a discussão em grupo. Raquel
Moreno, que hoje é presidente da SBPM, que era estudante de psicologia na época, começou a
desenvolver a técnica com o Rodolfo; ela, a Marina e o Nelson Raul eram as pessoas de
pesquisa. Até então, o que se fazia em termos de pesquisa qualitativa eram entrevistas em
profundidade, ou exploratórias, e testes projetivos. Aí começa a discussão em grupo e vira uma
febre. Todo mundo começou a fazer pesquisa. E o Álvaro traz os testes estatísticos, inclusive
Análise de Cluster, que permitiu a segmentação.” (Paulo Mondin-Gomide)

Ele ressalta, ainda, que a tentativa de construção de uma identidade brasileira (como
a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Monteiro Lobato,
Cinema Novo, Bossa Nova, Tropicalismo – que trataram dos valores dos brasileiros), se
perdeu na década de 60 a partir da ditadura.
Segundo o site da empresa Toledo e Associados
(http://www.toledoassociados.com.br/pesquisas/primeiros_institutos.html):
“No âmbito das pesquisas de opinião, deve-se lembrar que infelizmente por mais uma vez o país
se viu diante da interrupção do regime democrático, quando os militares contiveram pela força a
ascensão das forças populares entre 1961 e 1964.”
“Ainda em 1964, Pergentino Mendes de Almeida moderou, pela primeira vez no país, uma
‘discussão em grupo’, técnica que será fartamente empregada a partir dos anos setenta.”

Em 1967 é fundado o instituto de pesquisa Azzi & Marchi.
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Década de 70
O início da década de 70 ainda era uma época marcada pela ditadura. Segundo
Paulo Mondin-Gomide, o instituto Azzi & Marchi fechou no começo da década de 70. Ele
comenta que era uma época “pesada”: “Sofremos a morte de Vladimir Herzog6 porque a
mulher dele, a Clarice Herzog, trabalhava conosco, era colega nossa.”
Comenta ainda que, para entender o contexto da Pesquisa de Mercado no Brasil, é
preciso olhar o contexto político (“que leva os professores universitários, expulsos de
universidades ou aposentados, a passarem para o mercado”), o contexto econômico (da
expansão da indústria brasileira) e o contexto tecnológico (linguagens de computador
tornam-se acessíveis).
Segundo Eugênia Sarah Paesani (SBPM, 2001), a década de 70 foi marcada pela
expansão da indústria de consumo que registrou o nascimento de inúmeras categorias de
produto. “De fato, houvera um desenvolvimento significativo da pesquisa de mercado, de
comunicação publicitária e de mídia”, afirma ela.
“Naquela época estava emergindo um novo segmento de classe média no Brasil, um segmento
relativamente amplo que se beneficiou bastante do crescimento da economia e que respondia por
uma crescente demanda de bens e serviços. Era um segmento social com grande disponibilidade
de recursos, principalmente se comparados aos padrões da década anterior. Esse segmento de
consumidores estimulou e deu suporte à rápida expansão dos mercados de automóveis, produtos
elétricos e eletrônicos e apartamentos, aqui considerando apenas algumas das áreas mais
expressivas de mercado.” (Troiano, 1986:23)

A década de 70 foi marcada, também, pela primeira obra brasileira específica sobre
Segmentação de Mercado (Toledo, 1972) e a realização dos primeiros estudos de perfil
psicográfico e Segmentação Psicográfica.
Além disso, segundo Luiz Augusto Cama, vice-presidente de Planejamento da
Ogilvy, os profissionais que trabalhavam em empresas, no fim dos anos 70 e começo dos
anos 80, dedicavam 30% do tempo ao estudo (ler e descobrir coisas); havia muitas palestras
sobre segmentação.
Até a década de 70, havia poucos institutos de pesquisa e, portanto, as agências de
publicidade é que realizavam pesquisa de mercado.

6

O jornalista Vladimir Herzog morreu assassinado, sob tortura, nas dependências do DOI-CODI, em São
Paulo, no dia 25 de outubro de 1975 (vide notícia: http://www.fpabramo.org.br/especiais/vlado/apresentacao.htm).
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Década de 80
Na década de 80 as agências de publicidade começaram a parar de realizar
pesquisas; já não havia mais entrevistadores e processadores dentro das agências porque o
custo de manter um departamento de pesquisa era muito alto.
Em 1981 é fundada a SBPM (Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado).
“A SBPM iniciava a sua programação com Seminários e Conferências de grande sucesso. Havia
muito vigor em todas as atividades , incluindo aquelas que analisavam o final de um período
sonhador da classe média. Houve uma seqüência de conferências sobre a classe média, que
acabara de ‘sair do Paraíso’. Não nos dávamos conta que se encerrara o período da ascensão
social pela educação. As perdas, que se acumulavam desde 79, ainda não afetavam
substancialmente a grande classe média (uma classe executiva.) Não havia uma clara
consciência da natureza da mudança profunda que estava se processando.” (Eugênia Sarah
Paesani) (SBPM, 2001) (grifo da autora)

A década de 80 foi marcada por inúmeros problemas econômicos e planos de
governo:
1986 – Plano Cruzado para combater a inflação
1987 – novo congelamento de preços e salários
1989 – Plano Verão (outra tentativa de conter a inflação com o congelamento de preços e salários)

Para Luiz Augusto Cama a década de 80 foi uma década “perdida” porque no
momento em que os países de primeiro mundo se voltavam para a segmentação,
principalmente para a Segmentação Psicográfica, o Brasil entrou numa crise econômica. A
situação era tão grave que não era possível sofisticar, segmentar, porque “havia problemas
muito maiores a serem resolvidos. Não dá para separar as pretensões estratégicas das
tendências e da realidade exterior e do país.”
Segundo ele, o Brasil é um país de “crises e traumas” de mercado: a crise
permanente da inflação, o congelamento de preços, o Plano Cruzado, as várias mudanças de
moeda etc. “Dá para pensar, dentro de um quadro como esse, em processos mais
sofisticados de busca do consumidor?”, questiona.
“Era uma miríade de fatos e fenômenos que afetavam, de tal maneira, todo o mercado, que
impediam ou dispensavam a segmentação profunda. Como eu vou me preocupar com profundas
segmentações psicográficas se os meus preços estão subindo a cada dia e se eu fizer publicidade,
e evitar um dia de remarcação, o meu estoque se esgota nos pontos de venda, porque alguém vai
comprar?” (Luiz Augusto Cama)

Como vimos no capítulo 6, a década de 80 foi marcada pela realização de diversos
estudos psicográficos no Brasil, como a introdução do RISC e Yankelovich MONITOR.
Entretanto, ambos pararam de ser comercializados na mesma década. Talvez pela situação
econômica do país ou talvez pelo despreparo das empresas.
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Nesta época, o importante era dizer que a empresa realizava estudos psicográficos
porque era indicativo de “status” empresarial. Entretanto, a falta de recursos “cognitivos”
para a utilização dos estudos psicográficos fez com que muitas empresas engavetassem os
estudos e os considerassem “inúteis”.
“O uso na década de 80 não foi tanto um uso, foi mais um ‘fazer’. Aquela história de que ‘eu
tenho a informação’, mas as empresas não estavam preparadas para usar e não estavam
precisando usar. O mercado não estava tão difícil; nós tivemos o Milagre Econômico e, de uma
certa forma, o marketing tradicional funcionava naquela época. Depois o Brasil começou a
mudar e as empresas tiveram que se voltar mais para o seu auto-conhecimento interno; elas
começaram a se dedicar muito a reformulações internas, fusões e a se preparar para enfrentar o
concorrente externo.” (Rubens Hannun)

Década de 90
O início da década de 90 foi marcado pelo governo Collor, congelamento de preços e
salários e retenção de depósitos e investimentos em bancos.
Em entrevista à Lucélia Caseiro para o “Informe Especial : Segmentação da Meio e
Mensagem” (1992), o professor Raimar Richers reconhecia que começava “a haver no
mercado nacional um movimento em direção à segmentação” (p. 4), mas acreditava que a
situação recessiva da época estava retardando a aplicação estratégica.
Nesta época, a economia era instável, a inflação e os impostos faziam o nível de
renda cair, não sobrava dinheiro no bolso das pessoas. E, segundo Francisco Gracioso, uma
situação como esta não permitia estímulo à Segmentação Psicográfica.
Na metade dos anos 90 houve a tentativa fracassada de implantar o VALS no Brasil.
O governo de Fernando Henrique e a estabilidade do Real voltam a estimular o
consumo.
No final da década de 90 é introduzido o TGI no Brasil. Outros estudos psicográficos
também são realizados, como o Dossiê MTV Universo Jovem.

Segundo milênio
Mattar (1998), afirmou, no final da década anterior, que “à medida que crescer a
adoção do conceito de marketing pelas empresas brasileiras, deverá crescer, paralelamente,
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o negócio de pesquisa de marketing” (p. 200). E essa adoção vem, realmente, ocorrendo.
Segundo ele, pela estabilidade dos ambientes econômico e político (democracia plena).
De mais a mais, a situação da Pesquisa de Marketing no Brasil neste início do
segundo milênio, é completamente diferente da situação de 20 anos atrás. É, inclusive, bem
diferente da situação de 5 anos atrás:
“Hoje a indústria de pesquisa está definitivamente consolidada. Antes da desvalorização do real
há três anos, vendia-se em torno de 250 milhões de dólares por ano de pesquisa; hoje
provavelmente estamos vendendo em torno de 400 a 500 milhões de reais de pesquisa por ano,
existem mais de 250 empresas de pesquisa de diferentes portes, cerca de dez de grande porte,
cerca de 30 de médio porte e as restantes pequenas empresas. (...) A pesquisa de mercado hoje é
uma atividade de reconhecida importância e utilidade.” (Dr. Octávio da Costa Eduardo) (SBPM,
2001)

E ainda: os profissionais de pesquisa estão, cada vez mais, participando de
congressos internacionais, reflexo da Globalização.
“Hoje a pesquisa brasileira está inserida no mercado global e isso tem mais benefícios do que
problemas. E dá para observar isso com a presença das grandes redes, os acordo que as empresas
locais fazem com empresas internacionais; o fato de nós termos muitos projeto internacionais no
Brasil. (...) Hoje os profissionais de pesquisa brasileiros estão participando de grandes
congressos e conferências internacionais. Quando comecei a ir aos primeiros desses eventos
encontrava lá quatro ou cinco pessoas do Brasil. Hoje o Brasil está entre os países de maiores
delegações. (...) A pesquisa do Brasil atualmente alcança níveis regionais. Muitas empresas
estão fazendo projetos na América Latina, ampliando os negócios. Isso exige outra grande
mudança que é a do perfil do pesquisador, tem ainda que mudar a forma como está organizada a
empresa. São efeitos muito positivos embora muita gente seja contra a globalização.” (Nelsom
Marangoni) (SBPM, 2001)

Por outro lado, Francisco Gracioso resume a situação no final de 2001 e alerta para a
possível situação da pesquisa psicográfica no Brasil no futuro:
“No Brasil a Segmentação Psicográfica será mais importante se a economia voltar aos trilhos,
como esteve até recentemente. Nós estávamos indo muito bem, mas de um ano pra cá tudo
degringolou; o que mostra que a nossa economia é frágil, não dá para imaginar um futuro com
muita segurança e isso detém as empresas. Porque segmentar, psicograficamente ou não, é um
exercício caro; criar produtos e serviços cada vez mais direcionados é caro, exige pesquisas,
investimentos; e ninguém se anima se não vê potencial no mercado.” (Francisco Gracioso, 2001)

Mesmo assim, Rubens Hannun acredita que atualmente as empresas estão mais
maduras e entendendo mais o mercado e, por esta razão, estão conseguindo enxergar o
benefício dos estudos psicográficos.
“Atualmente, com a sofisticação da metodologia, é possível realizar a Segmentação
Psicográfica. O que era uma coisa super inovadora na década de 70, que só os estatísticos que
mexiam com números conseguiam fazer, hoje é de domínio, qualquer pessoa pode fazer.” (Celia
Belem)
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Nelsom Marangoni (SBPM, 2001), no entanto, alerta para o fato de os profissionais
de pesquisa não terem bom treinamento porque a universidade não cria profissionais de
Pesquisa de Marketing. “As empresas teriam que fazer esse treinamento e não fizeram,
então há uma falta de bons profissionais”.
Raimar Richers (2000) dedica um capítulo do seu livro “Marketing uma Visão
Brasileira” à história do consumo no Brasil desde a década de 50. Ele descreve os tipos de
consumidores de cada década relacionando o contexto de Marketing na evolução políticoeconômica do Brasil. Recomenda-se a leitura do capítulo “Brasil: 50 Anos de Consumo”
para os leitores interessados num maior aprofundamento deste tema.

Comparação da História norte-americana com a brasileira:
As informações do capítulo 3 também auxiliam no entendimento do processo no
qual se insere a Segmentação Psicográfica.
Primeiramente, é necessário constatar que, enquanto os primeiros cursos de
Marketing e a prática de Pesquisa de Mercado iniciaram nos Estados Unidos no início do
século XX, eles só começaram, no Brasil, cerca de 40 anos depois.
Paralelamente, uma grande concentração de estudos psicológicos estabelecia-se,
principalmente, até a década de 50.
Nesta mesma década, é introduzido, nos Estados Unidos, o conceito de Segmentação
de Mercado. Poucos anos depois, ainda na década de 50, são realizados os primeiros estudos
de segmentação com a utilização de teorias psicológicas.
A divulgação da Segmentação de Mercado, no Brasil, só veio a ocorrer na década de
70 (cerca de 15 anos após a introdução do termo nos Estados Unidos). Os Estados Unidos já
estavam consolidando a utilização da Segmentação Psicográfica, quando o Brasil começava
a pensar em Segmentação de Mercado e a realizar as primeiras tentativas psicográficas –
reflexo do período de expansão da indústria, consumo e prática de pesquisa.
A década de 80, marcada pelo auge da Segmentação Psicográfica nos Estados
Unidos, foi também uma “década psicográfica” brasileira, mas em proporção relativamente
muito menor que a norte-americana.
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Vários estudos “grandes” de Segmentação Psicográfica eram realizados (como os
estudos da Rhodia e da McCann) e comercializados (como o Yankelovich MONITOR e o
RISC) no Brasil.
Entretanto, o mercado brasileiro não estava preparado para realizar e utilizar a
Segmentação Psicográfica. Vimos, há pouco, que as crises econômicas características da
década de 80 não permitiam muito investimento em Pesquisa de Marketing. As empresas
que arriscavam realizar estudos psicográficos eram impulsionadas pelas práticas norteamericanas, pelo “modismo” em torno da Segmentação Psicográfica e estavam em busca de
um status empresarial; mas os profissionais brasileiros não tinham o conhecimento
necessário para utilizar estudos tão complexos e a situação do mercado não demandava tal
prática.
Assim sendo, vários profissionais acabaram considerando a Segmentação
Psicográfica como não tendo utilidade prática e continuam rejeitando-a até os dias de hoje.
No entanto, os estudos psicográficos começam a tomar novo fôlego a partir do final
da década de 90 – reflexo de uma economia mais estável, de um mercado mais competitivo
e de profissionais dotados de um maior conhecimento sobre a Segmentação Psicográfica.

O Brasil preparado para a Segmentação Psicográfica
É possível afirmar que, atualmente, o Brasil está muito mais preparado para receber,
entender e utilizar a Segmentação Psicográfica do que estava até dez anos atrás.
A partir de alguns depoimentos de que a Segmentação Psicográfica foi um “modismo” da
década de 80 – que passou porque não tinha utilidade, foi realizada uma tabela explicativa
da situação da época comparada com as justificativas atuais para a aceitação da prática de
Segmentação Psicográfica no Brasil nos dias de hoje.
A SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA NO BRASIL
Por que não deu certo na década de 80

Porque poderia dar certo hoje

1.

Imposição das multinacionais (sem
que as empresas e o mercado
estivessem preparados para isso)

1.

2.

Estudos eram mal realizados (os
profissionais de pesquisa não tinham
um rigor e não souberam escolher as
variáveis certas).

2.

O mercado brasileiro está mais maduro e competitivo (o que
justifica o investimento nesse tipo de pesquisa). Além do
mais, as marcas e estratégias tendem a ser cada vez mais
globalizadas. Há um grande número de institutos realizando o
mesmo estudo em diversos países justamente para poder
comparar o perfil do consumidor e o desempenho das marcas
em diversos países.
Há muitos textos sobre valores, atitudes etc. (principalmente
textos norte-americanos e europeus) e muitos estudos
divulgados que podem servir como base.
Com a experiência e as novas tecnologias e procedimentos
estatísticos é possível realizar estudos com uma melhor
segurança.
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Por que não deu certo na década de 80
3.

Os profissionais de marketing não
sabiam usar, não estavam preparados.

4.

Os estudos não tinham tanta
preocupação em cruzar com
comportamento de compra e mídia.

5.

Os estudos mostravam tendências,
ações para longo prazo, não eram
acionáveis.

6.

As empresas esperavam respostas
prontas, mágicas.

7.

As empresas não tinham acesso direto
ao banco de dados, a análise era feita
pelos profissionais de pesquisa do
instituto, o que poderia ser um viés.
8. O Brasil passava por diversas crises
econômicas e o mercado não era tão
competitivo quanto hoje.
9. As empresas brasileiras não estavam
preparadas e acostumadas a dividir
informações (por isso não aceitavam
estudos syndicated)
10. Os institutos pararam de oferecer esse
tipo de estudo.

11. As empresas não podiam esperar tanto
tempo para obter resultados.
12. Muitas empresas que tentaram utilizar
a Segmentação Psicográfica e não
conseguiram se fecharam para novas
tentativas.
13. Algumas pessoas acabaram vendo a
segmentação como um limitador da
comunicação porque tem que dar um
determinado enfoque, utilizar uma
determinada linguagem etc.

14. Somente a empresa conhecia os
segmentos da forma como foram
classificados. A mídia continuava a
segmentar de acordo com critérios
demográficos.

Porque poderia dar certo hoje
3.

Tanto as empresas como os profissionais parecem ter um
maior conhecimento sobre a Segmentação Psicográfica. A
internet possibilita acesso a textos de diversos países e
espera-se que esta dissertação também possa servir de fonte
de informação.
4. Todos os estudos, mundialmente falando, cruzam os dados do
estudo de Segmentação Psicográfica com diversas outras
variáveis e estudos. São realizados, principalmente,
cruzamentos com comportamento de compra e hábitos de
mídia.
5. Todos os estudos que tinham o intuito de mostrar somente
tendências, passaram, também, a oferecer estudos de
Segmentação Psicográfica, propondo segmentos e fazendo os
devidos cruzamentos com outras variáveis (como consumo,
mídia etc.). Um exemplo é a empresa Yankelovich que, além
de continuar realizando o MONITOR, também realiza o
Yankelovich MindBase.
6. As empresas de maior visão já perceberam que o estudo de
Segmentação Psicográfica é apenas um dos vários
instrumentos que auxiliam nas questões estratégicas.
7. A maior parte dos grandes estudos de Segmentação
Psicográfica oferece o banco de dados através de software de
fácil manuseio permitindo ao profissional da empresa realizar
os cruzamentos que julgar mais importantes.
8. A economia está mais estável e o mercado cada vez mais
competitivo. As empresas necessitam conhecer melhor seus
consumidores para realizar estratégias diferenciadas.
9. Há uma maior aceitação por estudos sindicalizados, mas
mesmo assim alguns estudos como o TGI, por exemplo,
oferecem a opção de questões proprietárias (de acesso
exclusivo de um cliente).
10. Os institutos perceberam que o mercado estava receptivo a
esse tipo de estudo e começaram a voltar a oferecer estudos
psicográficos (como é o caso do TGI). Há, agora, o apoio
mundial, global, para esse tipo de estudo. Ele é, praticamente,
uma exigência das multinacionais que atuam em diversos
países.
11. Há estudos (sindicalizados) oferecidos atualmente que são
realizados continuamente. O interessado pode obter o
resultado imediatamente.
12. Espera-se que, com um conhecimento mais aprofundado
sobre Segmentação Psicográfica, as empresas possam
entender a real utilização do instrumento.
13. O pensamento tem que ser diferente, tem que entender a
segmentação em profundidade, entender que ela é uma
ferramenta para auxiliar o processo de comunicação. Não
adianta realizar uma campanha super criativa se ela não
atingir o público que se quer atingir. (Os profissionais
competentes de comunicação sabem que propaganda não é
para ganhar prêmio, é para vender. E se não atingir o públicoalvo não vai vender.)
Os publicitários têm que ver a segmentação não como um
limitador, mas como um desafio, um "focalizador".
14. Os veículos de mídia são, também, compradores desses
estudos o que contribui para um início de compreensão das
características psicográficas do público que os clientes
(anunciantes) desejam atingir.

A análise do passado brasileiro, aliada a uma análise do presente, permite o
entendimento do processo da prática de Segmentação Psicográfica no Brasil. Pudemos
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verificar algumas das falhas passadas e constatar que a situação atual é mais receptiva a esse
tipo de estudo.

8.5. OUTRAS ANÁLISES
8.5.1. ESTUDO DE SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA DO BRASIL
O item anterior indica que o mercado brasileiro, finalmente, parece pronto para
utilizar estudos de Segmentação Psicográfica.
Como já mencionado, vários profissionais consideram importante a realização de um
estudo psicográfico geral adaptado à realidade brasileira.
As suas várias sugestões, para a realização de um estudo deste porte, estão expressas
no item 7.3.6.3.
Os argumentos de “ataque” e “defesa” também são informações importantes tanto
para os profissionais que se aventurarem na “criação” de um estudo nacional quanto para os
profissionais que pretendem utilizá-lo.
As características dos estudos realizados no passado e atualmente (no Brasil e no
mundo, gerais e específicos, de perfil e de segmentação) são dados que permitem avaliação
e comparação dos estudos.
Desta forma, espera-se que esta dissertação possa ser útil tanto para profissionais de
institutos interessados na realização de estudos psicográficos quanto para profissionais de
empresas interessados na utilização dos mesmos.

8.5.2. A CRIAÇÃO DE “GERÊNCIA DE SEGMENTO”
No item 7.3.4.4., foram citados vários exemplos das contribuições dos resultados de
estudos psicográficos. Destaquemos um:
“Ajuda principalmente na questão de atendimento ao cliente, da forma de atender o cliente:
você segmenta e começa a tratá-lo de outra forma. Cria um gerente especial para determinado
tipo de cliente.” (Gerente de pesquisa de empresa do ramo financeiro) (grifo da autora)

A estratégia de criar um gerente especial para um tipo de cliente parece indicar uma
tendência à criação de “gerência de segmentos”.
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Algumas empresas do ramo alimentício, por exemplo, já possuem gerentes de
produtos tão específicos e tão ligados a segmentos distintos que é quase possível chamá-los
de “gerentes de segmentos”. Os gerentes de produtos, antigamente relacionados com
categoria ou marca de produto, hoje incluem o consumidor. Expliquemos: atualmente, há
empresas que possuem um gerente de produto de chocolate para crianças, um gerente de
produto de chocolate para adultos e, ainda, há o gerente de chocolate diet para adultos, por
exemplo. Os gerentes de produtos não são mais segmentados de acordo, somente, com os
produtos que atendem, mas também de acordo com o segmento consumidor destes produtos.
Como mencionado no item 7.3.5.8., há vários tipos de sabão em pó da marca OMO
(resultados de um trabalho de segmentação) e um gerente para cuidar de cada tipo. Se cada
tipo de OMO representa um segmento de consumidor, a empresa, praticamente, possui
“gerentes de segmentos”.
Segundo Rubens Hannun, o conceito por trás de “gerentes de segmentos” é uma
volta à época do artesão:
“O artesão conhecia muito bem o seu cliente porque ele convivia com eles. Ele sabia o estilo, ele
sabia o gosto, ele sabia o ambiente social onde ia ser usado o produto, ele sabia tudo; porque ele
conhecia, ele ia junto. Então, ele fazia um trabalho perfeito. Só que as empresas passaram a não
conseguir mais fazer isso porque virou ‘massa’. O estudo psicográfico tende a voltar a isso. É
uma tentativa da grande indústria de obter o conhecimento que tinha o artesão.” (Rubens
Hannun)

Diante das informações acima, o “gerente de segmento” deveria ser o funcionário da
empresa que “convive” com um determinado segmento. Ele deveria ser um “representante
do segmento” dentro da empresa, enquanto que o gerente de produto (categoria ou marca)
seria o “representante da empresa”. O “representante do segmento” acompanharia,
continuamente, os integrantes de um determinado segmento; teria contato direto, freqüente e
duradouro com eles; procuraria identificar, constantemente, suas necessidades, seus valores,
suas opiniões. O “representante da empresa”, por outro lado, teria contato com os vários
departamentos da empresa na busca da possibilidade de atender às solicitações dos
segmentos. Por exemplo: ele entraria em contato com os engenheiros para sugerir, com base
nas necessidades do segmento, uma alteração em um produto ou criação de novos produtos
e a viabilidade dessas ações.
Assim, o gerente de produto (“representante da empresa”) deveria estar em contato
permanente com o “gerente de segmento” (“representante do segmento”) para juntos
avaliarem o que o segmento necessita, o que a empresa pode fazer para atendê-lo e a
melhor estratégia para tal.
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É importante notar, contudo, que uma categoria ou marca de produto pode atingir
diversos segmentos e um segmento pode consumir diversos produtos ou marcas. Os
segmentos podem não ser os mesmos para diferentes categorias de produto de uma empresa
e, também, podem mudar, deixar de existir ou, ainda, aparecerem outros. Estas constatações
ilustram a complexidade do processo.
Um estudo psicográfico específico para consumidores de chocolate pode gerar
vários segmentos; um estudo psicográfico específico para consumidores de salgadinhos
pode gerar segmentos com características diferentes dos segmentos consumidores de
chocolate. Uma grande empresa que atue em diversas categorias de produto precisaria ter
inúmeros “gerentes de segmentos” que mudariam de acordo com as mudanças dos
segmentos. Estratégia complexa.
Segmentações Psicográficas Gerais, como o VALS 2, por exemplo, passam a fazer
sentido. Como vimos no item 5.3.5., um dos critérios de planejamento do sistema VALS 2
era, justamente, criar um sistema duradouro de Segmentação Psicográfica; tanto que os oito
segmentos definidos em 1989 permaneceram os mesmos por mais de 10 anos.
Assim, uma empresa que adotasse o VALS 2 (ou o VALS 2.3) teria oito “gerentes de
segmentos” que estariam em contato permanente com os indivíduos de cada segmento.
Como o VALS oferece, também, cruzamentos com consumo de categorias de produto, a
empresa obteria a informação de quais segmentos são consumidores de seus produtos. Logo,
os gerentes de produtos entrariam em contato com os “gerentes de segmentos” sempre que
precisassem de uma informação específica e os “gerentes de segmentos” entrariam em
contato com os gerentes de produtos sempre que achassem necessário verificar a
possibilidade da criação de um novo produto, por exemplo.
Os estudos psicográficos gerais apesar de, como vimos no item 8.1.7., estarem
associados ao uso exclusivo de variáveis gerais, podem, também, incluir questões
relacionadas a diferentes categorias de produto; o TGI é um exemplo de estudo geral que
lança mão de variáveis específicas.
Sendo assim, um estudo geral “ideal” seria aquele que abordasse tanto variáveis
psicográficas gerais quanto variáveis psicográficas específicas, relacionadas a diversas
categorias de produto; fornecesse segmentos relativamente duráveis e os explicasse de
acordo com suas características comportamentais, demográficas, socioeconômicas,
geográficas e de benefício procurado.
Muitos ainda acrescentariam a “universalidade” dos segmentos obtidos através da
Segmentação Psicográfica Geral. Ou seja, o ideal seria obter segmentos que fossem
incorporados e aceitos por todas as empresas e por todos os veículos de comunicação. Desta
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forma, sempre que o “Segmento A” fosse citado, todos entenderiam o que ele significa.
Seria como citar “Classe A”: é de senso comum que se trata de pessoas que, teoricamente,
possuem mais recursos (principalmente financeiros).

8.5.3. SEGMENTOS PSICOGRÁFICOS “UNIVERSAIS”
As reflexões do item acima geram desdobramentos: é necessário estipular segmentos
“universais”?7 É possível, viável? É confiável? Seria, realmente útil?
Uma coisa é certa: ela não é real, ela não existe. Não há, em nenhum país, uma
Segmentação Psicográfica aceita e utilizada por todos. Há várias tentativas, como o VALS,
por exemplo, mas nem mesmo ele é aceito por todos, muito menos utilizado.
O critério brasileiro de classificação social, por exemplo, também não é aceito por
todos, mas é bastante utilizado porque é a única forma de todos “falarem a mesma língua”.
A proposta de “falar a mesma língua” em termos psicográficos parece, igualmente,
uma alternativa válida. Provavelmente os segmentos continuariam a ser questionados, mas,
pelo menos, seria uma primeira tentativa de uma comunicação compreensível e funcional
entre produtores, distribuidores, agências de publicidade e veículos de comunicação.
“O ideal seria descobrir um ‘vocabulário’ comum dos valores, o que teria força o suficiente para
descrever, exclusivamente, a orientação de valores de qualquer mensagem de propaganda e
contexto de mídia.” (Cannon, 1982: 43)

Seria muito difícil e complexo realizar uma Segmentação Psicográfica “Universal”
que servisse para todos os produtos, interesses e circunstâncias; que discriminasse atitudes e
comportamentos de consumo e que cruzasse variáveis gerais com específicas.
Segundo Pergentino Mendes de Almeida, já citado no item 7.3.2.5.:
“(...) o que acontece em Segmentação Psicográfica é que não existe segmentação universal, que
sirva pra todos os produtos, para todos os interesses, para todas as circunstâncias. É preciso fazer
em função do problema específico que se tem. Não existe uma segmentação de caráter universal.
O que existe de segmentos universais tem pouca utilidade prática; não que não se possa
estabelecer ‘as pessoas mais modernas’, ‘as pessoas mais tradicionais’, mas acaba ficando de
caráter muito geral que não serve pra discriminar atitudes de consumo. E, hoje em dia, as firmas
(...) sabem que quando precisam de um estudo que envolve variáveis psicográficas vão ter que
pensar cuidadosamente como vão montá-lo e que ele vai servir para aquela finalidade.” (grifo
da autora)

De mais a mais, um número reduzido de segmentos oferece informações tão gerais
que não auxiliam em estratégias específicas. Para obter informações mais específicas sobre
7

“Universais” não no sentido mundial, mas no sentido de ser comum a um grupo. No caso: produtores,
distribuidores, agências de publicidade e veículos de comunicação do Brasil.
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as pessoas seriam precisos muitos segmentos. E, como já citado, uma quantidade muito
grande de segmentos complica a sua utilização.
Acabamos num beco sem saída. A realização de uma Segmentação Psicográfica
“Universal” é, aparentemente, uma idéia utópica.
Mas, olhando para trás, pode haver uma saída: como já mencionado, Wells (1975),
na década de 70, já afirmava que havia similaridades suficientes entre os estudos gerais de
Segmentação Psicográfica que sugeriam que um eventual consenso não era uma esperança
em vão.
Verificar sua hipótese, todavia, não é um procedimento fácil. É preciso avaliar as
variáveis e os procedimentos metodológicos de diversos estudos gerais e comparar seus
resultados. Há, realmente, similaridades que podem ser “universalmente” aceitas? Há como
provar estas similaridades? Elas são úteis de alguma forma? Parece que voltamos às
reflexões iniciais.
Avançamos em alguns pontos nas últimas três décadas, mas, ainda em outros,
continuamos no mesmo lugar. Vários estudos sobre a Segmentação Psicográfica foram
realizados no mundo todo, mas não atingimos um consenso. Os estudos comerciais não são
validados pela academia, e, por questões óbvias, também não são validados por outras
empresas “concorrentes”. Os estudos acadêmicos, aparentemente, não têm uso comercial.
Não há uma integração entre a academia e o “mundo dos negócios”. E todos saem perdendo.

8.5.4. A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE EMPRESAS E
ACADEMIA
O sábio não é necessariamente instruído.
O instruído não é necessariamente sábio.
Lao Tsé (Tao Té Ching)
A área de Marketing, que engloba Pesquisa e Comunicação, há décadas vem se
apropriando dos conceitos relativos às áreas das Ciências Humanas/Sociais como Psicologia
e Sociologia. Vimos, no capítulo 3, exemplos desta apropriação.
No entanto, a recíproca não é verdadeira. A Ciência representada pela Universidade,
pelo meio acadêmico, muitas vezes ignora contribuições que tenham partido de empresas,
provavelmente por considerá-las “menores”, por acreditar que o único objetivo de estudos
“comerciais” seja “manipular” os consumidores, por desconfiar dos resultados obtidos
acreditando que eles possam ter sido alterados em benefício de uma causa própria,
capitalista.
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Acadêmicos que rejeitam estudos comerciais, sem ao menos avaliá-los primeiro –
pelo simples fato de sua origem – não são pesquisadores que objetivam o desenvolvimento
da Ciência. Porque pesquisar é buscar, de forma minuciosa, a averiguação da realidade. E
nesta busca, não cabem sentimentos de superioridade e preconceitos.
O desenvolvimento da Ciência só é efetivado quando o conhecimento é
compartilhado. Como diz Celia Belem Chiavone: “conhecimento é você dividir; senão não
vira conhecimento”. A vice-presidente de Planejamento Estratégico da Young & Rubicam,
socióloga de formação, escreve:
“Deixo um último pensamento que pode ser um desejo. O conhecimento adquirido ao longo do
tempo, os recursos que temos hoje, recursos que foram legados pelo mundo capitalista, é algo
que deve ser compartilhado com o mundo acadêmico, porém que encontra enormes obstáculos
para a sua ocorrência. Não usar a metodologia disponível, talvez porque ela tenha sido obtida
por meios considerados espúrios, é no mínimo desperdício de talento e oportunidade de
aplicação em áreas mais nobres da vida. No máximo é certamente a forma menos científica e
mais preconceituosa de lidar com o conhecimento.” (Chiavone, 2000:90) (grifo da autora)

E o preconceito não acaba aí. O meio acadêmico muitas vezes não deseja que certas
descobertas se tornem públicas com medo de que sejam utilizadas para o incentivo do
consumo, para a “manipulação de consumidores”. Como se o Marketing tivesse todo este
poder! Como se nós, indivíduos pertencentes a uma Sociedade, consumidores em boa parte
do tempo, fôssemos tão vazios que nos deixássemos influenciar sem barreiras. Como se o
consumo só trouxesse malefícios. E a culpa fosse do Marketing e não da Sociedade
Capitalista em que se insere. Como se a causa do descontentamento e da violência fosse
mais pela eterna divulgação de produtos que não podem ser consumidos por todos, e menos
pela desigualdade social – conseqüência de diversos fatores, mas, certamente, não das
atividades de Marketing.
Segundo Paulo Mondin-Gomide, uma das razões que levam à falta de diálogo entre
“o prático e a universidade” é não existir “um meio de campo” que consiga “traduzir as
coisas que são produzidas do ponto de vista teórico para um uso prático, e as necessidades
práticas para coisas que sejam atrativas do ponto de vista teórico.”
Antes de atirarmos mais pedras uns nos outros, vamos, então, tentar nos fazermos
entender. Vamos sentar e compartilhar nossas descobertas. Vamos, juntos, discutir como
poderíamos contribuir para uma “vida” melhor. Qualquer contribuição é bem-vinda; venha
ela de universidades ou de empresas. Lembremos que somos pessoas, pessoas ligadas às
universidades e pessoas ligadas às empresas, mas, simplesmente, pessoas. Vamos nos despir
de preconceitos e buscarmos a averiguação da realidade. Vamos ser, efetivamente,
pesquisadores.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Estudos exploratórios são geralmente realizados para três propósitos: (1) satisfazer a
curiosidade e desejo do pesquisador por um melhor entendimento, (2) testar a viabilidade de
realizar um estudo mais extensivo e (3) desenvolver métodos a serem empregados em estudos
subseqüentes.” (Babbie, 1998:90)

Espera-se que este estudo sirva como incentivo para novas investigações e que as
áreas de estudo da Pesquisa de Marketing, da Segmentação de Mercado e, principalmente,
da Segmentação Psicográfica possam desenvolver-se cada vez mais.
Muitas das informações contidas nos diversos capítulos desta dissertação não foram
analisadas de forma aprofundada (por questão de tempo e de “espaço/tamanho”), mas
espera-se, sinceramente, que elas estimulem inúmeras outras análises e reflexões.

9.1. SINTETIZANDO
Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada.
Ferdinand de Saussure

Muitas vezes esquecemos que a segmentação não tem limites. É possível segmentar
de acordo com “infinitos” critérios e realizar “infinitas” combinações; é possível segmentar
somente pela cor dos olhos das pessoas, é possível segmentar pela combinação de cor de
olhos com cor e comprimento de cabelo e cor de pele! Desta forma teremos o segmento das
pessoas com olhos azuis, cabelos curtos e loiros e pele bronzeada, o segmento das pessoas
com olhos azuis, cabelos longos e loiros e pele bronzeada, o segmento das pessoas com
olhos azuis, cabelos longos e loiros e pela clara, e assim por diante. Imagine-se quantos
segmentos teremos destas combinações (lembrando que há olhos azuis, verdes, pretos,
cinzas, diversas tonalidades de castanho - e o mesmo se aplica para cor de cabelo, pele etc.).
Quanto mais variáveis forem introduzidas, mais complexos e numerosos serão os
segmentos.
Somos milhões de humanos na Terra; se segmentarmos todos nós por todos os tipos
de características (atributos físicos, idade, sexo, valores, estilo de vida etc.) teríamos um
número de segmentos exatamente igual ao número da população do nosso planeta - cada
segmento com um único indivíduo.
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Não existe um indivíduo totalmente igual ao outro. Desta forma, procuramos agrupar
as pessoas de acordo com características físicas, como sexo, por exemplo. Podemos dividir
os milhões de indivíduos em apenas dois grandes segmentos: o de homens e o de mulheres.
Digo dois grandes grupos porque ainda há, por exemplo, o das pessoas hermafroditas
(dotadas tanto de órgão genital feminino quanto de masculino); entretanto, esses são
segmentos tão pequenos que, em uma análise de segmentação, seriam prontamente
descartados; a não ser que o objetivo fosse, justamente, atingir essas pessoas – ou encontrar
um nicho. E nem chegamos a discutir o sexo além da visibilidade física – porque há, por
exemplo, o caso dos transexuais que se dizem “mulheres em corpos de homens” e “homens
em corpos de mulheres” – e, muito menos, das opções sexuais. Há, inclusive, um livro
intitulado “Os Onze Sexos” (Costa, 1994), que não deixa de ser um estudo de segmentação.
Até mesmo a classificação mais óbvia pode tornar-se complicada. Parece
desanimador para muitos, mas extremamente interessante, desafiador, excitante, para outros.
Profissionais de marketing e pesquisa de mercado que se aventuram nos mares da
segmentação aprendem muito. E esse aprendizado não é somente um aprendizado de
segmentação dos consumidores de forma fria e direta: é, também, um aprendizado das
diferenças. E semelhanças. Todos nós somos diferentes em alguns aspectos e semelhantes
em outros. Desta forma, assim como não há uma pessoa totalmente igual à outra, não há
uma pessoa totalmente diferente da outra. Por mais diferentes que um terrorista, uma
bailarina e uma criança européia possam parecer, em algum aspecto eles podem ser iguais
(gostar de animais, ou suco de laranja!) e, mesmo que sejam diferentes em tudo, ainda são
seres humanos (o que os torna iguais nesse sentido).
Muitas vezes, quando falamos em segmentação, pensamos, apenas, em separar as
pessoas em grupos. Na verdade estamos falando, também, em agrupar (colocar junto).
Estamos falando de agrupar pessoas de acordo com algumas características comuns. E como
– a não ser pelo fato de todos sermos seres humanos – não há uma característica que seja
unânime para todos os indivíduos, formamos grupos distintos, mas semelhantes entre si.
Distintos com relação a outros grupos (que não têm as mesmas características analisadas),
mas semelhantes aos membros do nosso grupo (de acordo com as características que estão
“em jogo”).
A segmentação é, portanto, um movimento de agrupar e de separar. Agrupar
características semelhantes e separar características diferentes. Por esta razão, a Análise de
Cluster (conglomerado) é também conhecida como Análise de Segmentação.
Na área mercadológica, o agrupamento de consumidores baseado em suas
semelhanças auxilia nas decisões estratégicas das empresas. Elas focam suas atividades em
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segmentos que usam ou podem vir a utilizar seus produtos/serviços; e quanto mais
informações tiverem sobre esses segmentos, melhor poderão relacionar-se com eles.
As informações mais utilizadas pela área de marketing são os aspectos geográficos,
demográficos, socioeconômicos, comportamentais, de benefícios procurados e
psicográficos. A combinação entre eles fornece um perfil mais completo dos segmentos dos
consumidores.
A segmentação com base em dados demográficos e socioeconômicos é a prática
mais comum das empresas. Entretanto, não oferece informações sobre características mais
subjetivas dos consumidores, principalmente os seus valores e atitudes. Consumidores com
a mesma idade, sexo, grau de instrução e renda podem ter valores diferentes, comportar-se
de modo diferente e, conseqüentemente, comprar produtos e marcas diferentes.
Um dos grandes desafios dos profissionais de marketing e pesquisa de mercado é a
identificação das características subjetivas importantes para entender, escolher e atingir
melhor seus consumidores, seu público-alvo; estas características subjetivas são chamadas
de variáveis psicográficas.
O termo “psicográfico”, introduzido nos Estados Unidos na década de 60, foi o
termo utilizado para designar a classificação dos consumidores através de características
mais subjetivas que os aspectos demográficos. Entretanto, na década de 50, estudos de
segmentação por tipos psicológicos já eram realizados.
As origens da Segmentação Psicográfica são, justamente, as teorias psicológicas e
inventários de personalidade associados à prática de Pesquisa de Mercado.
Os estudos psicológicos chamaram a atenção dos profissionais de marketing, que
viram, nas teorias e técnicas psicológicas, ferramentas úteis para o entendimento do
consumidor. Desde então, inúmeros estudos têm sido realizados com o objetivo de entender
os consumidores e seus comportamentos.
O comportamento é influenciado por diversas variáveis, entre elas os valores sociais
e pessoais. Os valores, como vimos, são crenças gerais e duradouras, padrões culturais
compartilhados (configurados pela história, cultura e interação social) dos objetos que são
preferíveis e desejáveis (ideais, estados finais da existência), assim como as normas que
guiam as escolhas e os comportamentos (modos de conduta) para atingir tais objetos, ideais.
Os valores são, ainda, organizados hierarquicamente.
Eles estão intimamente ligados às atitudes de uma pessoa: avaliações favoráveis ou
desfavoráveis a determinados objetos, pessoas, situações, idéias gerando uma predisposição
a agir (ou comportar-se) de acordo com seus valores.
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Como valores e atitudes podem determinar comportamentos, eles são vistos como
variáveis (psicográficas) importantes no entendimento e classificação dos consumidores.
Entretanto, é necessário relacionar seus valores e suas atitudes aos seus comportamentos.
Assim, avalia-se, também, o estilo de vida dessas pessoas (variável comportamental).
O estilo de vida é a forma individual de viver (alocar esforços, tempo e dinheiro) ou
seja, de se comportar, a fim de buscar os objetos desejáveis (ideal). O estilo de vida é
influenciado pela cultura /sociedade, história de vida, personalidade e valores; além de
aspectos demográficos (como ciclo de vida), geográficos (como local da residência) e
socioeconômicos como (renda e grau de instrução).
Por esta razão, estes três últimos aspectos são, também, incluídos nos estudos de
Segmentação Psicográfica como variáveis discriminantes ou como variáveis descritivas.
A Segmentação Psicográfica é aquela que inclui um ou mais tipos de variáveis
psicográficas na Análise de Cluster. Logo, a Segmentação por Valores e Estilo de Vida é
um exemplo de Segmentação Psicográfica.
A Segmentação Psicográfica pode ser realizada somente com consumidores de uma
determinada categoria de produto/marca (Segmentação Psicográfica Específica) ou não
(Segmentação Psicográfica Geral).
Todavia, as variáveis analisadas, em ambos os estudos, podem ser gerais: atitudes
em relação à vida em geral, por exemplo, e/ou específicas: como atitudes em relação a
determinados produtos.
É importante introduzir tanto variáveis gerais quanto específicas nos estudos
psicográficos porque uma pessoa pode ter uma atitude geral em favor da modernidade, mas
pode ter uma atitude favorável à tradição no que se refere à alimentação infantil, por
exemplo. Este tipo de informação pode ser muito útil para o desenvolvimento de estratégias
de marketing porque, se houver um grande número de pessoas com as mesmas
características acima, pode-se optar por manter a receita original de um determinado
alimento infantil, mas modernizar a sua embalagem, por exemplo; realizar campanhas
publicitárias repletas de mulheres “modernas”, mas que aparecem utilizando o alimento
tradicional; posicionar o produto como aquele que mantém a qualidade tradicional, mas que
é adequado às necessidades atuais; e assim por diante.
As variáveis gerais e específicas podem ser analisadas tanto em estudos de
Segmentação Psicográfica quanto de Perfil Psicográfico, lembrando que a principal
diferença entre eles é que, no segundo, a Análise de Cluster não é realizada; as variáveis são
analisadas através de outros procedimentos estatísticos, como simples cruzamentos e
Análise Fatorial, sem, no entanto, gerar segmentos.
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O processo metodológico da Segmentação Psicográfica envolve, principalmente:
fase qualitativa, seleção das variáveis, definição das frases e questionário, pré-testes,
Análise Fatorial, versão final do questionário, fase quantitativa com aplicação dos
questionários em amostra representativa, Análise de Cluster, definição dos perfis dos
segmentos.
Após o resultado da segmentação, a empresa precisa selecionar os segmentos aos
quais pretende dirigir seus esforços estratégicos.
Os resultados dos estudos psicográficos, como vimos, têm demonstrado serem muito
úteis para o desenvolvimento de estratégias do Composto de Marketing (Produto, Preço,
Comunicação e Ponto-de-venda).
O capítulo 7 aborda, inclusive, exemplos reais da utilização de estudos psicográficos
por empresas brasileiras. Exemplos de como são úteis para o posicionamento de marcas,
para a seleção de mídia, para a escolha de pontos-de-venda e, principalmente, para realizar
adequações no produto e comunicação de acordo com as características e necessidades de
cada segmento psicográfico.
A Segmentação Demográfica, prática tradicional das empresas, não fornece
informações mais detalhadas sobre os consumidores. Ela é importantíssima, mas precisa ser
combinadas com outras variáveis, principalmente psicográficas e comportamentais. Porque,
como visto, pessoas com mesma idade, renda, sexo, local da residência, podem ter valores
completamente diferentes e comportamentos de compra distintos. A complexidade tanto dos
consumidores quanto do mercado competitivo exige, cada vez mais, a prática da
Segmentação Psicográfica.
O grande número de estudos ad hoc e sindicalizados realizados principalmente no
exterior, indica que eles trazem, realmente, benefícios para as empresas. Estudos
sindicalizados, como o TGI (Target Group Index) e Yankelovich MONITOR, são
comercializados há mais de 30 anos na Europa e nos Estados Unidos, respectivamente.
Nenhum estudo pode sobreviver por tanto tempo se não for “financiado” por empresas
interessadas em seus resultados. E se essas empresas continuam lançando mão de tais
informações, isto é um indício da utilidade prática de estudos psicográficos.
Outro exemplo, na verdade o mais conhecido, é o VALS (Values and Lifestyles).
Suas características e exemplos de utilização são abordados em inúmeros textos.
Apesar da importância e utilidade da Segmentação Psicográfica, sua prática, no
Brasil, ainda é pequena se comparada aos Estados Unidos e aos países europeus.
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Muitas das críticas nacionais a esse tipo de segmentação referem-se, principalmente,
à relação custo/benefício dos estudos de Segmentação Psicográfica e, em menor grau, à sua
metodologia.
Boa parte das críticas pontua que o estudo é muito complexo e pouco útil.
Entretanto, como mencionado, essas críticas estão relacionadas à falta de conhecimento e
competência dos profissionais envolvidos tanto no processo de realização quanto no
processo da utilização de seus dados.
A falta de conhecimento mais aprofundado sobre a Segmentação Psicográfica, no
Brasil, é reflexo de um baixíssimo número de publicações sobre o tema. Os profissionais
não têm fontes nacionais para obtenção de informações que possam auxiliar tanto na
realização quanto na utilização dos estudos.
Além do mais, as primeiras tentativas brasileiras de utilização de grandes estudos
psicográficos foram realizadas em uma época marcada por crises econômicas, por um
mercado ainda em desenvolvimento competitivo e por profissionais sem preparo para
receber tais informações. Os estudos psicográficos – “moda” dos anos 80 – acabaram sendo
considerados inúteis.
Atualmente, por outro lado, a economia está mais estável, o mercado está bastante
competitivo e os profissionais têm acesso a um maior número de informações sobre a
Segmentação Psicográfica devido ao processo de Globalização, ao uso de internet e banco
de dados mundiais.
O interesse e a realização de estudos psicográficos estão voltando à tona, mas, agora,
em um momento mais propício e com profissionais com mais acesso a diferentes dados
sobre estudos realizados no exterior.
No entanto, os artigos pesquisados, em nosso país, são deveras superficiais; pouco se
explora sobre a metodologia e menos ainda sobre os conceitos da Segmentação
Psicográfica. Estamos carentes de textos que possam contribuir para o real entendimento
desse tipo de segmentação, textos que auxiliem os profissionais de marketing (incluindo
pesquisa e comunicação) a realizar e utilizar tal instrumento, textos que incentivem o estudo
– tanto “acadêmico” quanto “comercial” – da Segmentação Psicográfica. Os artigos
relacionados ao tema são, na maior parte das vezes, apenas meras formas de divulgação de
uma empresa, de um instituto, de uma agência ou de uma pessoa.
Existem periódicos ligados a faculdades e universidades que exigem algum
“comprometimento científico”. Entretanto, os profissionais de marketing não têm tradição
na leitura de textos acadêmicos e nem os acadêmicos brasileiros têm muita tradição na
escrita de textos relacionados a marketing (se comparados aos acadêmicos norte-americanos
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e europeus). E ainda: não há um periódico que seja, ao mesmo tempo, “aceito” pelos
“teóricos” e pelos “práticos”. Falta diálogo entre pesquisadores acadêmicos e os
profissionais de mercado; falta cooperação, reina o preconceito. Os profissionais de
mercado não sentem que os artigos acadêmicos possam ter utilidade prática, até porque,
algumas vezes, não entendem o vocabulário; os acadêmicos, por outro lado, muitas vezes,
não aceitam um estudo comercial porque o consideram como simples formas de gerar
lucros.
Precisamos unir as forças acadêmicas com as empresariais. Os profissionais de
empresas (incluindo institutos e agências de publicidade) têm demonstrado interesse nos
trabalhos acadêmicos. Eles esperam, inclusive, que a Academia se interesse pelas suas
necessidades e, por exemplo, pesquise a possibilidade de uma Segmentação Psicográfica
“Universal”:

A Segmentação Psicográfica “Universal”1 (universalidade pela Universidade):

As informações e reflexões dos itens anteriores indicam que a tentativa de
levantamento de um possível critério psicográfico nacional de classificação das pessoas
deve ser realizada pelo meio acadêmico. Principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Para que o estudo resultante – fundamentado, ou não, em teorias “reconhecidas” – seja
submetido a uma avaliação crítica por pesquisadores da área de Psicologia, Sociologia e
Pesquisa de Marketing, principalmente.

•

Para que os dados metodológicos, o questionário e as análises das informações sejam
totalmente compartilhados.

•

Para que o estudo seja “aceito” e utilizado pelos diversos institutos de pesquisa (pois, se
fosse realizado por um instituto de pesquisa específico, o estudo poderia ser “boicotado”
pelos institutos concorrentes).
Além disso, a Academia deveria se aliar a associações ou sociedades relacionadas à

área de Marketing (principalmente pesquisa de mercado e comunicação) como a SBPM,
ANEP, ABA, ABIPEME entre outros. Esta aliança teria como objetivos:
1

Universal no sentido de ser “comum a um dado grupo; (...) que é adaptável ou ajustável de modo que possa
atender a diferentes necessidades; (...) o conjunto dos seres ou idéias que, numa dada circunstância, estão
sendo tomados em consideração” (Dicionário Novo Aurélio Século XXI); “comum a todos os componentes de
determinada classe ou grupo” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Houaiss e Villar, 2001). O sentido
é “nacional” e não “mundial”.
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•

Detectar as necessidades práticas das empresas.

•

Avaliar a validade do estudo.

•

Testar a viabilidade do mesmo.

•

Chegar a um questionário (sem custo para o usuário) que:
o

Seja facilmente aplicado na prática.

o

Seja aplicado em todas as regiões do país.

o

Gere resultados que possam ser utilizados por fabricantes, distribuidores, agências
de publicidade e veículos de comunicação; mas que, ao mesmo tempo

o

Esteja embasado em estudos profundos dos valores e atitudes do povo brasileiro.

Certamente o estudo resultante dessa primeira tentativa seria questionado por muitos,
assim como o critério de classificação social também é questionado; mas seria um primeiro
passo rumo à criação de uma “linguagem comum” sobre os segmentos psicográficos
brasileiros na esperança de que possa auxiliar, de alguma forma, nas estratégias
empresariais.
Resta verificar o que se esperar de uma possível classificação psicográfica.
Diante disto, é importante abordar as características de uma Segmentação
Psicográfica que os profissionais consideram “Ideal”.

A Segmentação Psicográfica “Ideal”:
Como indicam as informações e reflexões dos itens anteriores, um estudo realmente
útil para as decisões estratégicas de marketing, um estudo “ideal”, seria aquele que
permitisse:
•

Avaliar a hierarquia de valores para cada categoria de produto; ou seja, avaliar a
hierarquia de valores das pessoas com relação ao comportamento de consumo de
diversas categorias de produto/serviço nos diferentes contextos em que se apresenta.

•

Avaliar valores, atitudes e comportamentos gerais e específicos.

•

Descrever os segmentos lançando mão de dados demográficos, socioeconômicos,
geográficos e benefício procurado; além da relação entre suas características atitudinais
e comportamentais (principalmente exposição à mídia e consumo de produtos/serviços).

•

Apresentar uma “solução” de número de segmentos que viabilize seu uso em marketing,
mas que, também, discrimine, da melhor forma possível, os grupos.
Além disso, o estudo deveria ser:
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•

Realizado com amostra representativa do país (para possível comparação entre usuários e não
usuários de determinadas categorias de produto/serviço).

•

Realizado levando em conta a diversidade e regionalização do país.

•

Realizado com rigor ético e metodológico.

•

Realizado continuamente e, se possível, aplicado aos respondentes de painel contínuo.

•

Comercializado sem exigências contratuais com relação à freqüência com que o estudo tem que
ser comprado.

•

Apresentado de uma forma “simples”, que permita fácil compreensão dos resultados ou que seja
apresentado em software (de fácil uso) que possibilitasse novos exercícios de correlações, por
exemplo.

Para rematar, segue um esquema de reflexões sobre o processo da prática da
Segmentação Psicográfica.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DA PRÁTICA DA
SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA
1. Não há dúvida que existem diferenças psicográficas entre as pessoas.
Duas pessoas do mesmo sexo, idade, classe social, profissão e região que moram podem ter valores e
atitudes distintos e se comportarem de formas totalmente diferentes.
2. Interessa às empresas obter informações sobre essas diferenças?
Depende.
Depende da empresa, do produto que ela oferece, da concorrência etc.
Alguns exemplos de quando pode interessar:
• Quando o mercado for muito competitivo.
• Quando há um problema de queda de venda sem uma explicação aparente.
• Quando for lançamento de um produto (especialmente novo).
• Quando se deseja realizar comunicação.
• Quando se pretende mudar o produto.
Alguns exemplos de quando pode não interessar:
• Quando o mercado não for competitivo.
• Quando não se pretende fazer modificações no produto, nem comunicar, nem
repensar distribuição e preço.
• Quando o problema não é conhecer o consumidor e sim, por exemplo, problema de
distribuição (e a empresa sabe disso).*
• Quando a relação custo-benefício não compensa (a empresa lucra 500 Reais por ano e
um estudo “formal” custa 30.000 Reais, por exemplo)
* Antes de iniciar um estudo de segmentação é preciso checar se o problema de vendas, por exemplo, não é conseqüência de
falhas em outros setores. Por outro lado, o estudo completo de segmentação pode fornecer informações preciosas e não
diretamente ligadas à segmentação: ex.: onde as pessoas estariam esperando encontrar o produto ou, pelo menos, fornecer
dicas sobre onde elas gostariam de encontrar o produto.

3. Se a empresa concluir que interessa realizar o estudo, ela precisa definir exatamente as
informações que deseja obter.
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Em estudos ad hoc a própria empresa determina as informações que julga importantes.
Como os estudos sindicalizados são “prontos” é preciso verificar se eles fornecem as informações
que a empresa deseja obter. Caso contrário é necessário verificar a possibilidade de acrescentar
algumas questões ad hoc (como é o caso do TGI).
4. Caso ad hoc: é necessário, então, determinar como serão obtidas as informações. Que bases e
variáveis de segmentação serão utilizadas, como as variáveis serão expostas ao entrevistado e qual a
metodologia adotada.
As técnicas usadas para segmentar psicograficamente os consumidores podem depender do tipo de
empresa, da visão do profissional dessa empresa, dos recursos que ela possui e de vários outros
aspectos.
Cada empresa sabe, melhor do que ninguém, suas necessidades, seus objetivos e os recursos que
possui para alcançá-los.
5. Realizar a pesquisa em si – de forma correta.
6. Analisar os resultados da pesquisa – o que é muito difícil.
7. Como utilizar a informação?
São necessárias muitas reflexões, conversas, discussões e intuição para concluir de que forma a
informação será utilizada.
O conceito de “gerência de segmento” (item 8.5.2.) seria inserido aqui.
8. Definir as estratégias de marketing.
9. Executar as estratégias.
10. Verificar a eficiência e resultados das estratégias baseadas na segmentação.
11. Valeu a pena? As vendas melhoraram? Os clientes estão satisfeitos?
Se não valeu:
Por que não?
AVERIGUAR O QUE DEU ERRADO, ONDE HOUVE O ERRO:
O erro pode ocorrer em uma ou mais etapas do processo:
1. Na necessidade de fazer.
2. Na definição das informações necessárias.
3. Na confecção das frases e do questionário (frases com duplo sentido etc.).
4. Na metodologia da pesquisa (estatística é válida? ela representa a realidade?).
5. Na aplicação da pesquisa (tanto do entrevistador quanto do entrevistado –
“chutar” respostas).
6. Na análise dos resultados (análise estatística realizada ou, principalmente, na
seleção de número de segmentos pelo analista – porque, como vimos, às vezes é
melhor ter 15 segmentos e trabalhar só com 5 do que “forçar” uma segmentação
com 6 segmentos e o “critério” da segmentação mudar).
7. Na definição das estratégias de marketing.
8. Na execução das estratégias (pessoal de venda não procurar pontos novos, pessoal
de engenharia de produção ter preguiça etc. Dificuldade em conseguir fazer a
empresa trabalhar em função daqueles segmentos e dificuldade em encontrar a
forma de atingir os segmentos, já que agências, veículos etc. não classificam o
consumidor de acordo com o mesmo critério).
9. Fatores externos (ligação com item 2) como crises econômicas não avaliadas etc.
(poderiam ou não ser previstas)
Sílvia Assumpção do Amaral Tomanari
2003
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O processo da Segmentação Psicográfica não é simples. E o sucesso ou fracasso de
um estudo pode ser determinado pela competência das pessoas envolvidas em cada etapa.
O talento dos profissionais da empresa (principalmente das áreas de marketing,
venda, engenharia) e dos profissionais de institutos (principalmente pesquisadores,
entrevistadores, estatísticos e analistas) é determinante para o sucesso do estudo.
Muitas pessoas não utilizam todo seu potencial por pura “preguiça mental”. Porque
dá mais trabalho:
•

O pessoal das agências de publicidade, muitas vezes, vê a Segmentação Psicográfica como um
limitador da comunicação (e não como a informação que permite focar seu talento em um
caminho específico).

•

O pessoal de mídia tem preguiça de pensar em grades alternativas (dá mais trabalho, é mais fácil
anunciar na Rede Globo – “pega todo mundo”...).

•

Os engenheiros têm preguiça de mudar o produto (vão ter que “quebrar a cabeça”, mudar o
processo de produção etc.).

•

O vendedor não procura outros pontos-de-venda (está acostumado com os de sempre, fez
amizades, acha complicado e maçante pesquisar lugares alternativos e negociar com ainda mais
pessoas).

Muitas pessoas não vêem esses desafios como coisas boas, como oportunidades,
como forma de mostrar seus talentos, capacidades, competência, criatividade, inteligência,
determinação etc.
Por isso a prática segmentativa tem que ser um esforço conjunto. Toda a empresa
tem que participar e se envolver no processo. Tem que ser uma filosofia empresarial. A
técnica utilizada é mais um detalhe e menos um princípio. A prática de Segmentação
Psicográfica pode ser realizada através de dados “informais”, como abordado.
Uma coisa é certa: se a empresa não estiver pronta para organizar esse trabalho
conjunto, não vale a pena realizar a Segmentação Psicográfica.
E a empresa que não “olha” para “dentro” do consumidor antes de realizar suas
estratégias de marketing, estará desperdiçando importantes informações, arriscando seus
recursos financeiros e, principalmente, sua imagem.
O sucesso das ações da empresa depende do talento de seus profissionais, a pesquisa
é somente uma ferramenta. O grande talento está na interpretação e utilização dos dados. A
empresa que conseguir trabalhar a informação da melhor forma “ganha” o consumidor.
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Por esta razão, as empresas têm que aprender a compartilhar a informação. Uma
empresa não pode ser considerada “melhor” que outra pela informação que ela possui, mas
pela forma como usa essa informação. A empresa que possuir a mesma informação que as
outras e utilizá-la de forma eficiente, ética, criativa e com resultados positivos, esta sim
pode ser considerada “melhor” que as outras.
O gosto do sucesso será, certamente, muito maior porque, com a mesma informação
que os concorrentes, conseguiu ter uma posição privilegiada; e só atingiu essa posição pelo
talento dos profissionais envolvidos no processo.

9.2. FINALIZANDO
Esta dissertação é um estudo exploratório sobre a Segmentação de Mercado com
ênfase em Valores e Estilo de Vida: Segmentação Psicográfica.
Ela engloba desde as origens até as utilizações atuais dos estudos psicográficos a fim
de clarificar seus conceitos e utilidades.
Para tanto, foram realizadas: investigação teórico-documental e investigação
empírica. Esta última, além de fornecer dados importantes para um melhor entendimento da
prática segmentativa no Brasil, indica uma tendência crescente à aceitação da Segmentação
Psicográfica e um interesse na existência de um sistema adaptado à realidade brasileira –
incluindo sugestões sobre a sua realização.
Vários aspectos relacionados a estudos psicográficos foram abordados com o intuito
de propiciar elementos úteis para uma possível criação de um sistema nacional de
Segmentação Psicográfica.
Embora esta dissertação, por ser um estudo exploratório, ofereça apenas resultados
preliminares, espera-se que possa ser utilizada como material de referência para
esclarecimento sobre a Segmentação Psicográfica, uma vez que os conceitos associados ao
processo de segmentação foram analisados no capítulo anterior.
Desta forma, espera-se que, a partir das considerações tecidas até o momento, outros
pesquisadores sejam estimulados a realizar novas reflexões relacionadas a este tema tão
complexo e possam dar continuidade ao estudo das práticas segmentativas voltadas às
variáveis psicográficas. Faz-se necessária a realização de novas reflexões e análises dos
dados aqui expostos, a fim de um maior desenvolvimento desta área de estudo.

392

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Para tanto, inúmeros estudos são necessários e inúmeras sugestões podem ser
listadas. Seguem, apenas, algumas sugestões de estudos:
•

Verificação da viabilidade e utilidade da realização de um critério de classificação
psicográfica dos brasileiros.

•

Verificação da viabilidade da realização de um estudo brasileiro de Segmentação
Psicográfica Geral e delineamento de suas características.

•

Verificação da viabilidade da criação de uma ferramenta que avalie a hierarquia de
valores das pessoas com relação ao comportamento de consumo de diversas categorias
de produto/serviço nos diferentes contextos em que se apresenta.

•

Realização de estudos que corroborem, ou não, as hipóteses, reflexões e informações
desta dissertação.

Somente através da realização de novos estudos e novas reflexões é que se pode
avançar em qualquer área. Espera-se que esta dissertação seja um material de referência para
profissionais de empresas, institutos de pesquisa, agências de publicidade e acadêmicos.
Que ela sirva de incentivo para novos estudos, venham eles de “práticos” ou de
“acadêmicos”; mas que venham, finalmente, de pesquisadores.
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APÊNDICE 1
BASES DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO SEGUNDO 26 OBRAS
PESQUISADAS
1) Beane e Ennis, 1987 (p.21-27)
Bases:
• Segmentação geográfica
• Segmentação demográfica
• Segmentação psicográfica ou de estilo de vida
• Segmentação comportamental
• Segmentação por ocasião de compra
• Segmentação por benefício
• Segmentação por incidência de uso
• Segmentação por status do usuário
• Segmentação por grau de uso
• Segmentação por status de lealdade
• Outras bases comportamentais
• Segmentação por imagem

2) Belch e Belch, 1995 (p.135-139)
•
•
•

•
•

Segmentação geográfica
Segmentação demográfica
Segmentação psicográfica (personalidade e/ou estilo de vida)
o AIO
o VALS, VALS2
o Cluster Plus
o PRIZM
o MicroVision
Segmentação comportamental
Segmentação por benefício

3) Carvalho, 2001 (2 páginas – sem número)
•
•
•

Segmentação geodemográfica (GIS)
Segmentação comportamental
Segmentação atitudinal
o valores
o hábitos
o crenças
o lazer
o objetivos de vida

4) Chisnall, 1995 (p.326-349)
Tipos de segmentação
• Análises demográficas (TGI)
• Segmentação Psicográfica (valores e atitudes)
o Yankelovich Monitor
o Estudos da Leo Burnett
• Segmentação por estilo de vida
o VALS
o AIO
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•
•
•

•
•

Segmentação por benefício
Segmentação por design de produto
Segmentação “SAGACITY” – Reseach Services Ltda. (1981)
o ciclo de vida
o renda
o grupos socioeconômicos
Segmentação Geodemográfica (ACORN, ACORN Life-Styles, MOSAIC, PRIZM, VALS, Social-Value
Group da Taylor Nelson)
Segmentação de mercados industriais

5) Cobra, 1993 (p.124-144)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segmentação Geográfica
Segmentação Demográfica
Segmentação Sócio-Econômica
Segmentação Psicográfica / Estilo de Vida
Segmentação com base em grupos e sub-grupos étnicos
Segmentação Geo-Demográfica com base no código de endereçamento postal
Segmentação com base no signo astrológico do consumidor
Segmentação com base no produto
Segmentação com base nas características comportamentais dos consumidores
Segmentação com base nas características relativas ao benefício buscado pelo consumidor
Segmentação com base em características relativas ao ramo de atividades
Segmentação com base no tipo de distribuição aos consumidores industriais
Segmentação com base nas características relativas ao composto de marketing

Bases de segmentação para mercados corporativos:
- Fonte de lealdade
- Tamanho da empresa
- Necessidade de empréstimos
- Propósito do empréstimo
- Tipo de negócios
- Condição da empresa
- Importância do atributo

6) Cobra, 1994 (p.90-125)
Bases de Segmentação de mercado
• Variável Geográfica (limites políticos, área comercial)
• Variável Demográfica (idade, sexo, estado civil, estágio do ciclo de vida, raça, nacionalidade, religião,
tamanho da família)
• Variável Sócio-Econômica (renda, ocupação, educação)
• Variáveis Psicológicas (Segmentação Psicográfica)
o Personalidade
o Atitudes
o Estilo de Vida
Atividades
Interesses
Opiniões
• Tipo de Produto (benefícios, configuração espacial, lealdade à marca, tempo de compra, amplitude de
modelos, durabilidade, utilizador final)
• Comportamento do Consumidor (processo e ocasião de compra, quando as compras são feitas, a taxa de
uso do produto, razões de compra, conhecimento na compra, lealdade na compra, hábitos sócio-culturais,
motivos de compra, benefícios buscados na compra, como a compra é feita)
• Benefícios (satisfação sensorial, atual, psicológico, durabilidade/qualidade)
• Ramos de atividades (tipo de atividade, tipo de distribuição ao consumidor, tipo de compradores,
geográfica, tamanho do usuário)
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•

Marketing Mix (preço, marca, promoção de vendas, merchandising, publicidade, esforço de vendas, canal
de distribuição)

7) Engel, Blackwell e Miniard, 2000 (p.27-8)
Bases para segmentação:
• Geográfica
• Demográfica
• Psicográfica (VALS, LOV e Yankelovich)
o AIO
• Comportamental (benefício, extensão de uso e lealdade, situação de uso)

8) Frank, Massy e Wind, 1972 (p.27)
Esquema de classificação das bases alternativas para Segmentação de Mercado

•
Objetivas
Medidas
Inferidas

•
•
•

Características do Consumidor
Gerais
Específicas
Fatores demográficos (idade, estágio • Padrões de consumo (heavy, medium,
de ciclo de vida, sexo, lugar da
light)
residência etc.)
• Padrões de lealdade à marca (marcas,
Fatores socioeconômicos
lojas)
• Situações de compra
Traços de Personalidade
• Atitudes
Estilo de Vida
• Percepções e Preferências

9) Grisi, 1986* (p.19)

•

•

Medidas Objetivas

•

Características do Consumidor
De natureza geral
De Situação específica
Características Geográficas
• Padrões de Consumo ou “Status”do
o Localização
Usuário
o Mobilidade
o Pesado
o Médio
o Leve
Características Demográficas
o Idade
o Sexo
• Padrões de Lealdade a:
o Raça
o Produtos
o Nacionalidade
o Categoria de Produtos
o Religião
o Marca
o Ciclo de vida da família
o Loja
o Tamanho da família
o Organização
Características Socioeconômicas
o Renda
o Ocupação
o Educação
o Classe Social

•

Processos de adoção ou tempo de
compra

•

Situação de Consumo ou Uso final
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•

Personalidade

•

Estilo de Vida

•

Atitudes
o

o
Inferidas
o
o
o

Imagem de:
Produto
Categoria de
Produtos
Marca
Loja
Organização
Benefício
orientação para
necessidades
Estágio de prontidão ou
Estágio de propensão e
intenção de compra
Motivos de Compra
Reações a fatores de
marketing

•

Percepções e Preferências
o Configurações EspaçoProduto
*Grisi realizou uma adaptação da tabele realizada por Frank, Massy e Wind, 1972

10) Gunter e Furnham, 1992 (p.3-29)
•
•
•

Classificação por atributos físicos
o Segmentação geográfica (ACORN, MOSAIC, CCN’S)
o Segmentação demográfica e sócio-econômica (inclui estágio de vida) – SAGACITY
Segmentação por atributo comportamental (inclui uso de produto, orientação para produto ou
segmentação por benefício – TGI)
Segmentação psicológica - VALS, VALS2 e LOV
o Psicografia
o Valores (AIO)
o Estilo de Vida

11) Hooley e Saunders,1996 (p.194-212)
Bases:
• Características básicas do cliente
o demográficas
o socioeconômicas
o estágio do ciclo de vida do consumidor
o ACORN (da CACI) e outros sistemas classificatórios correlatos
o características de personalidade
o características de estilo de vida (AIO)
MEDIDAS OBJETIVAS

MEDIDAS SUBJETIVAS

Demográficas
Sexo, idade, geografia, subcultura
NÃO-ESPECÍFICAS DO
Socioeconômicas
MARKETING
Ocupação
Renda
Educação
Ciclo de vida do consumidor
ESPECÍFICAS DO
MARKETING

ACORN

Relação de
personalidade

PSICOGRÁFICAS
Estilo de vida

Utilização da mídia
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•
•

Características de atitudes
o Segmentação por benefício
o Percepções e preferências
Características comportamentais
o comportamento de compra
o comportamento de consumo (TGI)
o comportamento de comunicação
o reação a elementos do mix de marketing

Bases para mercados industriais:
• Características da empresa
• Características de atitude
• Características comportamentais

12) Kotler, 1997 (p.257 tabela, texto – 256-268)
Principais variáveis de segmentação de mercado de consumo final:
• Geográfica (região, tamanho do município, tamanho da cidade, densidade, clima)
• Demográfica (idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida familiar, renda, ocupação, nível de instrução,
religião, raça, geração, nacionalidade, classe social)
• Psicográfica
o Estilo de Vida
o Personalidade
• Comportamental (ocasião de compra, benefícios procurados, status do usuário, índice de uso, grau de
lealdade, estágio de prontidão do comprador, atitude com relação ao produto)
• Multi-atribute segmentation (geoclustering) – PRIZM
Segmentação de Mercados Industriais
- Variáveis demográficas
- Variáveis operacionais
- Abordagens de compra
- Fatores situacionais
- Características pessoais

13) Kotler e Armstrong, 1998 (p.163)
Principais variáveis de segmentação de mercado de consumo final:
• Geográfica (região, tamanho do município, tamanho da cidade, densidade, clima)
• Demográfica (idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida familiar, renda, ocupação, nível de instrução,
religião, raça, nacionalidade)
• Psicográfica
o Classe social
o Estilo de Vida (Atividades, Interesses e Opiniões)
o Personalidade
• Comportamental (ocasião de compra, benefícios procurados, status do usuário, índice de uso, grau de
lealdade, estágio cognitivo para com o produto, atitude emocional com relação ao produto)
Segmentação de Mercados Industriais
- Variáveis demográficas
- Variáveis operacionais
- Abordagens de compra
- Fatores situacionais
- Características pessoais
Segmentação de Mercados Internacionais

421

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

14) Las Casas, 1987 (p.115-124)
Variáveis de Segmentação
1) Mercado de Consumo
• Características geográficas (regiões, centros urbanos, suburbanos ou rurais, cidades, municípios ou
Estados)
• Variáveis demográficas/sócio-econômicas (idade, sexo, raça, nacionalidade, renda, educação, ocupação,
tamanho da família, ciclo familiar, religião, classe social)
• Variáveis psicográficas
o Personalidade
o Estilo de Vida (Atividades, Interesses e Opiniões)
o Atitudes
o Percepção
• Aspectos relacionados com o produto (uso do produto, sensibilidade a preço, lealdade a marca, benefícios)
• Variáveis comportamentais (influência de compra, hábitos de compra, intenção)
2) Mercados Industriais
• Tamanho
• Região
• Usuário do produto

15) Marchioni, 1998 (p.1-2)
Maneiras de segmentar o mercado:
• Segmentação demográfica
• Segmentação socioeconômica
• Segmentação geográfica
• Segmentação psicográfica
o personalidade
o estilo de vida
o atitudes e percepções – incluindo AIO ou os valores
• Segmentação pelo comportamento (influência na compra, hábitos de compra, intenção)
• Segmentação por critérios de uso de equipamentos
• Segmentação por critérios de comportamento de compra
• Segmentação por benefício
•

Segmentação do mercado industrial

16) Meio e Mensagem, 1992 – Raimar Richers (p.4)
Modalidades de Segmentação
Partindo de critérios em parte técnicos e em parte pragmáticos, Richers classifica as modalidades de
segmentação em categorias conceitualmente diferenciadas.
Modalidades
Critérios
Extensão do mercado, potencial, concentração geográfica, transporte e acesso,
Geográfica
polarização, bairros e ruas, tráfego, centros de compra.
Idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida (jovem, adulto, idoso).
Demográfica
Sócio-Econômica Classe de renda, instrução, ocupação, status, migração, mobilidade social.
Freqüência de compra, local de compra, lealdade a marcas, heavy & light users, curva
Padrões de
ABC.
consumo
Satisfação sensual, prestígio social, emulação-preço favorável, qualidade durabilidade,
Benefícios
redução de custos, atendimento serviços.
procurados
Expectativas de vida, uso do tempo, interesses predominantes, participação em eventos e
Estilos de Vida
agrupamentos sociais, uso do dinheiro, amizades e relações pessoais.
Bases culturais, atitudes e valores, liderança, agentes de mudanças.
Personalidade
Setor de atividade, tamanho das empresas, atuação de concorrentes, acessibilidade, usos e
Caracterização
aplicações, unidade de decisão de compra, demanda derivada.
Econômica
Adaptado de: MEIO E MENSAGEM. Segmentação. São Paulo, n.537, 14 dez. 1992. 10 p. Informe Especial.
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17) Raaij e Verhallen, 1994 (p.50-51)
Nível / plano da variável
Geral
(modelos comportamentais;
características pessoais)

Objetiva
Renda
Idade
Educação (grau de instrução)
Modelos comportamentais

Subjetiva
Valores gerais
Estilo de vida
Personalidade

Domain-specific
(uso de classe de produto)

Situação
Freqüência de uso
Comportamento de substituição

Opiniões
Percepção
Atitude
valores de domínio específico

Brand-specific
(uso de marca)

Lealdade à marca
(comportamento)
Ações de freqüência de uso

Lealdade à marca
(atitudes)
Preferência
Avaliação
Intenção de compra

18) Richers, 2000 (p.69)
Critérios de Segmentação de Mercado
A) Para bens de consumo e serviços
• Geográfica (regiões, estados, municípios, densidade, cidades, clima)
• Demográfica (tamanho da população, sexo, status familiar, número de dependentes, raça,
ocupação/profissão, nível de instrução)
• Social (classe social, valores sociais)
• Psicográfica
o Personalidade
o Comportamento
o Intensidade de compra
o Objetivos de compra
• Estilo de vida
o Atividades
o Opiniões
o Interesses
• Por benefícios
o Tipo de pessoa
o Benefícios procurados
B) Para bens industriais
• por tipo de cliente (automóveis, residências, equipamentos agrícolas)
• por tamanho do cliente (grande, médio, pequeno)
• por volume de encomenda (grande, médio, pequeno)
• por finalidade (Economia de cusot, para aumentar resistência/beleza)
• por uso (ex. trator: construção de estrada/ casa/pontes)
• por setor (ex. embalagem: alimentação, cosméticos, limpeza)
• por tipo de organização (bancos, mineração, editoras)
• por motivação (preço, escalada, vaidade)
• por grau de lealdade à marca (alta, média, baixa, inclassificável)

19) Schewe e Smith, 1982 (p.116-122)
Bases:
• Análise de características dos consumidores
o Segmentação demográfica
o Segmentação geográfica
• Análise do comportamento dos consumidores
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o
o

Segmentação por benefício
Segmentação por estilo de vida ou psicográfica
Valores
Atitudes
Atividades
Interesses
Opiniões

20) Schiffman e Lazar, 1994 (p.52-82)
Bases:
• Segmentação geográfica
• Segmentação demográfica
• Segmentação psicográfica/psicológica
o AIO
o Motivação
o Necessidade
o Personalidade
o Percepção
o Aprendizado-envolvimento
o Atitudes
o Estilo de vida
• Segmentação sociocultural (cultura, subcultura, classe social, ciclo de vida familiar)
• Segmentação relacionada com uso
• Segmentação relacionada com situação
• Segmentação por benefício
• Segmentação híbrida (VALS2, demográfica/psicográfica, geodemográfica – PRIZM)

21) Semenik e Bamossy, 1995 (p.133-140)
•
•

Variáveis físicas
o Localização geográfica
o Características demográficas
Variáveis comportamentais
o Características de uso
o Estilo de vida (psicografia) – VALS
o Benefícios procurados

22) Sheth, Mittal e Newman, 2001 (p.412-433)
Base “o quê?” da segmentação:
• Segmentação por uso
Bases “quem” da segmentacão – Segmentação demográfica
• Demografia
• Geografia
• Geodemografia (PRIZM, Cluster Plus, ACORN)
Bases “por quê?” da segmentação – Segmentação Psicográfica
• Segmentação por benefício
• Atitude e envolvimento em relação ao produto
• Personalidade, estilos de vida e psicografia (VALS)
Segmentação dos mercados industriais
o Demografia
o Psicografia
o Centro de compras
o Segmentação baseada no valor do mercado
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23) Simpson, 2001(p. 203-6)
Bases de segmentação:
Segmentação Demográfica – também o ciclo de vida familiar (que engloba renda e estilo de vida)
Segmentação Geográfica - CACI
Segmentação Psicográfica – PRIZM (Claritas) fornece a análise da segmentação com base no estilo de vida
identificando 62 conglomerados distintos nos Estados Unidos (p. 204)
Segmentação por Benefícios Procurados – “Muitos especialistas sustentam que os benefícios procurados em
um produto predizem melhor o comportamento de compra do consumidor do que qualquer outra variável de
segmentação.” p. 205
Segmentação por Situação – “A situação ou ocasião de compra também pode servir para segmentar
mercados.” p. 205
Segmentação por Comportamento ou Utilização – “A fidelidade a um produto, a maneira como ele é usado
e os padrões de utilização (usuários intensivos, médios ou leves) também podem servir de base para segmentar
mercados.” p. 206 / princípio 80/20 – cerca de 20% dos clientes de uma empresa são responsáveis pela
geração de 80% da receita dela.

24) Weinstein, 1995 (p.83-197)
•
•
•

•
•
•

Segmentação geográfica
Segmentação demográfica e sócio-econômica (e geodemográfica – PRIZM)
Bases psicográficas
o AIO
o VALS
o VALS2
o PRIZM/VALS
Segmentação por taxa de uso, por benefícios e comportamental
Segmentação dos Mercados Industriais
Segmentação dos Mercados Internacionais

25) Weinstein, 1997 (p.15)
Bases de Segmentação:
• Mercados de Consumidor
o Demografia
o Geodemografia (PRIZM, Cluster-Plus)
o Conceito-Imagem
o Exposição à Mídia
o Percepções e Preferências
o Psicografia, cliente
o Psicografia (VALS2)
o Socioeconomia
o Motivações de uso, freqüência e variedade
• Mercados Industriais
• Mercados Internacionais

26) Zaltman e Motta, 1996 (p.45-48)
•
•
•
•
•
•

Segmentação demográfica e socioeconômica
Segmentação psicográfica (AIO)
Segmentação segundo o comportamento de compra
Segmentação segundo as fontes de informação
Segmentação por benefícios
Segmentação por estilo de vida (mas diretamente relacionada ao ciclo de vida)
o LAVOA (Lifestyle and Values of Older Adults – SRI)
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APÊNDICE 2
ESTATÍSTICA
1) VARIÁVEIS
Variável – é uma escala ou um item que pode ter dois ou mais valores. (Peterson, 1988:81)
“As variáveis são o agrupamento das medidas repetidas de um dado objeto de estudo, realizadas em diferentes
unidades de observação. Por exemplo, estudando espécies de plantas, o pesquisador tem como objeto ‘as
plantas’e como variável a ‘espécie’; o valor da variável vai variar com cada observação de cada planta em
particular, sendo sua medida as diferentes categorias de espécies de planta.” (Pereira,2001:43)
“Variável: é uma característica da população. Toda questão de pesquisa define um número de construções
teóricas que o pesquisador quer associar. O grau de operacionalização destas construções não faz parte de um
consenso. Por essa razão, a seção que trata das definições das variáveis deve permitir ao leitor avaliar a
adequação dos instrumentos utilizados, as variáveis escolhidas e as construções teóricas descritas no quadro
conceitual.” http://www.socio-estatistica.com.br/Edestatistica/Glossario.doc
Variável Ativa – é aquela que é utilizada para segmentar .
“Nós não usamos o demográfico dentro do psicográfico. Para agrupar eu uso as frases, são as variáveis ativas.
Depois eu vou verificar: as pessoas que entraram aqui, a que classe elas pertencem, que idades elas têm; são
aquilo que a gente chama de variáveis descritivas, ou seja, não são variáveis que dividem as pessoas, são
variáveis que vão caracterizar cada um desses grupos.” (Nelsom Marangoni)
Dulce Perdigão explica que, no caso da segmentação psicográfica, as variáveis ativas geralmente são as frases
e variáveis descritivas geralmente são as variáveis demográficas.
Variável Dependente – mede o fenômeno que se estuda e que se quer explicar. (Pereira, 2001:46)
É aquela cujos valores são influenciados por uma ou mais variáveis. (Peterson, 1988:81)
“As observações que o investigador colhe de cada sujeito são conhecidas como variável dependente” (Spence
et al. 1992:166)
Uma variável dependente é a que se pensa ser afetada pela manipulação da variável independente. É chamada
de dependente porque se considera que ela dependa (pelo menos em parte) de manipulações da variável
independente. (Weiten, 2002:39)
“Variável dependente (VD): Mede o fenômeno que se estuda e que se quer explicar. São aquelas cujos efeitos
são esperados de acordo com as causas. Elas se situam, habitualmente, no fim do processo causal e são sempre
definidas na hipótese ou na questão de pesquisa. No nosso exemplo: desempenho em estatística e atitudes em
relação à Estatística.” http://www.socio-estatistica.com.br/Edestatistica/Glossario.doc
“Variáveis dependentes – São as variáveis cujos efeitos, provocados pelas variáveis independentes, interessam
ao pesquisador medir. Exemplos de variáveis dependentes em marketing: vendas, participação no mercado,
experimentação, atitudes, imagem, elevação do nível de estocagem do produto nos lares etc.” (Mattar,
1999:103)
Variável Descritiva - variável que descreve o segmento, ela não é utilizada como critério de segmentação, ela
apenas serve para “ilustrar” os segmentos. Na segmentação psicográfica muitas vezes as variáveis
demográficas são descritivas.
Variável Discriminante - variável que discrimina o segmento, que consegue melhor separar um segmento de
outro.
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Variável Independente – É (ou são) a(s) variável(eis) que se considera(m) candidata(s) a explicar a
dependente. (Pereira, 2001:46)
“As condições que o investigador manipula são identificadas como sendo variável independente.” (Spence et
al.1992 p.166)
“É aquela cujos valores não são influenciados por outras variáveis”. (Peterson, 1988:81)
Uma variável independente é uma condição ou evento que um experimentador varia para verificar seu impacto
sobre outra; é a variável que o experimentador controla ou manipula. É chamada de independente porque está
livre de ser alterada pelo experimentador. (Weiten, 2002:38-39)
“Variável independente (VI): São aquelas variáveis candidatas a explicar a(s) variável(eis) dependente(s),
cujos efeitos queremos medir. Aqui devemos ter cuidado, pois mesmo encontrando relação entre as variáveis
isto, não necessariamente, significa relação causal.” http://www.socio-estatistica.com.br/Edestatistica/Glossario.doc
“Variáveis independentes (ou tratamentos) – São as variáveis que são manipuladas e controladas, cujos efeitos
sobre as variáveis dependentes se deseja medir. Exemplos de variáveis independentes em marketing: preço,
gastos em propaganda, tipos de promoção, meios de distribuição, componentes do produto (design, marca,
sabor, cor, embalagem etc.).” (Mattar , 1999:103)
Uma variável como “preferência por produto” pode ser classificada como uma variável dependente em um
projeto (onde a variável independente é a mensagem de propaganda) e como uma variável independente em
outro projeto (onde a variável dependente é a compra de produto). (Peterson, 1988:81)
Variável qualitativa (ou categórica) nominal: São aquelas cujas respostas podem ser encaixadas em
categorias, sendo que cada categoria é independente, sem nenhuma relação com as outras: sexo (masculino,
feminino), raça (branco, preto, outro), etc.
Variável qualitativa (ou categórica) ordinal: São aquelas cujas categorias mantêm uma relação de ordem
com as outras, que podem ser regulares ou não (existe uma ordem natural nas categorias): classe social (alta,
média, baixa), auto-percepção de desempenho em Matemática (péssimo, ruim, regular, bom , ótimo), etc.
A rigor, no tratamento estatístico das variáveis categóricas, não existe diferença se ela for nominal ou ordinal,
a única observação é que quando você está lidando com uma variável ordinal, é aconselhável manter a ordem
natural das categorias, de menor para maior, na hora da apresentação, seja em tabela ou em gráficos.
http://www.socio-estatistica.com.br/Edestatistica/Glossario.doc
“As técnicas de escala se aplicam quando o problema é ordenar uma série de itens ao longo de um contínuo.
Em outras palavras, são métodos de transformar uma série de fatos qualitativos (denominados atributos) numa
série quantitativa (denominados variáveis).” (Goode, 1977:299)

2) ESCALAS
Segundo Mattar (1999) p. 194-198:
“Escalas Nominais – Uma escala nominal é aquela em que os números servem apenas para nomear,
identificar e (ou) categorizar dados sobre pessoas, objetos ou fatos.” Ex: número de RG, número de camisas de
jogadores, números de placas de veículos. “Esses números não têm nenhum outro significado a não ser o de
identificar a pessoa ou objeto associado ao número. As escalas nominais são intensivamente utilizadas em
pesquisas de marketing para nomear, identificar e classificar variáveis como: marcas, cores, modelos, sexo,
tipo de loja, regiões, uso/não uso, gosta/não gosta, ocupação etc.” (p. 195)
“Com escalas nominais, a única operação possível é a contagem. (...) Cuidado, pois na tabulação eletrônica dos
dados, o computador trabalha apenas com números, e não saberá identificar qual o tipo de escala a que o
número se refere, e calculará tudo o que lhe for pedido. O pesquisador é que deve saber quais tipos de cálculos
se aplicam, e quais não, à variável em estudo.” (p. 196)
“Escalas Ordinais – Uma escala ordinal é aquela em que os números servem para, além de nomear,
identificar e (ou) categorizar, ordenar, segundo um processo de comparação, as pessoas, objetos ou fatos, em
relação a determinada característica. Esta escala nos permite concluir que o produto de marca A é melhor que
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o produto de marca B, segundo a preferência dos consumidores, mas não nos permite saber o quanto A é
melhor que B.” (p.196)
“As escalas ordinais têm sido muito utilizadas em pesquisas de marketing. Sempre que desejarmos obter
ordenamento das preferências, opiniões, atitudes e percepções dos consumidores deveremos utilizar escalas
ordinais.” (p. 196)
“Escalas de Intervalo – Uma escala de intervalo é aquela em que os intervalos entre os números nos dizem a
posição e quanto que as pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si em relação a determinada
característica. Esta característica das escalas de intervalo nos permite comparar diferenças entre as medições,
mas não nos permite concluir quanto à magnitude absoluta das medições.” p.197-8 Ex: temperatura (Celsius e
Fahrenheit) – é errado dizer que de dia fez o dobro de temperatura da noite; “os zeros destas escalas são
estabelecidos arbitrariamente e não correspondem ao zero absoluto da característica que se deseja medir.”(p.
198)
“Escalas de razão – As escalas de razão possuem as mesmas propriedades das escalas de intervalo, com a
vantagem de possuírem o zero absoluto. Em função disso, as medidas tomadas nestas escalas nos permitem
concluir quanto a sua magnitude absoluta, além de nos informar a posição e quanto as pessoas, objetos ou fatos
estão distantes entre si em relação a determinada característica.”p. 198 Ex: escala Kelvin para medir
temperatura, escala em gramas e quilogramas para medir pesos, a escala métrica para medir distâncias – podese falar em dobro
“Em pesquisas de marketing, as escalas razão podem ser utilizadas sempre que possa ser estabelecida a relação
entre zero absoluto da variável a ser medida e o zero da escala e que as razões estabelecidas para a escala
correspondam às razões do fenômeno de marketing a ser medido. Um grande número de variáveis importantes
de marketing podem ser medidas por escalas de razão, como: idade, preços, número de consumidores, número
de lojas, quantidade de produtos consumidos, número de vezes que o produto é comprado ao mês, valor das
vendas, renda dos consumidores, lucros. Em todos estes casos existe um zero natural ou absoluto.”
Escala
NOMINAL
ORDINAL
INTERVALO
RAZÃO

Características das escalas básicas de medição
Característica
Uso em Marketing
Identidade,
Marcas, sexo, raças, cores, tipo de lojas, regiões,
Definição única de números
uso/não uso, gosta/não gosta, e a toda variável a
que se possa associa números para identificação
Ordem dos números
Atitudes, preferências, opiniões, classes sociais,
ocupações
Comparação de intervalos
Atitudes, opiniões, conscientização, preferências,
números-índices
Comparação de medidas absolutas, Idade, preço, número de consumidores, volume de
Comparação de proporções
vendas, renda, patrimônio

Adaptado de MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing – Metodologia, Planejamento. v. 1. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999:195

ESCALAS DE ATITUDE
Mattar (1999) coloca que há várias técnicas para medir atitude:
Técnicas de observação (comportamento aberto, reação psicológica) e Técnicas de comunicação (técnicas
indiretas, desempenho da tarefa objeto e auto-relato).
“Auto relato – É a técnica mais utilizada em pesquisa de marketing para medir atitudes. Esta técnica consiste
em solicitar às pessoas que respondam a um questionário contendo questões a respeito de suas atitudes.
Existem inúmeras escalas para medição de atitudes desenvolvidas para ser utilizadas neste método.” (p. 200)
“As escalas de auto-relato são as mais utilizadas para medir atitudes em pesquisa de marketing, em função da
sua facilidade de aplicação e de análise e ao seu baixo custo.” (p. 200)
Mattar (1999) discorre sobre várias escalas para medir atitudes (p.201-220):
Escalas Nominais, Escalas de Avaliação (gráfica, verbais e itemizada), Escalas de Ordenação, Escalas
Comparativas, Escalas de Comparação Pareada, Escalas de Diferencial Semântico (Osgood), Escalas Stapel e,
finalmente, Escalas Indiretas (Thurstone e Likert).
Com exceção desta última, todas as escalas anteriores solicitam aos respondentes que se posicionem numa
escala diretamente relacionada com o que se pretende medir. Entretanto, “alguns estudiosos argumentam que,
quando se tratar de questões controversas ou que envolvam a exposição de valores e atitudes em relação a
assuntos considerados íntimos, os pesquisados podem não ser sinceros ao responderem a escalas diretas. Para
atender à necessidade de medição de atitudes nessas circunstâncias, esses estudiosos desenvolveram escalas
indiretas.” (p.212)
“A construção de uma escala indireta para medir atitudes é muito complexa e isto tem limitado o seu uso
correto em pesquisa de marketing. (...) Pretensas escalas indiretas têm sido exaustivamente utilizadas em
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marketing, mas raras são as que foram desenvolvidas segundo os preceitos metodológicos de seus autores.”
(p.212)
Mattar (1999):
“Escalas somatórias ou escalas Likert – As escalas somatórias para medir atitudes, propostas por Rensis
Likert em 1932. (...) Diferentemente da escala de Thurstone, os respondentes são solicitados não só a
concordarem ou discordarem das afirmações, mas também a informarem qual o seu grau de
concordância/discordância. A cada célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do
respondente em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela
somatória das pontuações obtidas para cada afirmação.” (p.216)
Passos parra construção de uma escala Likert (p. 216-219)
Escala Likert é essencialmente uma escala ordinal (p.220)
Mazzon, Guagliardi e Popadiuk (1979) in: Mazzon, Guagliardi e Fonseca (1983) abordam exemplo de escala
de atitudes - atitudes do consumidor em relação à propaganda em 1978 em São Paulo.
“Especificamente, foram utilizadas as seguintes técnicas: análise fatorial, com intuito de reduzir o número de
variáveis utilizadas sem perda significativa de informações, que permitiu identificar 16 atitudes mais
correlacionadas com os fatores extraídos; análise de conglomerados (cluster analysis), que visava agrupar os
entrevistados em segmentos relativamente homogêneos entre si, em função de variáveis demográficas, de
modo a explicar diferenças significativas nas atitudes formuladas.” (p. 17)
“Como se pode observar pelos resultados deste trabalho, uma pesquisa de marketing baseada em atitudes é
um instrumento eficiente para medir comportamento do consumidor e direcionar o esforço de marketing das
empresas, como também apresentar subsídios a uma análise do seu papel social.” (p. 28)

3) ANÁLISES
ANÁLISE QUALITATIVA: Técnica que avalia informações geradas de forma não numérica, com
entrevistas detalhadas de consumidores ou clientes , e que requer o emprego de métodos da análise mais
interpretativos. http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm
ANÁLISE QUANTITATIVA: Técnica que enfatiza a inspeção dos dados através da utilização de elementos
estatísticos. Os métodos quantitativos são objetivos e imparciais, embora sua interpretação possa ser feita de
maneira parcial. http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm
ANÁLISES MUTIVARIADAS:
• Análise Fatorial
• Análise de Cluster
• Análise de Correspondência
• Análise Discriminante
• Análise de Regressão Múltipla
• Análise Canônica (ou Correlação Canônica)
Análise Multivariada (Multivariate Analysis)
Segundo Pereira 2001, a análise multivariada é a rigor qualquer abordagem analítica que considere o
comportamento de muitas variáveis simultaneamente.
Como exemplos de Análise Multivariada temos: Análise Fatorial, Análise de Cluster, Análise de
Correspondência, Escalonamento Multidemensional, Análise Discriminante e Análise de Regressão Múltipla.
Segundo o site da BMRB International, a Análise Multivariada auxilia na identificação de muitas atitudes que
podem estar trabalhando juntas para influenciar o comportamento dentro de um mercado. É muito mais
poderoso olhar a combinação de atitudes e ‘tipologias’ que existem dentro de uma população ou de um
mercado específico do que pegar atitudes isoladas de um indivíduo. http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm
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ANÁLISE MULTIVARIADA: Instrumental estatístico que estuda as múltiplas variáveis independentes,
simultaneamente, para identificar um padrão ou padrões de perfis de consumidores em um banco de dados. É o
estudo de um fenômeno (pessoas, empresas, objetos etc.) cujo entendimento requer a análise simultânea de
múltiplas variáveis. As técnicas multivariadas são uma extensão da análise univariada e da análise bivariada. A
seleção apropriada de uma técnica multivariada envolve a identificação e a mensuração das variáveis que serão
levadas em conta da análise. http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm

•

Análise Fatorial (Factor Analysis)

“é uma técnica matemática para examinar correlações internas entre frases/afirmações numa tentativa de
determinar fatores comuns e importantes que explicam variações observadas” (Gunter e Furnham, 1992:66)
Zetterberg (1998):
A técnica estatística de análise fatorial encontra sistemas de coordenadas e, através de rotações, encontra
eixos ótimos.
Ela também revela quantos eixos (fatores) são necessários para representar os dados de forma completa.
O pesquisador pode utilizar os setores (“pedaços da torta”) desse sistema de coordenadas para definir grupos
com valores similares. Ou ele pode converter as pontuações de fatores a porcentagens e impor uma grade que
delineia os grupos. Este último método produz grupos mais homogêneos.
“Uma das técnicas estatísticas mais utilizadas é a Análise Fatorial. Esta ferramenta junta uma série de
perguntas em grupos denominados fatores. O agrupamento se realiza analisando os padrões de correlação entre
todas as respostas dadas por todos os clientes pesquisados. Desse modo, poderão ser vistas todas as frases que
têm alguma correlação agrupadas em um único fator. É comum que a quantidade de perguntas originais fique
reduzida a um terço em quantidade de fatores, ou às vezes até menos. Conseqüentemente, é possível facilitar a
interpretação dos resultados de uma pesquisa com clientes, porque quem faz a análise acaba se ocupando de
uma quantidade menor de fatores. Todavia, a compensação se dá na redução da variância explicada, como
resultado da utilização de fatores em lugar dos dados de pontuação originais.
Os resultados da Análise Fatorial são utilizados com freqüência como inputs para a Análise de ‘Cluster’ e a
Análise de Regressão. Também são úteis para interpretar as ‘verdadeiras’ dimensões do produto ou serviço
que se está avaliando. É comum que os resultados dessa análise permitam reduzir a quantidade de
escalas/pontuação a serem utilizadas em estudos futuros, tomando por base a suposição de que os itens de um
dado fator seguirão tendo a mesma correlação no futuro. A Análise Fatorial se utiliza também, junto com
outras ferramentas, nas pesquisas sobre a satisfação do cliente, quando os clientes avaliam uma grande
quantidade de atributos”. (Alexis P. Gonçalves - http://www.qsp.org.br/restrito/biblioteca/usando_a.shtml)
“Em pesquisas que avaliam uma grande quantidade de variáveis, costuma-se utilizar a análise fatorial para
reduzir esse número de variáveis a um conjunto menor de fatores, facilitando o manuseio dos dados e as
conclusões futuras.
Assim, por exemplo, numa pesquisa que tenha medido a importância dos 23 atributos de serviço (...), pode-se
aplicar a análise fatorial buscando responder matematicamente se é possível, por exemplo, transformar em um
único fator as variáveis Qualidade da embalagem de transporte e Qualidade da embalagem para exposição na
loja, que poderia ser denominado simplesmente de Qualidade de embalagem. E talvez a análise fatorial
indicasse um outro fator formado pelas variáveis Telefonemas regulares dos representantes de vendas,
Qualidade da representação de vendas, Conveniência na execução do pedido, Aviso do recebimento do
pedido, que poderiam ser interpretados simplesmente com Qualidade na colocação do pedido.
Os fatores formados serão utilizados posteriormente como entrada para a realização da cluster analysis, que
identificará grupos com expectativas semelhantes.
Em geral, a análise fatorial é uma boa ferramenta quando existe alta correlação entre as variáveis pesquisadas”.
(Maria Fernanda Hijar - http://www.cel.coppead.ufrj.br/fr-segment.htm)
Técnica na qual diversas variáveis são avaliadas em termos de suas associações ou correlações entre si de
modo a se abstrair matematicamente um conjunto menor de variáveis básicas ("fatores") que estariam
subjacentes às variáveis inicialmente estudadas. Cada fator é calculado tomando-se um subconjunto de
variáveis mais fortemente relacionadas entre si e matematicamente "interpolando" uma nova variável abstrata
que pode ser considerada como um "determinante" ou "condicionante" daquele subconjunto mais interligado
de variáveis.
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Em última análise, os fatores levantados dessa forma podem ser tidos como sendo as grandezas mais
fundamentais ao fenômeno sendo estudado, suas dimensões mais básicas ou essenciais
http://www.vademecum.com.br/iatros/Multiv.htm
O site Ocean, da University of Southern Mississippi (http://ocean.otr.usm.edu/~jwbrown/chapter_five.htm)
define dois tipos de Análise Fatorial:
R type factor analysis- Analisa as relações entre as variáveis para identificar grupos de variáveis formando
dimensões latentes (fatores). Usada em análise exploratória e confirmatória.
Q type factor analysis- Forma grupos de respondentes ou casos baseado nas suas similaridades de acordo
com uma gama de características. Não é muito usada atualmente devido ao advento da análise de cluster.
Outro ponto apontado no site é que o especialista não tem que determinar, a priori, quais das variáveis são
dependentes ou independentes.
Mattar (1998):
“Diferentemente da regressão múltipla, em que uma variável é, explicitamente, considerada critério e as
demais prognóstico, na análise fatorial todas as variáveis são consideradas simultaneamente.” (p. 163)
“Historicamente, a análise fatorial tem sido empregada em pesquisa de marketing para a identificação da
estrutura, redução do volume de dados, construção de escalas e transformação dos dados.” (p. 163)
Passos da análise fatorial (p. 164 a 169)
1. Cálculo das correlações. Para o cálculo da matriz de correlações podem ser usadas duas abordagens:
Análise fatorial R – “as correlações são calculadas entre variáveis”. “Procura-se agrupar as diferentes variáveis
em alguns fatores específicos.”
Análise fatorial Q – as correlações são calculadas entre casos. “Casos podem ser pessoas, produtos, lojas ou
quaisquer outros elementos medidos de tal forma que tratados pela análise fatorial possam ser agrupados em
fatores específicos.” (p. 164)
2. Extração dos fatores iniciais – “O objetivo da extração de fatores é encontrar um conjunto de fatores que
formem uma combinação linear das variáveis na matriz de correlação. Desta forma, se as variáveis X1, X2, X3
são altamente correlacionadas entre si, elas serão combinadas para formar um fator, e assim sucessivamente
com as demais variáveis da matriz de correlação.” (p. 165)
3. Rotação. “A idéia básica do giro de fatores é identificar alguns fatores que possuam variáveis que tenham
alta correlação e outros com variáveis que possuam baixa correlação.” (p.165) “A realização da rotação de
matrizes demanda uma quantidade tão grande de cálculos que a utilização da análise fatorial em pesquisa de
marketing só passou a ser viável com o advento dos computadores e dos programas de análises que
possibilitaram a realização dos cálculos de forma rápida, precisa e econômica.” (p. 166)
Fator A composto por x variáveis
“(...) como a utilização da análise fatorial na prática da pesquisa de marketing é feita essencialmente com o uso
de computadores e programas de análises especiais, não há necessidade de o pesquisador de marketing
conhecer profundamente suas formulações e teorizações, mas saber como utilizá-los e, principalmente, como
interpretar os resultados obtidos.” (p. 169)
Análise Fatorial: 1. Ferramenta estatística empregada para determinar a seleção de fatores dentro de um
banco de dados que influenciam a resposta. 2. Processo estatísticos para tentar descobrir uns poucos fatores
básicos que podem fundamentar e explicar correlações entre grande número de variáveis.
http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm
Análise de Fatores - Conjunto de técnicas estatísticas que estudam as inter-relações entre as variáveis
observadas. Seu propósito é determinar se um grande número de variáveis têm um pequeno número de fatores
comuns responsáveis por sua inter-correlação.
A confiabilidade de uma escala é obtida através da estatística denominada Alfa de Cronbach, que fornece uma
medida -- variando entre 0,00 e 1,00 -- cuja função é a de indicar quanto os índices de uma mesma escala
medem a mesma grandeza. Os valores obtidos conferem um alto grau de confiabilidade as escalas sendo
utilizadas. http://www.eps.ufsc.br/teses97/moro/cap4.htm
“Para medir a consistência ou confiabilidade de um indicador pode-se utilizar o coeficiente alfa (α) de
Cronbach” (Pereira, 2001:86)
“Mais importante do que julgá-lo bom ou ruim é ter uma avaliação de quão bom ele seja por meio do valor
obtido para o α, considerando-se o intervalo de valores possíveis (0 – 1) e a complexidade do fenômeno que se
busca medir.” (Pereira, 2001:87)
“O α de Cronbach trabalha a relação entre covariâncias e variâncias internas das medidas. Segundo Cronbach,
o teste é robusto o suficiente para tolerar escalas não-homogêneas e basear-se em correlações calculadas como
razão de covariâncias e variâncias (product-moment correlations).” (Pereira, 2001:88)
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“O α de Cronbach assume valores entre 0 e 1 e trabalha com a premissa de que as correlações entre os itens
são positivas.”(Pereira, 2001:89)
O teste mais utilizado para aferir a coerência interna de um conjunto de itens, determinando assim a
confiabilidade de uma medida, é o alfa de Cronbach. Quanto mais alto for seu valor (varia de 0 a 1) maior a
consistência interna da medida. Porém, é difícil determinar qual o grau mínimo de consistência, pois depende
do estágio e do objetivo de cada pesquisa. Se uma investigação é nova, do tipo exploratória, a coerência
interna não precisa ser muito grande; se é uma replicação de outro estudo, deve ter no mínimo o mesmo grau
de consistência que o anterior. http://read.adm.ufrgs.br/read03/artigo/guia-1.htm

•

Análise de Cluster ou Conglomerados (Cluster Analysis) também conhecida como Análise de
Segmentação (Segmentation Analysis)

O objetivo da Análise de Cluster é maximizar a similaridade interna de cada grupo e minimizar a similaridade
entre os grupos.
“A cluster analysis é uma ferramenta estatística com a qual é possível formar grupos (clusters) com
homogeneidade dentro do cluster e heterogeneidade entre eles. Existem diferentes métodos para isto, que
deverão ser selecionados principalmente em função da quantidade de dados disponíveis e do número de
segmentos a serem formados.
As expectativas dos clientes podem ser utilizadas como dados de entrada para a formação dos grupos”.
(Maria Fernanda Hijar - http://www.cel.coppead.ufrj.br/fr-segment.htm)
“Similar em seu conceito à Análise Fatorial, a Análise de ‘Cluster’ se difere pelo fato de que os pesquisados
são colocados em grupos ou segmentos homogêneos, de acordo com a similaridade de suas respostas a
perguntas básicas. Os inputs da Análise de ‘Cluster’ podem ser as pontuações dadas pelos pesquisados na
Análise Fatorial ou os dados da avaliação original. Existem alguns softwares específicos que colocam os
pesquisados em segmentos, partindo de suas respostas a uma série de perguntas categóricas, ou até mesmo
partindo de suas respostas a itens de uma lista em relação aos quais se deve responder ‘sim’ ou ‘não’ - tal
como ocorre com as listas de adjetivos que, segundo a opinião dos pesquisados, podem corresponder ou não a
um conceito de produto.
De qualquer modo, o objetivo da análise é pôr cada um dos pesquisados em um grupo integrado por outros
pesquisados de respostas similares. Aqueles que dão respostas significativamente diferentes são agrupados em
grupos diferentes. Para o analista, o mais difícil é decidir que quantidade de grupos deveria utilizar. Com
freqüência se utilizam duas ou mais soluções possíveis (por exemplo, 4 segmentos e 5 segmentos), a partir de
uma análise de distintos quadros, para tabular novamente os dados e poder tomar uma decisão definitiva. É
comum que os resultados de uma Análise de ‘Cluster’ sejam utilizados para a segmentação de clientes em
grupos e também como input para o mapeamento de percepções”.
(Alexis P. Gonçalves - http://www.qsp.org.br/restrito/biblioteca/usando_a.shtml)
Segundo o site da IATROS Estatística e Pesquisa Científica para Profissionais de Saúde “Análise onde todas
as interrelações entre as diversas variáveis de um conjunto são avaliadas segundo a sua intensidade, com as
variáveis sendo agrupadas em conjuntos segundo o seu maior ou menor grau de associação ou correlação entre
elas. É possível arbitrariamente definir em quantos grupos se vai classificar as variáveis antes de se começar,
ou então identificar quais são os agrupamentos naturais. É comum apresentar os resultados sob a forma de
tabelas de classificação ou então diagramas em "árvore" onde os "frutos" são as variáveis e os "ramos" e suas
posições indicam graficamente a maior ou menor associação (‘distância’) entre elas”.
http://www.vademecum.com.br/iatros/Multiv.htm
Segundo o site da BMRB International, a Análise de Cluster permite ao usuário quantificar a Análise de
Correspondência, identificando grupos de tipos atitudinais que podem ser atingidos.
http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm
Segundo Wicken, 1999 e Global TGI (1998), a análise de cluster (análise de segmentação) divide os
respondentes em grupos distintos e quantificáveis de pessoas parecidas, através das respostas que essas
pessoas deram a um número x de frases psicográficas/atitudinais. Muitas vezes a seleção das frases que serão
utilizadas na análise é feita após examinar e interpretar um mapa de correspondência (resultado da análise de
correspondência) e as estatísticas por trás disso.
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Segundo Pereira (2001) “nesse tipo de análise, as distâncias entre os objetos estudados dentro do espaço
multiplano constituído por eixos de todas as medidas realizadas (variáveis) são calculadas e, a seguir, os
objetos são agrupados conforme a proximidade entre eles.”(p. 110)
Segundo Junghagem (2000), a Análise de Cluster pode, algumas vezes, ser comparada com Análise Fatorial.
Isto ocorre quando Análise Fatorial é conduzida com o intuito de agrupar casos/objetos/pessoas – que é
chamada Q factor analysis (ou Q-type factor analysis).
A principal diferença entre Análise Fatorial tipo Q e Análise de Cluster (hierarchical cluster analysis) é que a
Análise Fatorial lida com correlações entre os casos/objetos/pessoas, enquanto a Análise de Cluster
(“hierárquica”) lida com as distâncias entre os casos/objetos/pessoas.
O autor ainda ressalta que as análises podem levar a diferenças nos resultados. (veja o exemplo no site
http://www.cbs.dk/departments/mpp/diverse/wp152000.pdf )
Mattar (1998):
“A análise de conglomerados permite ao pesquisador classificar objetos ou indivíduos observados em relação a
inúmeras variáveis em subgrupos ou conglomerados não definidos a priori mas que surgem em função da
análise realizada. Uma das principais aplicações da análise de conglomerados em marketing é a subdivisão do
mercado em segmentos utilizando medidas multivariadas dos consumidores como : demográficas, sociais,
econômicas e psicográficas. Cada segmento (conglomerado) terá por característica grande similaridade interna
e grande dissimilaridade externa.” (p. 169)
“(...) existem três diferentes métodos para proceder à análise de conglomerados: método das ligações, método
nodal e método fatorial, cujos objetivos idênticos são: classificar objetos ou indivíduos de tal forma que
tenham, tanto quanto possível, grande similaridade no grupo e grande dissimilaridade entre os grupos. O
conjunto desses métodos emprega um número tão grande, diverso e complexo de algoritmos que sua
apresentação detalhada exigiria um extenso livro específico. Durante várias décadas, a análise de
conglomerados não foi empregada em pesquisa de marketing justamente devido à complexidade e volume de
cálculos que tornavam inviável sua operacionalidade. Com o desenvolvimento da informática esta barreira foi
superada e a análise de conglomerados passou a ser utilizada.” (p. 172)
Zetterberg (1998):
O objetivo é colocar os indivíduos com valores similares no mesmo grupo-alvo. O processo é realizado várias
vezes até que as diferenças entre os indivíduos de um mesmo grupo sejam minimizadas e as e as diferenças
entre os grupos seja maximizada.
Se muitos grupos forem “criados” o analista pode “relaxar” no critério de semelhança ou dissolver os grupos
pequenos e fundí-los com outros grupos de forma a tornar o número de segmentos viável. Seis a dez grupos
provavelmente são suficientes para a maior parte das aplicações de marketing.

•

Análise de Correspondência (Correspondence Analysis)

Segundo Pereira (2001) a Análise de Correspondência “é uma técnica multivariada para se examinar relações
geométricas do cruzamento, ou contingenciamento, de variáveis categóricas. Ela analisa a distribuição de
massa de um conjunto de observações. (...) Nessa abordagem interessa saber se a massa total de observações
está uniformemente distribuída. Em análise de correspondência chama-se de massa as freqüências marginais
de uma tabela de contingência e elas são interpretadas como pesos para um perfil de distribuição de
freqüências pelas categorias consideradas.” (p.133-134)
Segundo o site da BMRB International, a Análise de Correspondência é uma técnica de mapeamento que
representa, através de vários eixos, as dimensões principais e atitudes que influenciam o comportamento
dentro de um mercado.Através da introdução de marcas e questões de estilo de vida, o mapa resultante
permite-nos visualizar o mercado total e as relativas posições/personalidades das marcas.
http://www.bmrb.co.uk/tgi/finallifestyle.doc.htm
Segundo Wicken (1999), os Mapas de Correspondência representam as relações entre atitudes e preferências
por marca em uma categoria de produto. A técnica organiza, de forma efetiva, grandes e complexos conjuntos
de variáveis e graficamente representa as relações entre elas. O mapa resultante é um retrato que auxilia a
explicar as diferenças atitudinais entre as marcas.
Zetterberg (1998):
É uma técnica estatística que traz uma representação gráfica de tabulações cruzadas (crosstabulations) e
estabelece uma matriz de distância puramente empírica.
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Em vez de cruzar todas as respostas uma com as outras (o que facilmente deixa o pesquisador perdido), a
análise de correspondência permite marcar e relacionar as respostas em um gráfico/mapa. A principal
informação do mapa de correspondência é a distância entre os pontos (marcas). Segundo Zetterberg (1998), o
gráfico não tem eixos fixos, pois pode ser desenhado em qualquer direção. O significado das distâncias entre
os pontos mostra as diferenças, ou seja, pontos (valores) perto um do outro (no mapa) significam que os
valores tendem a estar presentes nas mesmas pessoas. Valores distantes uns dos outros significam que tendem
a estar presentes em pessoas diferentes.
A análise de correspondência permite, também, adicionar outros itens (como produtos ou serviços usados
pelos respondentes etc.). Da mesma forma, se os pontos que representam os produtos estiverem perto esses
produtos competem por atenção entre as pessoas de valores similares. Tal informação permite guiar decisões
sobre posicionamento e reposicionamento de produtos e serviços.

•

Análise Discriminante (Discriminant Analysis)

“A análise discriminante é também uma ferramenta da análise multivariada. Ela pode auxiliar na classificação
(alocação) de novos elementos em grupos pré-definidos.
Assim, por exemplo, um cliente com um elevado faturamento, com experiência de vários anos no mercado e
que compra mensalmente uma grande quantidade de produtos de um fornecedor específico pode ser alocado
ao segmento que tem como expectativa altas freqüências de entrega e tempos de ciclo curtos.
Em geral, a análise discriminante é melhor utilizada quando são pré-definidos apenas dois grupos. Pacotes
estatísticos computacionais como o SPSS permitem a realização dessas análises multivariadas”.
(Maria Fernanda Hijar - http://www.cel.coppead.ufrj.br/fr-segment.htm)
A aplicação e interpretação da análise discriminante é muito parecida da regressão múltipla. Segundo Peterson
(1988) “Diferentemente da análise de regressão, na análise discriminante pode haver mais do que uma relação
entre variáveis independentes e a variável dependente.
diz que a análise discriminante é uma técnica estatística multivariada e muito relacionada com análise de
regressão múltipla. Ambas realizam análise de relação entre uma única variável dependente e um conjunto de
variáveis independentes. Elas diferem porque a variável dependente é escalonada de forma nominal ou
ordinal na análise discriminante enquanto que é “interval” ou “ratio-scaled” na análise de regressão.” (p. 479)
Mattar (1998):
“O objetivo da análise discriminante é: com base num conjunto de variáveis independentes, classificar
indivíduos ou objetos em duas ou mais categorias ou classes mutualmente exclusivas.(...)
Os aspectos essenciais para o entendimento da análise discriminante podem ser facilmente entendidos.
Constrói-se um ‘sistema de escores’que é utilizado para atribuir um escore para cada indivíduo ou objeto a ser
classificado. Cada escore compreende uma média ponderada dos valores numéricos das variáveis
independentes de cada indivíduo (por exemplo: idade, renda e educação). Com base nesses escores os
indivíduos são classificados na categoria com que mais se parecem.” (p. 162)
Viegas (1997) afirma que o objetivo da análise discriminante, na segmentação de mercado, é descobrir quais
as características (variáveis independentes) que melhor diferenciam entre os grupos de indivíduos,
“constituindo estes grupos as diferentes categorias da variável endógena”(variável dependente).
Análise Discriminante: 1. Técnica utilizada para identificar perfis inovadores. 2. Desenvolve critérios
importantes para segmentação do mercado e examina o comportamento de preferência de marca do
consumidor. http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm

•

Análise de Regressão ou Regressão Múltipla (Regression analysis)

“A Análise de Regressão é talvez a técnica que tem sido utilizada por mais tempo na área de pesquisa de
mercado. Enquanto que a Análise Fatorial e a Análise de ‘Cluster’ operam simultaneamente sobre todas as
variáveis designadas (pontuação, atitudes, satisfação etc), a Análise de Regressão requer a indicação de uma, e
apenas uma, das variáveis como variável dependente. Com freqüência, trata-se da opinião global sobre um
produto ou serviço, intenção de compra, compra efetiva ou alguma outra variável. A Análise de Regressão
elabora uma equação que relaciona as outras variáveis elegidas, chamadas variáveis independentes, com a
variável dependente. Se o analista desejar, a equação pode incluir todas as variáveis independentes possíveis,
ou somente um subconjunto estatisticamente significativo. Também é possível, se necessário, observar a
relação entre a variável dependente e um conjunto definido de variáveis independentes, sem levar em
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consideração sua significância estatística. Isto tem sentido se, no último conjunto, se incluem todas as
variáveis controladas de uma estratégia de mercado. Existem múltiplas ferramentas estatísticas que ajudam ao
usuário a determinar qual é a ‘melhor’ equação para relacionar as variáveis independentes com a variável
dependente.
Nesse tipo de análise, em geral, as variáveis independentes são em si mesmas as pontuações utilizadas.
Podem ser adotadas também as pontuações da Análise Fatorial. (...). Utiliza-se muito a Análise de Regressão
para medir a satisfação do cliente, e também para determinar que atributos de um produto ou serviço mais
impulsionam (drivers) a opinião global sobre o mesmo, nas pesquisas de satisfação, em estudos sobre
preferências e em estudos de protótipos”.
(Alexis P. Gonçalves - http://www.qsp.org.br/restrito/biblioteca/usando_a.shtml)
ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA: 1. Técnica de estimar uma equação que apresenta a contribuição
de variáveis independentes na variável dependente. 2. Utilizada em pesquisa de mercado, para prever
desenvolvimento futuro de um produto ou serviço através da utilização equação de regressão, considerando
variáveis dependentes e independentes.
ANÁLISE DE REGRESSÃO: Recurso estatístico empregado para melhorar a previsibilidade da resposta
baseada na análise de relacionamento múltiplo dentro de um banco de dados.
http://www.gismarketing.com.br/dicionario/a.htm
Mattar (1998)
“Os conceitos de correlação e regressão, apesar de diferentes, estão intimamente relacionados. A regressão
refere-se à natureza da associação estatística, isto é, a correspondência de uma variável critério em relação a
uma ou mais variáveis prognóstico. A correlação diz respeito ao grau de associação ou correspondência
existente entre uma variável-critério e uma ou mais variáveis-prognóstico.
Note que evita-se denominar as variáveis, cujo relacionamento está sendo estudado, de dependente e
independente, pois a relação de dependência/independência é muito difícil de ser estabelecida.” (p. 150)
“Em pesquisa de marketing é freqüente a necessidade de, com base em dados amostrais, prever o valor de uma
variável (critério), correspondente ao conhecido valor de uma outra, ou de mais de uma, variável
(prognóstico). (...) Quando a relação for apenas entre duas variáveis a regressão é denominada simples; quando
for entre uma variável e mais de uma variável é denominada múltipla.” (p. 152)
Regressão Linear Múltipla – Compreende a regressão linear de uma variável-critério em relação a duas ou
mais variáveis-prognóstico. (p.155)

•

Análise Canônica ou (Correlação Canônica)

Segundo Vessoni (1998), a regressão múltipla é uma das formas de análise de dois conjuntos de dados. “Na
regressão múltipla, uma variável é explicada por uma combinação linear de outras variáveis. A variável a ser
explicada é chamada de dependente e as variáveis explicativas são chamadas de independentes.” (p. 1) (grifo
da autora)
Para o autor, a correlação canônica é, praticamente, uma extensão da regressão múltipla, sendo que, na
correlação canônica, existem duas ou mais variáveis dependentes. Desta forma, a técnica de correlação
canônica é muito útil quando há mais de uma variável dependente.
Entretanto, na correlação canônica não existe a distinção entre as variáveis independentes e dependentes,
existem somente dois conjuntos de variáveis em que se busca a máxima correlação entre ambos.
Desta forma, a correlação canônica permite determinar quais variáveis são mais importantes na análise. A
correlação canônica permite “calcular dois ‘índices’ compostos pela soma ponderada de cada variável em cada
conjunto de dados e maximizar, através dos pesos de cada variável, a correlação entre estes dois conjuntos.”
(p. 3)
Peterson (1988):
É uma técnica estatística de análise multivariada aplicada quando se deseja estudar as relações entre um grupo
de variáveis. Vários grupos diferentes de variáveis podem ser investigados simultaneamente na análise
canônica. Entretanto, no geral, são analisados dois grupos de variáveis (dependentes e independentes).
As aplicações da análise canônica na pesquisa de marketing inclui, por exemplo, a relação entre uso de
produto e variáveis de personalidade.
Análise canônica está intimamente ligada à análise de regressão múltipla e a análise discriminante.
A análise de regressão múltipla é um caso limitado de análise canônica porque o grupo de variáveis
dependentes contêm apenas uma única variável.
Assim como na análise discriminante, cada função canônica é independente de todas as outras funções
canônicas.
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Os objetivos gerais da análise canônica são:
• Determinar se existe relação entre dois grupos de variáveis.
• Determinar vetores de coeficientes canônicos para cada grupo de variável a fim de que a combinação
linear das variáveis sejam correlacionadas de forma maximizada.
• Explicar a natureza de qualquer relação existente entre os dois grupos de variáveis.

Análise "Conjoint" (Conjoint Analysis)
“Os pesquisadores de mercado têm utilizado a Análise ‘Conjoint’ desde o final dos anos 70. Existem
algoritmos de software para esse tipo de análise, e parece haver uma alta correlação nos resultados.
Conseqüentemente, poderíamos dizer que a conclusão seria seguramente similar, independentemente de como
foi realizada a análise. O input está integrado pela classificação da resposta do pesquisado ou pelas
pontuações. Essa informação se reúne mostrando a quem participa da pesquisa várias configurações possíveis
para o produto ou serviço, cada uma das quais formada por uma combinação de atributos (por exemplo,
tamanho, cor, preço, características especiais etc), em cada um dos níveis (por exemplo, pequeno, médio,
grande; ou $10, $15, $20, $25; ou verde, ouro, platina).
As configurações ou cenários específicos não se elegem aleatoriamente. Eles são construídos utilizando os
princípios de delineamento de experimentos. O output de uma Análise ‘Conjoint’ é composto por um número,
geralmente conhecido como ‘utility’, para cada um dos níveis de atributo do produto. São gerados ‘utilities’
para cada pesquisado que, algumas vezes, servem como base para a Análise de ‘Cluster’. Os ‘utilities’ e suas
diferenças, ou faixas, são importantes para a interpretação dos estudos de ‘Conjoint’. As publicações atuais
sobre pesquisa de mercado estão cheias de artigos que comprovam a aplicação da Análise ‘Conjoint’ em áreas
diversas, com parâmetros de serviço em companhias aéreas, automóveis, computadores, produtos envasados e
até cursos universitários”. (Alexis P. Gonçalves - http://www.qsp.org.br/restrito/biblioteca/usando_a.shtml)
Análise qui-quadrado (chi-square analysis)
Peterson (1988):
É, comumente, utilizada em investigações de tabulação cruzada. A análise qui-quadrado foi desenvolvida para
analisar dados de escala nominal derivados de amostras de tamanho relativamente grande.
A análise qui-quadrado (χ2) é utilizada, principalmente, verificar se duas variáveis se relacionam entre si ou se
duas ou mais populações têm as mesmas características. Entretanto, a análise mostra somente a relação
existente entre as variáveis (ou a diferença entre as populações). Nada pode ser inferido sobre a natureza da
relação (sua origem ou forma).

4) OUTROS TERMOS
Correlação – dependência entre as funções de distribuição de duas ou mais variáveis aleatórias, em que a
ocorrência de um valor de uma das variáveis favorece a ocorrência dum conjunto de um conjunto de valores
das outras variáveis. (Dicionário Aurélio Século XXI)
Dispersão – Flutuação de uma variável aleatória num conjunto de observações; variação do resultado de uma
experiência que visa a medir uma variável aleatória no decorrer de uma seqüência de observações. (Aurélio)
Mapeamento Perceptual:
Simpson (2001):
“Mapeamento perceptual é um método comumente usado de escala multidimensional para descrever
graficamente o desempenho de um produto em atributos selecionados ou a ‘posição’ de um produto em relação
aos seus concorrentes em traços selecionados do produto.” (p. 210)
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APÊNDICE 3
DEFINIÇÕES
As definições aqui expostas são apenas algumas das “infinitas” disponíveis. Muitas delas vão em
sentidos diferentes (até mesmo opostos). O objetivo, aqui, é, somente, proporcionar uma amostra geral do que
tem sido discutido sobre vários termos abordados nesta dissertação. As definições abaixo são vindas,
principalmente, de dicionários de psicologia e ciências sociais, além de livros e artigos diversos (totalizando
mais de 30 obras pesquisadas).
1. Atitude
A Modern Dictionary of Sociology de Theodorson e Theodorson (1969), apresenta as seguintes
definições de atitude:
“Uma atitude é aprendida , e pode ser considerada como uma expressão mais específica de um valor ou
crença em que a atitude resulta de uma aplicação de um valor geral para objetos ou situações concretas. Uma
atitude envolve uma avaliação positiva ou negativa e a prontidão para responder a objetos ou situações
relacionados a uma maneira característica e previsível.” (grifo da autora)
“Uma tendência de agir de uma forma consistente com relação a situações e objetos relacionados.(...) Atitude
pode ser inferida somente através da observação do comportamento, embora a atitude preceda o
comportamento. A maior parte dos estudos de atitude, entretanto, trabalham com respostas verbais mais do
que observação do comportamento. Vários behavioristas consideram resposta verbal como forma de
comportamento. Os autores citam a colocação de Bert F. Green que afirma que a ênfase na validade das
escalas de atitudes verbais para prever atitudes de ação freqüentemente oculta o assunto fundamental na
pesquisa de atitude. Nós estamos interessados na relação de atitudes com outras variáveis, como posição sócioeconômica, educação, exposição à propaganda, ou outras atitudes.” (grifo da autora)
O Dicionário de Psicologia de Chaplin (1981) define atitude como:
“Predisposição relativamente estável e duradoura para se comportar ou reagir de determinada forma em
relação a pessoas, coisas, instituições ou acontecimentos. De um ponto de vista ligeiramente diferente as
atitudes tendem a responder às pessoas, instituições ou acontecimentos, quer positiva quer negativamente. As
atitudes implicam tipicamente uma tendência para classificar ou separar em categorias. Assim, alguém com
uma atitude favorável para com o partido democrático irá, provavelmente, reagir de modo favorável para com
todos os democratas, independentemente das suas características específicas como indivíduo. Do mesmo
modo, se o indivíduo mantém a afirmação de que “todos os judeus são agressivos”, reagirá para com os judeus
como sendo agressivos, quer eles sejam ou não.
As origens das atitudes são culturais, familiares e pessoais. Isto é, tendemos a assumir as atitudes que
prevalecem na cultura em que crescemos. Grande parte delas passa de geração para geração dentro da
estrutura familiar. Mas, algumas das nossas atitudes são também desenvolvidas, quando adultos, baseadas na
nossa própria experiência. Os psicólogos sociais consideram a propaganda, a influência da autoridade, os
negócios, as instituições educacionais e outros agentes que procuram influenciar a conduta, como causas
importantes das atitudes dos adultos. Como as atitudes diferem tanto em grau como em qualidade, os
psicólogos tiveram de criar técnicas para a sua avaliação. Vários tipos de escalas de atitudes foram
desenvolvidos para utilização individual ou em grupo, bem como técnicas de auscultação maciça da opinião
pública, para avaliação de atitudes nacionais.” (grifo da autora)
Segundo a Encyclopedia of Psychology de Corsini (1984), atitude é:
“Disposição para responder favorável ou desfavoravelmente a um objeto, pessoa, instituição ou evento.” (grifo
da autora)
“Atitudes positivas com relação a metas abstratas (liberdade, honestidade, segurança) são conhecidas como
valores.” (grifo da autora)
“Atitude é considerada um constructo hipotético; como não é observável, precisa ser inferida através de
medidas de respostas que refletem avaliações positivas ou negativas do objeto.” (grifo da autora)
“Atitudes podem ser inferidas através de respostas cognitivas, afetivas ou conativas.” (grifo da autora)
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Para Myers e Reynolds (1972), “as atitudes podem ser específicas (referentes a um tipo de carro ou
cantor) ou gerais (como no caso da opinião política, ou atitudes com relação à livre empresa).” (p. 172) (grifo
da autora)
Segundo Sheth (2001): “As atitudes são predisposições aprendidas que freqüentemente afetam as
motivações dos consumidores.” (p.146) (grifo da autora)
Segundo Hockenbury & Hockenbury (2001 e 2002):
Atitude é “uma tendência aprendida para avaliar um objeto, uma pessoa ou questão de uma forma específica.”
(p. 418) (grifo da autora)
“Uma atitude é uma avaliação positiva ou negativa de um objeto, pessoa ou idéia. Uma atitude pode ter
componentes cognitivos, emocionais e comportamentais.” (p. 418) (grifo da autora)
Os autores demonstram os três componentes da atitude:

Componente Emocional
Sentimentos e emoções sobre
o objeto da atitude

Componente Cognitivo
Crenças, pensamentos, idéias
sobre o objeto da atitude
“A grande oferta de fast-food
não incentiva as pessoas a
comerem comidas saudáveis,
como frutas e legumes
frescos.”

←

ATITUDE
“Fast-food é horrível. Eu
Jill tem uma atitude negativa em →
detesto as batatinhas
relação a restaurantes fast-food
gordurosas e os falsos milkshakes, sem falar nas
campanhas publicitárias
nojentas!”
↓
Componente Comportamental
Predisposição para agir de uma
determinada maneira
“Quando uma grande cadeia de
fast-food tentou abrir um
restaurante na minha área, eu
organizei um abaixo-assinado
para que não abrisse.”

Fonte: Adaptado de Hockenbury e Hockenbury, 2002:418

Semelhantemente, Weiten (2002) afirma que os psicólogos sociais tradicionais viam as atitutes como
compostas de três componentes:
Componente cognitivo – convicções e idéias que as pessoas têm acerca do objeto da atitude (“Os donos de
armas acabam atirando mais freqüentemente em si mesmos do que em ladrões.”)
Componente afetivo – sentimentos emocionais estimulados pelo objeto da atitude (“Armas me deixam
perturbado.”)
Componente comportamental – predisposições para agir de certa maneira em relação ao objeto da atitude
(“Voto em defensores do controle de armas sempre que possível.”)
O autor cita que as pessoas podem exibir tanto atitudes positivas como negativas e dá um exemplo real
sobre a sua atitude negativa com relação a um professor e atitudes positivas com relação a outros professores.
Através da informação contida no livro, foi possível realizar o seguinte quadro:
Professor

Atitude positiva

Componente
Cognitivo

Ver o professor como um indivíduo brilhante
e dedicado.

Componente
Afetivo

Professor provoca sentimento de simpatia e
admiração.

Componente
Comportamental

Professor inspira uma absorta atenção e
trabalho árduo.

Atitude Negativa
Ver o professor como um indivíduo chato,
incompetente e desinteressado para com seus
alunos.
Professor provoca sentimento de antipatia a
desprezo, com alguma simpatia ocasional
Professor inspira tendências comportamentais como
ignorar suas exposições, conversar em classe e não
se preocupar com as tarefas.

Baseado nas informações contidas em: WEITEN, Wayne. Introdução à Psicologia: temas e variações. São Paulo: Pioneira Thomson,
2002. (p. 483)
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O autor também comenta que as atitudes das pessoas são apenas uma das muitas influências no que elas
fazem. Outras variáveis influenciam o comportamento.
Para Mattar (1999)
“As atitudes são importantes para marketing, pois possuem estreito relacionamento com os comportamentos
e os precedem.” (p.157)
“A atitude é um dos componentes influenciadores do comportamento. Para uma decisão particular de compra
pode ocorrer que outros fatores tenham maior influência na decisão do que a atitude. Um caso típico é o do
consumidor que, mesmo tendo uma atitude negativa para determinada marca de produto, não resiste a uma
oferta promocional e acaba comprando-o. Não há evidências comprovadas da existência de um relacionamento
direto entre atitudes e comportamentos, e por isso é preciso ser cauteloso na tomada de decisões quanto a
assumir que este relacionamento existe.” (p. 199)
Theodore M. Newcomb, no Dicionário de Ciências Socias de Silva (1986), aborda diversos conceitos
relacionados à atitude; dentre eles:
“Atitude é a organização individual de mecanismos psicológicos, inferida a partir do comportamento do
indivíduo em face de algum aspecto do mundo que ele distingue dos demais aspectos. Representa o resíduo de
sua experiência anterior, com o qual enfoca qualquer situação subseqüente que inclua tal aspecto, e que,
juntamente com as influências vigentes, determina o comportamento da situação. As atitudes são
permanentes no sentido de que tais resíduos são transferidos para situações novas; e mutáveis na medida em
que novos resíduos são adquiridos por experiência em situações novas.” (grifo da autora)
“Atitudes e valores são definidos de modo interdependente: Valor é o complemento objetivo da atitude e
atitude é, assim, o complemento individual do valor social. Atitude é a tendência individual de reagir positiva
ou negativamente a um dado valor social.” (grifo da autora)
“Os psicólogos têm-se preocupado com as relações entre atitudes e outras características psicológicas dos
indivíduos. Seus tratados sociopsicológicos, desde pelo menos o início da década de 30, devotaram espaço
considerável a esses tópicos (...). Dentre muitas definições, duas provavelmente exerceram maior influência:
‘Atitude é um estado mental e neural de alerta organizado pela experiência, que exerce influência diretiva ou
dinâmica sobre a resposta do indivíduo a todos os objetos e todas as situações com os quais se relaciona’
(Allport) e ‘atitude pode ser definida como organização duradoura de mecanismos de motivação, emoção,
percepção e cognição, com relação a algum aspecto do mundo do indivíduo’ (Krech & Crutchfield).” (grifo da
autora)
O autor, ainda, distingue motivos de atitudes:
“Conceituam-se os motivos como existentes só nos períodos em que os organismos são de fato ativados de
alguma forma, enquanto se considera que as atitudes persistem mesmo nos períodos de imobilidade
comportamental. (...) Assim, em geral, as atitudes são mais persistentes e mais abrangentes que os motivos; e
um motivo, descrito como persistente e também geral, é indistinguível de uma atitude.” (grifo da autora)
Segundo Rokeach (1973), atitude difere de valor porque:
1) Um valor é uma única crença ao passo que uma atitude se refere a uma organização de diversas crenças
todas focadas em um objeto ou situação. A escala de atitudes Likert, consiste de uma amostra representativa de
crenças todas relativas ao mesmo objeto ou situação. Quando somadas, fornecem um único índice da atitude
favorável ou desfavorável de uma pessoa com relação a esse objeto ou situação.
2) Um valor transcende objetos e situações ao passo que uma atitude é focada em algum objeto ou situação
específica.
3) Um valor é um padrão, mas uma atitude não é.
4) Uma pessoa tem tantos valores quanto crenças aprendidas sobre modos de conduta desejáveis e estados
finais da existência, e tantas atitudes quanto os encontros diretos e indiretos que ela teve com situações e
objetos específicos. É, então, estimado que existem dezenas de valores e milhares de atitudes.
5) Valores ocupam uma posição mais central que atitudes na constituição da personalidade e sistema cognitivo
de um indivíduo e, portanto, são determinantes de atitudes assim como do comportamento.
6) Valor é um conceito mais dinâmico que atitude, tendo uma relação mais imediata com motivação. (...) Se
uma atitude também tem um componente motivacional, isso ocorre somente porque o objeto ou situação
valorizado da atitude é visto como positivamente ou negativamente instrumental para a obtenção do valor.
7) O conteúdo substantivo de um valor pode estar diretamente ligado a funções de defesa do ego,
conhecimento ou atualização pessoal enquanto o conteúdo de uma atitude está relacionado a essas funções
apenas de forma inferida.
(p. 18 e 19)
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2. Atividade
Segundo o dicionário Novo Aurélio Século XXI (Ferreira, 1999), atividade é a qualidade ou estado de
ativo; ação. É qualquer ação ou trabalho específico. É o meio de vida; ocupação, profissão.
Semelhantemente, Reynolds e Darden (1974) argumentam que “atividade é uma ação manifestada
como exposição à mídia, comprar em uma loja ou contar a um vizinho sobre um novo serviço. Embora essas
ações possam ser observadas, as razões para as ações são muito subjetivas para uma avaliação direta.” (p. 87)
(grifo da autora)
.

Schewe e Smith (1982) completam:
“Atividades são ações manifestas usualmente observáveis, como ver um veículo de propaganda, ser cliente de
uma certa loja, ou comprar uma marca específica. As principais categorias de atividades são lazer, trabalho e
devaneio.” (p. 120)
Plummer (1974a) cita, como exemplos de atividades: trabalho, hobbies, eventos sociais, férias,
entretenimento, membro de clube, comunidade, compras e esportes.
Além disso, Gunter e Furnham (1992) afirmam que “atividades medem melhor os estilos de vida do
que atitude porque as atividades medem o que as pessoas fazem.” (p. 65) (grifo da autora)
3. Comportamento
Segundo o dicionário Novo Aurélio Século XXI (Ferreira, 1999), comportamento, para a psicologia, é
o “conjunto das reações que se podem observar num indivíduo, estando este em seu ambiente, e em dadas
circunstâncias.” (grifo da autora)
O item “comportamento” abordado no Dicionário de Psicologia de Piéron (1975) traz:
“Esta velha palavra usada por Pascal, foi reintroduzida na linguagem psicológica por Piéron (1907) como
equivalente a behavior. Designa as maneiras de ser e agir dos animais e seres humanos, as manifestações
objetivas de sua atividade global. Pierre Janet designou como condutas certas formas particulares do
comportamento humano (conduta da espera, de triunfo ou fracasso, etc.).” (grifo da autora)
Para Weiten (2002), “comportamento é a resposta ou atividade observável realizada por um ser
vivo.”(p. 521) (grifo da autora)

4. Crenças
Robertson, Zielinski e Ward (1984) diferenciam as crenças das atitudes:
“Crenças são padrões organizados de cognições, o conhecimento que uma pessoa considera verdadeiro sobre
algum aspecto de seu mundo. É o que a pessoa ‘sabe’ sobre algum objeto. Crenças não são acompanhadas de
sentimentos negativos ou positivos. Crenças tendem a ser estáveis e não mudam rapidamente. Crença é a
totalidade estável de cognições e percepções neutras que um indivíduo tem sobre um objeto.” (p. 247) (grifo
da autora)
“Atitude, por outro lado, não é neutra e tem um forte componente emocional. Embora seja possível ter uma
crença sem estar acompanhada de uma atitude, uma atitude naturalmente inclui e incorpora crenças
relevantes. Crenças, então, são componentes das atitudes.” (p. 247) (grifo da autora)
A Encyclopedia of Psychology de Corsini (1984), p. 99, também relaciona crenças à atitude:
“Crenças, intenções e comportamentos são vistos como relacionados à atitude, embora sejam
conceitualmente distintos da atitude.” (grifo da autora)

5. Cultura
Segundo Chisnall (1995), cultura é um grupo de pessoas trocando e transmitindo crenças, valores,
atitudes e padrões de comportamento vistos como comuns e considerados como importantes numa sociedade
específica.
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Para Wade e Tavris (2000), “cultura é um programa de regras compartilhadas que governam o
comportamento dos membros de uma comunidade ou sociedade, e os valores, crenças e atitudes
compartilhadas pela maior parte dos membros da comunidade.” (p. 3) (grifo da autora)
Weiten (2002) define cultura como “costumes, crenças, valores, normas (..) de uma comunidade,
amplamente compartilhados por seus membros, que são transmitidos socialmente através de gerações.” (p.
521) (grifo da autora)
Para Sheth, Mittal e Newman (2001), “cultura é tudo o que a pessoa aprende e partilha com membros
de uma sociedade, inclusive idéias, normas, moral, valores, conhecimento, habilidades, tecnologia,
ferramentas, objetos materiais e comportamentos.”(p.151) (grifo da autora)
“Embora a cultura inclua várias crenças e comportamentos partilhados, o cerne da cultura são os valores. Os
valores culturais podem-se aplicar a coisas, idéias, objetivos e comportamentos.” (p.157) (grifo da autora)
Semelhantemente, Bennett e Kassarjian (1975) afirmam que o cerne do conceito de cultura “inclui
um conjunto de crenças, valores, hábitos, atitudes e formas de comportamento aprendidas que são
compartilhadas por uma sociedade e transmitidas de geração a geração dentro dessa mesma sociedade.” (p.
154) (grifo da autora)
Karsaklian (2000) cita a definição de cultura de Tylor (1994):
“Conjunto complexo, que inclui conhecimentos, crenças, artes, lei, moral, costumes e todas as demais
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” (Tylor, 1994 apud
Karsaklian, 2000:139)
6. Estilo de Vida
Segundo o Dicionário de Psicologia de Chaplin (1981), o estilo de vida, segundo Adler, “é a maneira
individual e característica de uma pessoa enfrentar o seu ambiente e as suas necessidades e aspirações. O
conceito abrange a totalidade das motivações e dos padrões de comportamento do indivíduo no decurso da
sua vida.” (grifo da autora)
Afonso Alvarez Villar, no Dicionário de Ciências Sociais de Silva (1986), oferece as seguintes
definições de Estilo de Vida (ou Modo de Vida):
“Estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivenciam o mundo e, em
conseqüência, se comportam.” (grifo da autora)
“O conceito de estilo de vida tem especial importância na obra de E. Spranger. Em seu livro Formas de vida
(6. ed. Madrid, Revista de Occidente, 1966), ele distingue seis estilos. São o fio condutor da trajetória
existencial do homem, alvos para os quais se dirigem os dardos de suas ações, como na comparação feita por
Aristóteles em sua Moral a Nicômaco.(...) Em conseqüência, (...) pode-se considerar seis formas de vida
correspondentes ao Homo theoreticus, economius, aestheticus, socialis, politicus e religiosus.” (grifo da
autora)
“A expressão estilos de vida ou formas de vida refere-se a uma esfera mais abrangente que a expressão modos
de vida relacionada antes com ‘modos de comportamento próprios a cada estrato social e vinculados
basicamente ao consumo e ao tempo livre’. O estilo de vida é um elemento fundamental, dentro da ordem
simbólica, na definição dos grupos de status. Se as classes sociais, dentro do esquema weberiano, se definem
fundamentalmente em função das diferentes ‘situações do mercado’, os grupos de status dependem do
consumo de bens (materiais ou não) expresso simbolicamente por um estilo particular de vida. Assim a posse
de bens se traduz em consumo simbólico, em signos ou diferenças significantes.(...) O estilo de vida significa
relações de associação ou dissociação no sistema de estratificação (Bourdieu). Assim, as formas ou estilos de
consumo contribuem fundamentalmente para as explicações da estratificação social. Naturalmente as classes,
em sentido weberiano, tendem a se converter na condição necessária da participação num grupo de status,
porém não são condição suficiente.”
Para Sobel (1981), estilo de vida “consiste nos comportamentos que são fisicamente observáveis ou
dedutíveis pela observação.” ( p.166)

441

Sílvia A. do A. Tomanari, 2003.

Para Chisnall (1995), o conceito de Estilo de Vida se refere a formas características ou distintas de se
viver adotadas por certas comunidades ou segmentos da comunidade. Está relacionado com atitudes e
comportamentos com relação à alocação de dinheiro, tempo e esforço para buscar objetivos considerados
desejáveis por tipos particulares de pessoas.
Segundo Plummer (1974a), o conceito dos modelos de estilo de vida, e suas relações com marketing,
foi introduzido em 1963 por William Lazer. Ele definiu modelos de estilo de vida como “um conceito de
sistemas. Ele refere-se a um modo distinto de viver em seu sentido mais amplo. (...) Ele incorpora os modelos
que se desenvolvem e emergem da dinâmica de viver em uma sociedade”. (p. 33) (grifo da autora)
“O enfoque de medida de estilo de vida mais usado eram as colocações sobre AIO (Atividades,
Interesses e Opiniões). O estilo de vida usado na segmentação por estilo de vida mede as atividades das
pessoas em termos de (1) como elas gastam seu tempo; (2) seus interesses, o que consideram mais importante
ao seu redor; (3) suas opiniões em termos do que elas vêem sobre si mesmas e do mundo ao seu redor; e (4)
algumas características básicas como seus estágios no ciclo de vida, renda, educação, local em que
moram.”(p.33)
O autor propõe que as dimensões de estilo de vida são as atividades, interesses, opiniões e
demografia:
ATIVIDADES
trabalho
hobbies
eventos sociais
férias
entretenimento
membro de clube
comunidade
compras
esportes

INTERESSES
família
casa
trabalho
comunidade
recreação
moda
comida
mídia
realizações

OPINIÕES
si mesmo
questões sociais
política
negócios
economia
educação
produtos
futuro
cultura

DEMOGRAFIA
idade
educação
renda
ocupação
tamanho da família
residência
geografia
tamanho da cidade
estágio ciclo de vida

Fonte: Plummer (1974a) p. 33

Para Lazer (1963) “Estilo de vida é um conceito comportamental de muita importância para
entender, explicar e prever comportamento do consumidor. (...) Itens como mobilidade, lazer, classe social,
ciclo de vida, status, conformidade, massa e família como unidades de consumo, fazem parte da fábrica de
estilo de vida.” (Lazer 1963:132 apud Frank, Massy e Wind 1972:59)
Para Hawkins, Best e Coney 1989, o estilo de vida é uma função das características individuais
inerentes que têm sido formadas através das interações sociais conforme a pessoa se move pelo ciclo de vida.
O estilo de vida é influenciado por fatores como valores, demografia, classe social, grupos de
referências, ciclo de vida da família, experiências passadas e características individuais (como motivos,
emoções e personalidade)
Cotrim (1996) afirma que estilos de vida são os padrões que definem as formas como os
consumidores vivem, gastam o seu tempo e o seu dinheiro.
Para o autor o estilo de vida é aprendido pelo consumidor através de influências externas e internas.
• Externas:
o cultura
o classe social
o grupos de referência
o família
• Internas:
o personalidade
o valores
Cotrim cita, ainda, que o estilo de vida é estudado através da observação de Atividades, Interesses e
Opiniões.
Estatisticamente falando, Grisi (1986) afirma que estilo de vida “pode ser tomado como variável
dependente de outras como classe social, personalidade e ainda, de características demográficas. Por outro
lado, o estilo de vida tem se revelado mais útil aos propósitos da segmentação de mercado quando tomando
como uma variável independente a partir da qual se tenta explicar o comportamento do consumidor.” (p.56)
(grifo da autora)
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Wind e Green (1974) definem estilo de vida como a maneira como as pessoas vivem e gastam seu
tempo e dinheiro. Para eles “o estilo de vida (ou perfil psicográfico) tem sido medido e descrito de diversas
formas:” (p.106) (grifo da autora):
• Os produtos e serviços consumidos pelas pessoas – o estilo de vida é refletido pelos produtos e serviços
que uma pessoa compra e a forma como os usa.
• As atividades, interesses e opiniões de uma pessoa (como as variáveis AIO)
• O sistema de valores da pessoa.
• Os traços de personalidade da pessoa e o conceito de si mesmo.
• A atitude da pessoa com relação a várias categorias de produtos e marcas que pode incluir os benefícios
procurados.
Uma definição diferente de estilo de vida é a proposta por Sheth (2001):
“O estilo de vida é determinado por (a) características pessoais de um consumidor, a saber: genética, raça,
sexo, idade e personalidade; (b) seu contexto pessoal, a saber: cultura, instituições, grupos de referência e
valor pessoal; e (c) necessidades e emoções. Esses três conjuntos de fatores juntos influenciam o padrão de
nossas atividades – como gastamos tempo e dinheiro.” (p.150) (grifo da autora)

7. Interesse
A Modern Dictionary of Sociology de Theodorson e Theodorson (1969) define interesse como a
“disposição favorável em direção a um objeto, uma atividade e uma preferência consistente por aquele objeto
ou atividade em detrimento de outros. Desta forma, interesse implica que o objeto ou atividade de interesse é
o foco de atenção para o indivíduo.” (grifo da autora)
Segundo o Dicionário de Psicologia de Piéron (1975), interesse, termo de uso comum, designa, em
psicologia, correspondência entre certos objetos e tendências peculiares do indivíduo interessado por esses
objetos, os quais, desse modo, lhe atraem a atenção e orientam a atividade.” (grifo da autora)
O Dicionário de Psicologia de Chaplin (1981), define interesse como:
“1. Atitude permanente que atrai a atenção do indivíduo de modo a torná-la seletiva para com o objeto de
interesse.” (grifo da autora)
“2. O sentimento de que uma certa atividade, passatempo ou objetivo é de valor ou tem significado para o
indivíduo.” (grifo da autora)
“3. Estado de motivação, ou tendência, que guia o comportamento num certo sentido ou para determinados
fins.” (grifo da autora)
J. P. Plamentaz, no Dicionário de Ciências Sociais de Silva (1986), faz uma abordagem sociológica das várias
definições do termo:
“Um interesse pode significar: (...)qualquer objeto cuja importância para aqueles que o buscam é grande a
ponto de determinar as suas normas de conduta e os seus julgamentos de valor.” (grifo da autora)
“O interesse de um homem concentra-se no que é proveitoso para ele, naquilo que o auxilie nos seus objetivos
ou que lhe traga satisfação. Assim, um homem pode não reconhecer seu próprio interesse, ou outras pessoas
podem reconhecê-lo melhor do que ele próprio.(...) Surge daí uma distinção entre as necessidades e os
interesses, bem como os interesses imediatos e os mediatos. Os interesses, nesse sentido, estão sempre
relacionados com as necessidades reais ou potenciais. Se der a um homem aquilo que se julga ser bom para
ele, independentemente do que ele queira ou possa vir a querer, não se estará atendendo a seu interesse.” (grifo
da autora)
Ruth Scheeffer, nesse mesmo dicionário, define interesse do ponto de vista da psicologia:
“O termo interesse tem sido utilizado com freqüência para indicar uma atitude de atenção - a atenção seletiva
- quando resulta em prazer o objeto dessa atenção.” (grifo da autora)
“E. K. Strong Jr. concebe o interesse como um aspecto da consciência, que envolve atenção persistente,
sentimento e atividade. (...) O interesse se caracteriza pela intensidade e pela duração. Representa atividades
que agradam ou desagradam ao indivíduo, que o atraem ou o repelem.” (grifo da autora)
“R. Bohoslavsky define interesse como uma disponibilidade para ser motivado por uma área da realidade, de
modo discriminativo em relação a outras áreas.” (grifo da autora)
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“Para D. E. Super, interesses manifestos são preferências observadas nas atividades e no comportamento
cotidiano do indivíduo.” (grifo da autora)
“De acordo com J. G. Darley e T. Haguenah, no contexto da psicologia ocupacional e vocacional, os interesses
refletem o sistema de valores, as necessidades e a motivação do indivíduo com relação ao mundo das
profissões. Nesses termos podem ser considerados a força propulsora da realização das aptidões profissionais.”
(grifo da autora)
“Crites identifica sete abordagens teóricas distintas a respeito das diferenças individuais e do desenvolvimento
dos interesses:
a) os interesses são aprendidos;
b) os interesses representam formas de ajustamento;
c) os interesses são um aspecto da personalidade;
d) os interesses são expressões do auto-conceito;
e) os interesses são motivações;
f) os interesses são resultado do tipo de relacionamento inicial com as figuras parentais, relacionamento
segundo o qual o indivíduo desenvolve ou não o interesse por pessoas;
g) o interesse é resultado de múltiplos fatores.” (grifo da autora)
“Os interesses podem ser identificados e aferidos através de instrumentos e medidas psicológicas. Devido a
seu estreito relacionamento, os interesses são também aferidos através de testes e inventários de valores, de
necessidades psicológicas e de motivações. Entre os instrumentos mais conhecidos e utilizados para a
identificação de interesses, tanto em seu país de origem, os EUA, como em outras partes do mundo, destacamse o inventário de interesses de E. K. Strong, o registro de preferência de G. F. Kuder e a escala de valores de
G. W. Allport e G. M. Vernon.” (grifo da autora)
Segundo Reynolds e Darden (1974), interesse em algum objeto, evento ou tópico é um grau de
excitação que é acompanhado de atenção especial e contínua por esse objeto.
Semelhantemente, Schewe e Smith (1982) afimam que “o interesse por algum objeto, evento ou tópico referese ao grau de excitamento que acompanha a atenção especial ou contínua sobre tal coisa.” (p. 120)
Para Rokeach (1973)
“Um interesse é apenas uma das muitas manifestações de um valor, e, portanto, tem alguns dos atributos que
um valor tem. Um interesse pode ser a representação cognitiva de necessidades; ele pode guiar ações,
avaliações se si mesmo e outros, e comparações de si mesmo com os outros. (...) Mas interesse é, obviamente,
um conceito mais estreito que valor. (...) Interesses se parecem mais com atitudes do que com valores,
representando atitudes favoráveis ou desfavoráveis com relação a certos objetos (arte, pessoas, dinheiro) ou
atividades (profissões).” (p.22) (grifo da autora)

8. Motivação
Segundo Bennett e Kassarjian (1975), motivação pode ser considerada como a “força impulsora por
trás do comportamento, que, por sua vez, é guiado por cognições e aprendizado e por influências grupais e
culturais. As reações consistentes do indivíduo para com o mundo que o rodeia constituem sua
personalidade. Lamentavelmente, por causa das interdependências dos vários aspectos do comportamento
humano, particularmente da confusão entre personalidade e motivação, os estudiosos não podem nem mesmo
chegar a um acordo quanto a definições.” (p. 81) (grifo da autora)
O Dicionário de Psicologia de Piéron (1975) define motivação como um fator psicológico (consciente
ou não), que predisponha o indivíduo, animal ou ser humano, a efetuar certos atos ou a tender para certos
objetivos. Ex.: uma necessidade, uma tendência.
Westen (1998), sumariza motivação como a força motriz que energiza o comportamento.
Segundo Wade e Tavris (2000), motivação é um processo interno de uma pessoa ou animal que causa
movimento em direção a uma meta ou afastamento de uma situação de desprazer.
Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem “motivo” como uma predisposição duradoura que
desperta e direciona o comportamento para certas metas.
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Segundo o Dicionário de Psicologia Dorsch (2001), motivação é a parte do diagnóstico psíquico em
que se procura a chegar a afirmações sobre impulsos, necessidades, tendências, interesses, metas etc.
Weiten (2002) afirma que motivação envolve comportamento direcionado a um objetivo.
“Motivos são necessidades, carências, interesses e desejos que impulsionam as pessoas em certas
direções.” (p. 279)
Ele alerta que há várias teorias de motivação, entre elas a teoria de motivação baseada em impulso.
“Impulso é estado interno de tensão que induz um organismo a dedicar-se a atividades que possam
reduzir tal tensão.” (p. 281)
Ele salienta, ainda, que as teorias de motivação divergem quanto a ênfase dada à motivação inata (de
base biológica) e motivação aprendida (de base social). (p. 279)
O autor argumenta que a maioria das teorias estabelece uma diferenciação entre MOTIVOS
BIOLÓGICOS, que se originam nas necessidades corporais, como a fome, e MOTIVOS SOCIAIS, que se
originam em experiências sociais, como a necessidade de realização.
Para ele, as necessidades biológicas são menos numerosas (cerca de 10 a 15) e todos os seres
humanos têm essas mesmas necessidades. As necessidades sociais, por outro lado, variam de acordo com as
experiências de cada um (aprendizagem e socialização) e, portanto, podem ser muito numerosas. (p. 282-3)
Já Mattar (1999) afirma que:
“Para os nossos objetivos de pesquisa de marketing, motivação refere-se a necessidades, desejos, vontades,
impulsos ou qualquer outro estado que impele, conduz, ativa, move, direciona ou canaliza o comportamento de
pessoas para o atingimento de determinados objetivos.” (157-8) (grifo da autora)
“À medida que o comportamento é uma exteriorização de um conjunto complexo de variáveis do indivíduo,
dentre elas a motivação, é importante para o marketing conhecer qual a relação entre essas variáveis
interiores, principalmente a motivação, e o comportamento de escolha, compra e uso de produtos. As
motivações tendem a ser mais estáveis nos indivíduos que seu comportamento, e conhecer as motivações
permite prever melhor o comportamento futuro do que a projeção de comportamentos passados e presentes.”
(p. 58) (grifo da autora)
Hockenbury e Hockenbury (2002):
“Motivação refere-se às forças que agem sobre um organismo, ou dentro deles para iniciar e direcionar o
comportamento.” (p. 279)
Sheth (2001), oferece a seguinte definição de motivação:
“Motivação é o que movimenta as pessoas – a força motriz de todo comportamento humano. Mais
formalmente falando, ela é definida como o estado de impulso (...) que impele o comportamento em direção a
um objetivo. Assim, a motivação tem dois componentes: (1) impulso (...) e (2) objetivo. Impulso é um estado
interno de tensão que produz ações com a finalidade de reduzir aquela tensão. Um objetivo é algo no mundo
exterior cuja aquisição irá reduzir a tensão.” (p. 145-6) (grifo da autora)
Para ele o impulso dá “a energia para agir; o objeto-meta (objetivo) dá a direção para que se canalize
aquela energia. De modo análogo, o (...) impulso é como ‘pisar no acelerador’ em um automóvel, ao passo que
o objetivo é como a direção do carro. Um sem o outro não produz efeitos.” (p.146)
Sheth, Mittal e Newman (2001) afirmam que “o processo motivacional inicia-se quando um estímulo
gera uma moção” (impulso) (p. 326)
Eles alertam que “os conceitos de necessidade e desejo estão muito próximos do conceito de
motivação.” (p. 327)

9. Necessidade
Segundo o Dicionário de Psicologia Dorsch (2001), “necessidade é o estado de uma carência, da falta
de alguma coisa, cujo suprimento se exige. (...) Psiquicamente, a necessidade é o sentimento ligado à vivência
de uma carência e ao esforço de seu afastamento (satisfação).”
Segundo o Dicionário de Psicologia de Piéron (1975), necessidade é uma “manifestação natural de
sensibilidade interna, que desperta uma tendência a realizar um ato.”
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Sdorow (1998) define necessidades como “estado motivado causado por privação fisiológica, como
falta de comida ou água.” (p.377)
Sheth, Mittal e Newman (2001) esclarecem a diferença entre necessidade e desejo:
“Necessidade é condição insatisfatória de um cliente, que o leva a uma ação que tornará essa condição melhor.
Um desejo é o afã de obter mais satisfação do que é absolutamente necessário para melhorar uma condição
insatisfatória. (...) A necessidade nasce de um desconforto nas condições físicas ou psicológicas da pessoa.”
(p. 59) (grifo da autora)
“As necessidades de uma pessoa são determinadas por dois fatores: pelo próprio indivíduo e pelo ambiente.
Esses determinantes relacionam-se com as características físicas dos indivíduos e do ambiente, e não com o
contexto social ou institucional.” (p. 60) (grifo da autora)

10. Opinião
Segundo A Modern Dictionary of Sociology de Theodorson e Theodorson (1969), opinião é:
“1. Uma conclusão ou julgamento sobre um evento específico, objeto (incluindo uma pessoa ou grupo) ou
situação. Uma opinião é uma manifestação muito específica de uma atitude em relação a um problema
particular.” (grifo da autora)
“2. Uma expressão verbal da atitude.” (grifo da autora)
O Dicionário de Psicologia de Piéron (1975) coloca que, segundo Stoetzel, uma opinião corresponde
a uma determinada atitude que se manifesta pela adesão a uma proposição ou fórmula determinada.
Segundo o Dicionário de Psicologia de Chaplin (1981), opinião é:
“Uma crença, especialmente ainda temporária e susceptível de modificação. As opiniões situam-se algures
entre a fé, que é uma crença intrinsecamente inverificável, e o conhecimento, que já foi verificado e não está
sujeito à interpretação individual.”
A. N. Oppenheim , no Dicionário de Ciências Sociais de Silva (1986) oferece várias definições de
opinião:
“Opinião é um julgamento, convicção, ponto de vista ou crença, sustentado por uma pessoa sobre determinada
questão. Pode ser expressa ou tácita, baseada em julgamento de valor ou em qualquer espécie de raciocínio ou
prova e, para o indivíduo, sua opinião sobre determinada questão pode ser importante, ou não, em graus
variados. (...) Tende-se a ordenar as opiniões num continuum pró-contra em relação a seu objeto.” (grifo da
autora)
“É útil distinguir entre opiniões e atitudes mais amplas e sistemas de valores nos quais elas se baseiam.
Geralmente as opiniões se referem a pontos muito restritos e específicos, e um certo número de opiniões
expressadas pode permitir que se infira a existência de uma atitude subjacente, mais geral. Assim, ainda que
as opiniões sejam relativamente superficiais, mutáveis e limitadas, às vezes têm suas raízes em sistemas de
atitudes que são mais resistentes, menos mutáveis, de maior alcance e mais intimamente ligados à
personalidade do indivíduo. Não se encontra com freqüência uma opinião que seja isolada e que não expresse
ou não tenha ligação com alguma atitude ou traço subjacente.
É claro, portanto, que as tentativas de mudar opiniões podem ser freqüentemente mal orientadas, por não
levarem em consideração as atitudes subjacentes. Acredita-se que as atitudes e as opiniões com elas
relacionadas tenham alguma função na manutenção do equilíbrio emocional do indivíduo; por isso, a mudança
de opinião pode ser particularmente difícil e transitória. Um dos modos mais eficazes de mudar atitudes e
opiniões é provocar mudanças nas normas do grupo de referência. Outros métodos de mudar opiniões incluem
conferências, sugestão de prestígio e uso de meios de comunicação de massa.” (grifo da autora)
“Existindo uma opinião, ela em geral pode ser medida, e com esse objetivo foram criadas várias técnicas.
Geralmente colhem-se as opiniões de grande número de pessoas, como no caso das chamadas apurações de
opinião pública. Isso envolve numerosos e complexos problemas de amostragem, podendo-se usar escalas de
opinião, declarações de atitudes, técnicas projetivas e várias outras técnicas de questionário.
Operacionalmente, as opiniões são consideradas respostas verbais que o indivíduo dá em reação a situações de
estímulo nas quais foi levantada alguma questão geral.”(grifo da autora)
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Para Reynolds e Darden (1974), opinião é “uma ‘resposta’ verbal ou escrita que uma pessoa dá em
resposta a uma situação de estímulo. Ela é usada para descrever interpretações, expectativas e avaliações –
como crenças sobre as intenções de outras pessoas, antecipações com relação a futuros acontecimentos e
avaliação das conseqüências positivas ou negativas de determinadas ações.” (p. 87) (grifo da autora)
Para Schewe e Smith (1982), “uma opinião é uma resposta verbal ou escrita que uma pessoa dá a uma
situação de estímulo na qual é levantada alguma pergunta. As opiniões podem ser categorizadas ulteriormente
como crenças, atitudes ou valores.” (p. 120) (grifo da autora)
Para Mattar (1999), “opiniões são manifestações de atitude dos entrevistados em relação a
determinado objeto.” (p.157) (grifo da autora)

11. Personalidade
Segundo o Dicionário de Psicologia de Piéron (1975), o termo “personalidade”, entre todos os que a
psicologia moderna emprega, é, talvez, o que tenha sofrido maior número de variações em seu significado.
Allport “enumerou cinqüenta acepções diferentes. O que a personalidade representa, essencialmente, é a noção
de unidade integrativa de um ser humano, pelo que, inclui todo o conjunto de suas características (atributos)
diferenciais permanentes (constituição, temperamento, inteligência, caráter) e suas modalidades específicas de
comportamento. Para Sherlon a personalidade é a organização dinâmica dos aspectos cognitivos, afetivos,
conativos, fisiológicos e morfológicos do indivíduo.” (grifo da autora)
Piéron (1975) define, ainda, a personalidade básica (basic personality). “Na psicologia social norteamericana, esta expressão aplica-se à noção de uma estrutura comum de personalidade (atitudes, tendências,
valores, sentimentos) dos membros de uma sociedade. O conhecimento dessa personalidade básica permitiria
prever a natureza de um certo número de instituições sociais. É denominada, às vezes, personalidade modal
(modal personality).” (grifo da autora)
O Dicionário de Psicologia Dorsch (2001) traz vários conceitos de personalidade:
Personalidade “como ‘ponto de intersecção’de todas as posições ocupadas numa estrutura social ou como
sistema de papéis internalizados. Ponto de partida da definição da personalidade neste sentido não é, pois, o
indivíduo, mas a cultura, a sociedade ou a interação de seus membros. Papel, como unidade da cultura, é,
então, a seqüência estruturada de ações aprendidas, realizada por uma pessoa numa interação.” (p.666)
“O conceito de si-mesmo recebeu nas teorias modernas da personalidade (...) dupla importância: de um lado,
foi definido como a totalidade das atitudes e sentimentos a respeito de si-mesmo; de outro lado, foi
interpretado como um grupo de processos mentais que comandam o comportamento no sentido de uma
adaptação optimal ao ambiente.” (p.670)
O dicionário traz a definição de Allport. “Ele define personalidade como a ‘organização dinâmica dos sistemas
que determinam o comportamento e o pensamento característico do indivíduo’. Aqui o ‘si-mesmo’constitui o
sistema mais importante da personalidade.” (p. 672)
Além disso, o dicionário traz a afirmação que “de modo mais geral, pode-se conceber a personalidade como
um conjunto das condições do comportamento individual, incluindo-se tanto os aspectos evolutivos como as
relações com o mundo ambiente.(...) Uma teoria da personalidade deve se abarcar toda vivência e
comportamento individual.” (p. 744)
Segundo Skinner (1982), “um eu ou uma personalidade é, na melhor das hipóteses, um repertório de
comportamento partilhado por um conjunto organizado de contingências.” (p. 130) (grifo da autora)
“O corpo que se comporta de forma ponderada a maior parte do tempo é o mesmo corpo que,
ocasionalmente, se mostra insensível e cruel. (...) O que uma pessoa é, de fato, pode significar o que seria se
pudéssemos tê-la visto antes de seu comportamento ter sido submetido à ação de um ambiente. Teríamos então
conhecido sua ‘natureza humana’. Mas a dotação genética nada mais é até ter sido exposta ao meio ambiente, e
a exposição a modifica imediatamente. (...) O indivíduo adquire comportamento (hábitos) em contingências de
reforço.” (p. 130) (grifo da autora)
“Numa análise comportamental, uma pessoa é um organismo, um membro da espécie humana que
adquiriu um repertório de comportamento.” (p.145)
“Uma pessoa não é um agente que origine; é um lugar, um ponto em que múltiplas condições
genéticas e ambientais se reúnem num efeito conjunto. Como tal, ela permanece indiscutivelmente única. (...)
Ninguém mais tem sua história pessoal. Daí se segue que ninguém mais se comportará precisamente da mesma
maneira. Referimo-nos ao fato de que não há ninguém como ela enquanto pessoa, quando falamos de sua
identidade.” (p. 145-6)
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Para Westen (1998), personalidade se refere a padrões duradouros de pensamentos, sentimentos e
comportamentos que são expressos em diferentes circunstâncias.
Engel, Blackwell e Miniard (2000), resumem personalidade como sendo as respostas consistentes de
um indivíduo a estímulos ambientais.
Hockenbury e Hockenbury (2001 e 2002) afirmam que a personalidade é definida como os “padrões
únicos e relativamente consistentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos de um indivíduo.”(p.369)
E o traço de personalidade “é uma predisposição relativamente estável e duradoura para comportar-se
consistentemente de uma certa maneira.” (p.392) (grifo da autora)
Segundo Weiten (2002), personalidade é uma “constelação única de características comportamentais
consistentes de um indivíduo.” (p.525)
Para Sheth, Mittal e Newman (2001), a personalidade de um indivíduo “refere-se aos modos
consistentes de ele responder ao ambiente em que vive. (...) Assim, um padrão repetido consistente de
comportamento é o que constitui a personalidade.” (p. 232) (grifo da autora) e “um traço de personalidade é
um modo de comportamento consistente e característico.” (p. 235) (grifo da autora)
Segundo os autores, Freud argumentou que a “personalidade é guiada por motivos conscientes e
inconscientes (desejos).” (p. 234) (grifo da autora)
Já Gray (2001) afirma que personalidade “se refere a o estilo geral da pessoa de interagir com o
mundo, especialmente com outras pessoas.” (p. 573)
12. Valores
O Dicionário de Filosofia de Abbagnano (1962) traz vários conceitos e definições de valores:
“Em geral o que deve ser objeto de preferência ou escolha. Desde a Antigüidade a palavra foi usada para
indicar a utilidade ou o preço dos bens materiais e a dignidade ou o mérito das pessoas. (...) O uso filosófico
do termo começa só quando o seu significado é generalizado para indicar qualquer objeto de preferência ou
escolha; e isso aconteceu pela primeira vez com os Estóicos os quais introduziram o termo no domínio da ética
e chamaram ‘valor’ os objetos das escolhas morais. (...) Por valor, em geral, eles entenderam ‘toda
contribuição a uma vida conforme a razão’, ou, como diz Cícero, ‘o que é conforme à natureza ou o que é
digno de escolha’. Pelo que é conforme a natureza eles entendiam o que deve ser escolhido em todos os casos,
isto, é, a virtude; como digno de escolha entendiam os bens que se devem preferir como o gênio, a arte, o
progresso, entre as coisas espirituais; a saúde, a força, a beleza entre as coisas corpóreas; a riqueza, a fama, a
nobreza entre as coisas externas.” (grifo da autora)
Alguns filósofos do século XX “por um lado, de fato, reconhecem que o valor está de algum modo presente ao
homem ou às atividades humanas ou ao mundo humano do qual constitui a norma ou o dever ser; por outro,
exigem que este seja independente de todo reconhecimento ou acontecimento humano e que possua um status
indiferente em relação ao mundo humano.” (grifo da autora)
“Um outro tipo de solução foi procurado, confiando a intuição do valor a uma experiência sui generis, de
natureza sentimental. O sentimento é, segundo Scheler, ‘uma forma de experiência cujos objetos são
completamente inacessíveis ao intelecto, que é cego para com eles como a orelha e o ouvido para com as
cores’ – esta forma de experiência nos apresenta autênticos objetos dispostos em uma ordem eterna
hierárquica, que são os valores. (...) A intuição sentimental do valor é também um ato de escolha preferencial;
escolha preferencial que segue a hierarquia objetiva dos valores, constituída por quatro grupos fundamentais:
valor do agradável e do desagradável, correspondentes à função do gozar e do sofrer; valores vitais,
correspondentes aos modos do sentimento vital (saúde, doença etc.); valores espirituais, isto é estéticos e
cognitivos e valores religiosos.” (grifo da autora)
Para Nietsche não existe valor que não seja uma possibilidade ou um modo de ser do próprio homem. “É esta a
tese característica da interpretação que denominamos empirista ou subjetivista do valor. Meinong foi o
primeiro a representar explicitamente esta tese reduzindo o valor de um objeto à sua ‘força de motivação’.(...)
Ehrenfels observando que, na base desta definição, possuiriam valor só os objetos existentes, definia o valor
como simples desejabilidade (...) introduz a conotação de possibilidade. Valor não é a coisa desejada, mas o
objeto desejável;não é a coisa no sentido que não é necessariamente um objeto real, não é desejado porque
simplesmente pode sê-lo.” (grifo da autora)
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“O relativismo do valor foi defendido por Dilthey: ‘a história é ela mesma a força produtora das determinações
de valor, dos ideais, das finalidades conforme as quais se determina o significado de homens e
acontecimentos’. Os valores e as normas, portanto, nascem e morrem na história e não existem além nem
acima do curso dela.” (grifo meu)
Em contraposição a essa dependência histórica, outras interpretações vêem no valor “dois caracteres
contrastantes, o absoluto e a relatividade: o primeiro constituiria o modo de ser do valor em si, o segundo o seu
modo de ser na história.”
Frondizi, de acordo com Abbagnano, afirma que “a organização econômica e jurídica, os hábitos, a tradição, as
crenças religiosas (...), contribuem para configurar determinados valores...” (grifo da autora)
“Os estudos contemporâneos (...) iluminaram os pontos seguintes:
1. O valor não é somente a preferência ou o objeto da própria preferência, mas é o preferível, o
desejável, o objeto de uma antecipação ou de uma espera normativa.
2. Não é um mero ideal (...) mas é, antes, o guia ou a norma das próprias escolhas.
3. A melhor definição (de valor) é aquela que o considera como uma possibilidade de escolha, isto é,
como uma disciplina inteligente de escolhas, que pode conduzir a eliminar algumas delas ou a
declará-las irracionais ou nocivas, e pode conduzir (e conduz) a privilegiar outras, prescrevendo a sua
repetição cada vez que determinadas condições se verificam.” (grifo da autora)
Segundo o Dicionário de Psicologia Dorsch (2001), “pesquisa de valor encontra-se mais intensamente
no âmbito das ciências sociais e em grau menor na psicologia, com a finalidade de esclarecer e predizer modos
de comportamento de grupos e indivíduos, no aspecto dos valores, como reguladores da ação (usam-se
sobretudo métodos de questionário e avaliação como instrumentos de medição). Formação de valores acontece
tanto por imitação e internalização de avaliações alheias e de valores desde a mais tenra infância, como por
experiência própria do indivíduo, gradual, negativa e positiva e, em parte, condicionada, vivendo num
ambiente de vida com outros indivíduos, com coisas e objetos. A formação de valores é uma parte essencial da
socialização.” (grifo da autora)
A Modern Dictionary of Sociology de Theodorson e Theodorson (1969) traz a seguinte definição de valor:
“Um princípio abstrato, generalizado, de comportamento para o qual os membros de um grupo sentem um
forte, e emocionalmente positivo, compromisso e o qual fornece um modelo para julgamento de atos e metas
específicas.
Valores fornecem os moldes gerais de comportamento que são expressos em mais específicas e concretas
formas nas normas sociais. Por causa da natureza generalista dos valores, é possível que indivíduos que
compartilham os mesmos valores discordem de normas específicas a respeito desses valores. Exemplos de
valores são justiça, liberdade, patriotismo e amor romântico.
Como valores guiam escolhas de objetos e comportamento, o estudo de valores envolve o estudo de atitudes,
comportamento, interação e estrutura social.” (grifo da autora)
Howard Becker, no Dicionário de Ciências Sociais de Silva (1986), oferece as seguintes definições de
valor:
“Em seu emprego mais geral nas ciências sociais, valor designa o objeto, seja qual for, de uma necessidade,
atitude, ou desejo.” (grifo da autora)
“Outro uso, talvez o mais freqüente, é encontrado em sociologia e antropologia. O termo passou a designar os
padrões culturais compartilhados, através dos quais se pode comparar e julgar a relação - moral, estética ou
cognitiva - dos objetos de atitudes, desejos e necessidades.” (grifo da autora)
“O estudo de valores tem sido principalmente uma tarefa filosófica. Muitas tentativas de definição de valor
têm partido de sociólogos e antropólogos.” (grifo da autora)
“W. I. Thomas e F. Znaniecki (...) ‘Por valor social entendemos qualquer dado que tenha um conteúdo
empírico acessível aos membros de algum grupo social e um significado em relação ao qual é ou pode vir a ser
objeto de atividade...Por atitude entendemos um processo de consciência individual que determina a
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atividade real ou possível do indivíduo no mundo social... A atitude é, assim, o equivalente individual do
valor social; a atividade, seja lá em que forma, é o vínculo entre eles... A causa de um valor ou de uma atitude
nunca é uma atitude ou um valor isolado, mas sempre uma combinação de uma atitude e um valor.’” (grifo
da autora)
C. Kluckhohn define valor como “uma concepção do desejável explícita ou implícita, característica de um
indivíduo ou de um grupo, e que influencia a seleção dos modos, meios e fins da ação”; e T. Parsons afirma
que: “Pode chamar-se de valor um elemento de um sistema simbólico compartilhado que serve de critério ou
padrão para a seleção entre alternativas de orientação que são intrinsecamente viáveis numa situação”. (grifo
da autora)
Carlos Moya Valgañón (em Silva, 1986) discorre sobre a teoria do valor. Ele afirma que:
“Os valores se originam empiricamente a partir dos processos psíquicos de comunicação gerados na interação
social; a resultante de um grande número de tais interações se projeta acima desses sujeitos individuais como
conteúdo espiritual que os governa.” (grifo da autora)
“Os valores são um elemento decisivo da estrutura pessoal; sua gênese e seu acontecer supõem sempre essa
ativa relação de reciprocidade entre pessoa e sociedade.” (grifo da autora)
R. Williams (sociólogo funcionalista) considera suficiente, como ponto de partida, a definição de valor mais
freqüente na literatura das ciências sociais: “Uma concepção do que é desejável e que influencia a conduta
seletiva”. Williams sustenta que, embora em certas instâncias seja difícil fazê-lo, é necessário distinguir entre
valores e outros conceitos relacionados, como crenças, necessidades ou motivos. Ele sustenta que os valores
são “elementos reais, passíveis de investigação empírica e analisáveis como variáveis dependentes de
fenômenos como mudança da população, tecnologia, produção econômica, organização política.” (grifo da
autora)
Segundo Rose (1962), há duas categorias de Valores:
Normas – são diretamente guiados para ações positivas ou negativas.
Ideais – o que o indivíduo diz ou o que ele acredita que gostaria de fazer e que pode coincidir, algumas vezes,
com as normas, mas que geralmente tem uma indireta ou remota relação com o comportamento de fato.
Mesmo quando ideais não coincidem com normas, “eles fornecem guias para o comportamento
como metas remotas que serão atingidas indiretamente.” (p.6) (grifo da autora)
O autor afirma, ainda, que quando os valores são considerados do aspecto subjetivo, são chamados de
atitudes.
Para Allport (1973), um valor é uma crença segundo a qual um homem prefere agir. É, portanto, uma
disposição cognitiva, motora e, acima de tudo, profundamente do proprium.
Rokeach e Ball-Rokeach (1989) afirmam que valores também têm sido considerados como fortes
meios para prever atitudes e comportamentos sociais, incluindo comportamento do consumidor.
Eles alertam que: “O que ainda está faltando nas discussões de valores, entretanto, é a noção de
sistemas ou hierarquia de valores, a idéia que sociedade e indivíduos podem ser comparados de forma
precisa com outras sociedades e indivíduos não somente em termos de valores específicos, mas também em
termos de prioridades de valores.” (p.775) (grifo da autora)
Além disso afirmam que “há inúmeros estudos que mostram que a lista de valores terminais e
instrumentais tem significativa relação com variações socioeconômicas, idade, sexo, raça, religião e estilo de
vida.” (p. 776) (grifo da autora)
Milton Rokeach (1973), um dos grandes estudiosos de valores, afirma que “o conceito de valores (...)
é a principal variável dependente nos estudos da cultura, sociedade e personalidade e a principal variável
independente nos estudos de atitudes e comportamentos sociais.” (p. ix)
Para ele, “valor é uma crença duradoura a qual um específico modo de conduta ou estado final da
existência é pessoalmente ou socialmente preferível a um modo oposto de conduta ou estado final da
existência”. (p.5)
“Dizer que uma pessoa tem um valor é dizer que ela tem uma crença duradoura (...) que um modo de
comportamento ou estado final da existência específico é preferido a um modo oposto de comportamento ou
estado final. Esta crença transcende atitudes com relação a objetos e com relação a situações; é um padrão
que guia e determina ações, atitudes com relação a objetos e situações, ideologia, apresentação de si mesmo
para outros, avaliações, julgamentos, justificativas, comparações de si mesmo com outros e tentativa de
influenciar outros. (...) Valores são (...) organizados em organizações hierárquicas duradouras em uma escala
de importância. ” (p. 25) (grifo da autora)
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Ele ainda argumenta que valores são estruturas psicológicas resultantes de experiências pessoais,
sociais e culturais. (p.24)
E completa: “Valores são guias e determinantes das atitudes e ideologias sociais em uma mão e do
comportamento social na outra”. (p. 24) Rokeach, 1973
O autor propõe dois tipos de valores: Valores terminais – estados finais da existência (pessoais e
sociais) e Valores instrumentais – modos de conduta (moral e competência).
Além disso, após análise de várias teorias, ele conclui que “mudanças na personalidade e autoconceito irão culminar em mudanças nos valores, atitudes e comportamentos” (p. 219) e que “as descobertas
sugerem que cultura, sociedade e personalidade são os principais antecedentes dos valores e que atitudes e
comportamento são as principais conseqüências.” (p. 326)
Para Mitchell (1983), Valor “é uma constelação inteira das atitudes, crenças, opiniões, esperanças,
medos, preconceitos, necessidades, desejos e aspirações de uma pessoa que, considerados juntos, governam a
forma dela se comportar. O grupo de valores interiores de uma pessoa (...) encontra expressão holística no
Estilo de Vida.” (p. vii)
Sheth, Mittal e Newman (2001) esclarecem que “os valores terminais são os objetivos que buscamos
na vida (por exemplo, paz e felicidade), ao passo que os valores instrumentais são os meios ou padrões
comportamentais pelos quais buscamos esses valores (por exemplo, honestidade).” (p. 344)
Vinson, Scott e Lamont (1977) afirmam que valores são elementos cognitivos que estimulam
motivação para resposta comportamental. Eles complementam afirmando que valores são culturalmente e
socialmente aprendidos.
Segundo Pitts (1981), valores são geralmente definidos como crenças abstratas localizadas dentro do
sistema de crenças de uma pessoa. Valores são vistos como sendo a base da atitude e, conseqüentemente, do
comportamento.
O autor coloca, ainda, que valores individuais podem ser vistos como produtos da cultura na qual o indivíduo
está exposto e que há evidências do impacto da sociedade na formação do valor.
Segundo Schwartz, 1992, “um valor é o tipo de meta ou preocupação motivacional que ele
expressa.” (p.4)
Gunter e Furnham (1992) colocam valores como crenças generalizadas ou expectativas sobre o
comportamento. Eles afirmam que valores são importantes determinantes de estilo de vida e são mais amplos
que atitudes ou os tipos de variáveis contidas em medidas AIO.
Segundo McCarty e Shrum (1993), valores foram definidos como crenças relacionadas, de
preferência, a estados finais de existência e modos de conduta. “Já foi sustentado que valores servem para
guiar ações, atitudes e julgamentos.” (p. 77) (grifo da autora)
Os autores também afirmam que “Rokeach (1973), sugeria que valores tinham uma relação direta
com demografia; ele apresentou evidências mostrando relações entre valores e variáveis demográficas como
raça, renda e educação.” (p. 78) (grifo da autora)
Wells (1974) comenta que “valores e personalidade são refletidos em AIO” (Atividades, Interesses
e Opiniões) (p. 108)
Zetterberg (1998) afirma que valores são as prioridades dos consumidores em suas vidas. Eles são
mais amplos que atitudes e opiniões; são mais consistentes que opiniões e mais duradouros que atitudes.
Valores são prioridades generalizadas, relativamente duradouras e consistentes de como elas querem viver.
Schwartz e Bilsky (1987) sintetizam o conceito de valores: “(a) são conceitos ou crenças, (b)
pertencem a estados finais ou comportamentos desejáveis, (c) transcendem situações específicas, (d) guiam a
seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos e (e) são ordenados por sua importância relativa.”
(p.551) (grifo da autora)
Durgee, O’Connor e Veryzer (1996) afirmam que os sociólogos sentem que valores causam impactos
nas atitudes, o que, conseqüentemente, causa impacto no comportamento. (p. 90)
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12. ANEXOS
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIOS DE CLASSE SOCIAL

Fonte: ESTUDOS MARPLAN, XLII, Edição 2000, XLII Estudos Marplan, São Paulo: Marplan, 2000. p. 23
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Fonte: ESTUDOS MARPLAN, XLII, Edição 2000, XLII Estudos Marplan, São Paulo: Marplan, 2000. p. 24
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ANEXO 2
ESCALA AIO

Fonte: Wells e Tigert, 1971:35
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ANEXO 3
ESCALA AIO usada na Índia

Fonte: Shuglu e Sarkar, 1995:124
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ANEXO 4
QUESTIONÁRIO PRA EMPRESAS DE BENS DE CONSUMO OU SERVIÇOS
(USADO, POSTERIORMENTE, COMO ROTEIRO)

1) A sua empresa trabalha com algum tipo de segmentação?
( ) não - PULAR PARA 4 ( ) sim. Qual?
2) Existe a necessidade de algum estudo específico (dados primários), diferenciado para a realização de
segmentação pela empresa ?
( ) não ( ) sim. Que tipo?
3) A empresa utiliza dados secundários para a realização de segmentação?
( ) não ( ) sim. Quais fontes? (IBGE, SEBRAE etc.)
4) Você tem algum conhecimento sobre segmentação psicográfica?
( ) não 1) FALAR OS OUTROS NOMES (MAPEAMENTO DE PERFIL, CLUSTERIZAÇÃO) E CONTINUAR
PARA

2) FALAR UM POUCO DA SEGMENTAÇÃO E PULAR PARA 16 OU
3) PERGUNTAR SOBRE ALGUÉM DA EMPRESA QUE TENHA
FALAR COM ESSA PESSOA E REINICIAR O QUESTIONÁRIO

- CASO HAJA ALGUÉM PEDIR

( ) sim
5) Poderia me falar um pouco da sua idéia geral sobre este tipo de segmentação? Como você definiria
segmentação psicográfica?
6) Conhece algum estudo “pronto” de segmentação psicográfica? Um estudo psicográfico geral para toda a
população (e não específico para um produto ou empresa)?
( ) não - PULAR PARA 11
( ) sim Qual/ Quais?________________________
7) Se sim, acha esse(s) estudo(s) adequado(s), o (repetir nomes)_______?
( ) não
por quê?
( ) sim
8) Utiliza ou já utilizou esse(s) estudo(s) citado(s) acima (repetir nomes)_______?
( ) não
( ) sim
Qual e quando?______________________________
9) Por que utiliza ou não utiliza esses estudos/modelos? (ou utilizava) - ficar atenta para dicas de
funcionalidade, limitações etc.
10) Você acha que este estudo (repetir nome) _______ contribui para as tomadas de decisões de marketing?
( ) não
por quê? ______________________________________________________
( ) sim
por quê? Dê exemplos__________________________
11) Quais desses estudos psicográficos você conhece ou já ouviu falar?
( )c ( )o 1. AIO (Atitudes, Interesses e Opiniões)
( )c ( )o 2. Rokeach Survey - Milton Rokeach
( )c ( )o 3. LOV (List of Values) - Lynn Kahle
( )c ( )o 4. VALS (Values and Lifestyle) - SRI
( )c ( )o 5. VALS 2 - SRI
( )c ( )o 6. 4 C’s (Cross Cultural Consumer Characterization) - Young & Rubicam
( )c ( )o 7. Global Scan - Backer Spielvogel Bates
( )c ( )o 8. New Wave - Olgivy & Matter
( )c ( )o 9. Lifestyles Study - DDB Needham
( )c ( )o 10. Yankelovich Monitor - Yankelovich (agência)
( )c ( )o 11. Outros - quais________________________________________________
c – conhece o – ouviu falar
SE NÃO CONHECE VALS OU VALS2 PULAR PARA A 16
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12) Para quem conhece o sistema VALS e/ou VALS 2. Acha-o adequado?
( ) não
por quê?
( ) sim
13) Utiliza ou já utilizou o sistema VALS?
( ) não
( ) sim
Quando?__________________________________
14) Por que utiliza ou não utiliza? (ou utilizava) - ficar atenta para dicas de funcionalidade, limitações etc.
15) Você acha que o VALS contribui para as tomadas de decisões de marketing?
( ) não
por quê?
( ) sim
*16) PARA QUEM NÃO CONHECE VALS - VALS 2 é um estudo de segmentação psicográfica
americano que divide a população dos Estados Unidos em 8 grupos (lutadores, crédulos, batalhadores,
criadores, satisfeitos, realizadores, experimentadores e modernizadores)
16) Você conhece algum estudo/sistema semelhante ao VALS (ou outros) só que nacional?
( ) não
( ) sim Qual?__________________________________________
17) Você acha que deveria existir um estudo/sistema como o VALS só que brasileiro?
( ) não
por quê?
( ) sim
18) Tem alguma sugestão de como deveria ser esse estudo/sistema geral tipo o VALS só que brasileiro?
19) Você compraria um estudo brasileiro tipo VALS? Quanto pagaria?
20) Você compra ou já comprou alguma pesquisa psicográfica pronta?
( ) não
( ) sim
Qual e quando?________________________________
Para que?_____________________________________
Ajudou de alguma forma? qual?___________________
21) Você contrata ou contratou alguma empresa de pesquisa para realizar um estudo psicográfico
especialmente para sua empresa?
( ) não - PULAR PARA 23
( ) sim
Que freqüência?_____________________
22) Se sim, ficou satisfeito(a) com o resultado?
( ) não
por quê?
( ) sim
23) O resultado da pesquisa contribuiu para as tomadas de decisões de marketing?
( ) não
( ) sim Como?________________________________________________
24) Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens/limitações da segmentação psicográfica?
Vantagens
Desvantagens
25) O que é melhor, realizar um estudo de segmentação geral ou específico para um produto/problema? Quais
as vantagens e desvantagens de cada um deles?
vantagens
desvantagens
26) Você acha que há diferença de conhecimento sobre segmentação psicográfica entre pessoal de marketing
e pesquisa? Quais diferenças? Por quê?
cont. Questionário/Roteiro Empresas de Bens de Consumo ou Serviço.
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ANEXO 5
QUESTIONÁRIO PRA INSTITUTOS DE PESQUISA
(USADO, POSTERIORMENTE, COMO ROTEIRO)

1) Vocês realizam pesquisas de caráter psicográfico? Se não, falar que é sobre perfil do consumidor com
relação a estilo de vida, valores, opiniões e perguntar novamente. Se não, pular para 7.
( ) não. Por quê?
( ) não puramente, mas misturado. De que forma?
( ) sim que tipo de pesquisa?
( ) Geral
( ) Específico
2) Com relação à solicitação de pesquisa psicográfica pelas empresas, você acha que há:
( )
muitíssima
procura

( )
muita procura

( )
média procura

( )
pouca procura

( )
pouquíssima
procura

( )
nenhuma
procura

3) Das pesquisas solicitadas, qual porcentagem refere-se à segmentação psicográfica ou perfil psicográfico?
4) Quais as razões que costumam levar uma empresa a solicitar pesquisas de caráter psicográfico? (objetivos
da empresa, definir tema de produto, campanha, mudança do produto, segmentação etc)
5) A empresa solicitante da pesquisa psicográfica sugere alguma metodologia para a realização da mesma?
( ) não

( ) sim

Qual?__________________________________

6) Vocês costumam adotar alguma metodologia em especial para este tipo de pesquisa? (Ver variáveis
atitudinais e comportamentais. Exemplos de metodologia e questões)
( ) não

( ) sim Qual?__(ver nomes)_________________________________

7) Você tem algum conhecimento sobre segmentação psicográfica ?
( ) não PULAR PARA 15

( ) sim

8) Poderia me falar um pouco da sua idéia geral sobre este tipo de segmentação? Definição.
9) Vocês realizam pesquisa especificamente para segmentação psicográfica?
( ) não

( ) sim

10) Conhece algum estudo “pronto” de segmentação psicográfica? Um estudo psicográfico geral para toda a
população (e não específico para um produto ou empresa)?
( ) não PULAR PARA 13

( ) sim Qual/ Quais?____________________

11) Se sim, acha esse(s) estudo(s) adequado(s), o (repetir nomes)_______?
( ) não
por quê?
( ) sim
12) Você acha que os estudos gerais, “prontos”, contribuem para as tomadas de decisões de marketing?
( ) não
por quê? ______________________________________________________
( ) sim

por quê? Dê exemplos_________________________________________________
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13) Quais desses estudos psicográficos você conhece ou já ouviu falar?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)o 1. AIO (Atitudes, Interesses e Opiniões)
)o 2. Rokeach Survey - Milton Rokeach
)o 3. LOV (List of Values) - Lynn Kahle
)o 4. VALS (Values and Lifestyle) - SRI
)o 5. VALS 2 - SRI
)o 6. 4 C’s (Cross Cultural Consumer Characterization) - Young & Rubicam
)o 7. Global Scan - Backer Spielvogel Bates
)o 8. New Wave - Olgivy & Matter
)o 9. Lifestyles Study - DDB Needham
)o 10. Yankelovich Monitor - Yankelovich (agência)
)o 11. Outros - quais________________________________________________

c – conhece o – ouviu falar
SE NÃO CONHECER NENHUM PULAR PARA 15
14) Para quem conhece o sistema VALS e/ou VALS 2 . Acha o sistema adequado?
( ) não
por quê?
( ) sim
*15) PARA QUEM NÃO CONHECE VALS - VALS 2 é um estudo de segmentação psicográfica
americano que divide a população dos Estados Unidos em 8 grupos (lutadores, crédulos, batalhadores,
criadores, satisfeitos, realizadores, experimentadores e modernizadores)
15) Você conhece algum estudo/sistema semelhante ao VALS (ou outro) só que nacional?
( ) não

( ) sim

Qual?__________________________________________

16) Você acha que deveria existir um estudo/sistema como o VALS só que brasileiro?
( ) não
por quê?
( ) sim
17) Você tem alguma sugestão de como deveria ser esse estudo/sistema geral tipo o VALS só que brasileiro?
18) Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens da segmentação psicográfica geral e específica?
19) Você acha que características demográficas devem estar dentro da segmentação psicográfica ou deve-se
cruzar depois? (características demográficas devem ser consideradas variáveis para a determinação do
segmento ou devem ser analisadas em separado, depois?)
20) Que tipos de empresas contratam pesquisa psicográfica? Em que proporção?
porte (peq. média, grande), procedência (nacionais, multinacionais) e tipos / ramo de atividade (serviços:
bancos, telecomunicações, internet - bens de consumo : alimentos, automóveis, roupas, bebidas, higiene etc.) Ver quais são as grandes “campeãs” na contratação de psicográfica

cont. Questionário/Roteiro Institutos de Pesquisa.
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ANEXO 6
QUESTIONÁRIO PRA AGÊNCIAS DE PROPAGANDA
(USADO, POSTERIORMENTE, COMO ROTEIRO)

1) Quando um cliente necessita de uma pesquisa ela é realizada
( ) pela própria agência
( ) por um empresa de pesquisa especializada
( ) ou em parceria entre a agência e a empresa de pesquisa
2) Você tem algum conhecimento sobre segmentação psicográfica ?
( ) não ( ) sim
3) Se sim, poderia me falar um pouco da sua idéia geral sobre este tipo de segmentação?
4) Com relação à realização de pesquisas de caráter psicográfico, você diria que:
( ) As pesquisas são realizadas pela própria agência
( ) As pesquisas são realizadas pela agência em parceria com empresas de pesquisa
( ) A agência não realiza pesquisas psicográficas. Ela indica empresas de pesquisa, mas não se
envolve no projeto - PULAR PARA 10
5) A empresa solicitante da pesquisa psicográfica sugere alguma metodologia para a realização da mesma?
( ) não
( ) sim Qual?__________________________________
6) Vocês costumam adotar alguma metodologia em especial para este tipo de pesquisa? (Ver variáveis
atitudinais e comportamentais. Exemplos de metodologia e questões)
( ) não
( ) sim Qual?__(ver nomes)_________________________________
7) Com relação à solicitação de pesquisa psicográfica pelas empresas, você acha que há:
( )
( )
( )
( )
( )
muitíssima
muita procura
média procura
pouca procura
pouquíssima
procura
procura

( )
nenhuma
procura

8) Das pesquisas solicitadas, qual porcentagem refere-se à segmentação psicográfica ou perfil psicográfico?
9) Quais as razões que costumam levar uma empresa a solicitar pesquisas de caráter psicográfico? (objetivos
da empresa, definir tema de produto, campanha, mudança do produto, segmentação etc)
10) Vocês realizam pesquisa especificamente para segmentação psicográfica?
( ) não
( ) sim
11) Conhece algum estudo “pronto” de segmentação psicográfica? Um estudo psicográfico geral para toda a
população (e não específico para um produto ou empresa)?
( ) não PULAR PARA 16
( ) sim Qual/ Quais?______________________
12) Se sim, acha esse(s) estudo(s) adequado(s), o (repetir nomes)_______?
( ) não
por quê?
( ) sim
13) Utiliza ou já utilizou esse(s) estudo(s) citado(s) acima (repetir nomes)_______?
( ) não
( ) sim
Qual e quando?______________________________
14) Por que utiliza ou não utiliza esses estudos/modelos? (ou utilizava) - ficar atenta para dicas de
funcionalidade, limitações etc.
15) Você acha que estudos gerais, “prontos” contribuem para as tomadas de decisões de marketing?
( ) não
por quê? ______________________________________________________
( ) sim

por quê? Dê exemplos_______________________________________________
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16) Quais desses estudos psicográficos você conhece ou já ouviu falar?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c
)c

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)o 1. AIO (Atitudes, Interesses e Opiniões)
)o 2. Rokeach Survey - Milton Rokeach
)o 3. LOV (List of Values) - Lynn Kahle
)o 4. VALS (Values and Lifestyle) - SRI
)o 5. VALS 2 - SRI
)o 6. 4 C’s (Cross Cultural Consumer Characterization) - Young & Rubicam
)o 7. Global Scan - Backer Spielvogel Bates
)o 8. New Wave - Olgivy & Matter
)o 9. Lifestyles Study - DDB Needham
)o 10. Yankelovich Monitor - Yankelovich (agência)
)o 11. Outros - quais________________________________________________

c – conhece o – ouviu falar
SE NÃO CONHECER NENHUM PULAR PARA 22
17) Qual desses estudos a agência utiliza ou já utilizou?
18) Para quem conhece o sistema VALS e/ou VALS 2 . Acha o sistema adequado?
( ) não
por quê?
( ) sim
19) Em algum momento você utilizou o sistema VALS? ficar atenta para dicas de funcionalidade, limitações.
( ) não. Por quê?_______________________________
( ) sim. Quando?___________________
Por quê?_______________________
*20) PARA QUEM NÃO CONHECE VALS - VALS 2 é um estudo de segmentação psicográfica
americano que divide a população dos Estados Unidos em 8 grupos (lutadores, crédulos, batalhadores,
criadores, satisfeitos, realizadores, experimentadores e modernizadores)
20) Você conhece algum estudo/sistema semelhante ao VALS (ou outros) só que nacional?
( ) não
( ) sim Qual?__________________________________________
21) Você acha que deveria existir um estudo/sistema como o VALS só que brasileiro?
( ) não
por quê?
( ) sim
22) Você tem alguma sugestão de como deveria ser um sistema geral tipo o VALS só que brasileiro?
23) Que tipos de empresas contratam pesquisa psicográfica? Em que proporção?
porte (peq. média, grande), procedência (nacionais, multinacionais) e tipos / ramo de atividade (serviços:
bancos, telecomunicações, internet - bens de consumo : alimentos, automóveis, roupas, bebidas, higiene etc.) Ver quais são as grandes “campeãs” na contratação de psicográfica
Se possível:
- Nomes das empresas que já realizaram estudos psicográficos com a agência

cont. Questionário/Roteiro Agências de Propaganda.
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ANEXO 7

EAS – Escala de Atitude diante da Sexualidade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Os homossexuais devem ter o direito de ser o que são.
O uso do sexo leva a doenças venéreas.
Masturbação entre meninos causa impotência.
A sexualidade degrada a pessoa humana.
Muito sexo leva à prostituição
Masturbação entre meninas causa comportamento homossexual (lesbianismo).
No homem, muito sexo antes do casamento favorece a infidelidade.
A virgindade entre moças solteiras deveria ser encorajada.
Doença venérea é típico de prostituta.
A homossexualidade é aceitável no homem.
Os homossexuais são pessoas como quaisquer outras.
Não tem nada de mal em se masturbar.
Não há nada de errado nas relações amorosas entre pessoas do mesmo sexo.
Doença venérea é típico de homossexual.
A masturbação é aceitável para a mulher.
A homossexualidade é aceitável na mulher.
É vergonhoso ser frígida (fria).
A única forma aceitável de relação sexual é entre um homem e uma mulher.
A homossexualidade deve ser considerada como “sem-vergonhice”.
Relações sexuais extraconjugais (fora do casamento) fortalecem o relacionamento conjugal das
pessoas envolvidas.
É válida para as mulheres a cirurgia plástica com a finalidade de mudar o sexo.
É compreensível que na adolescência ocorram alguns atos de homossexualidade.
Relações sexuais extraconjugais são sempre prejudiciais para o casamento.
Felizmente a menopausa é o fim da vida sexual.
Escolher entre ter ou não ter relação sexual antes do casamento deve ficar a critério do casal.
A masturbação é aceitável no homem.
É perfeitamente normal ter desejos por pessoas do mesmo sexo.
É preciso ser criativo na atividade sexual.
Relação sexual extraconjugal é aceitável na mulher.
A gravidez é um transtorno para o marido.
Na impossibilidade de contatos com o sexo oposto, é compreensível a atividade homossexual.
Um homem estéril não consegue ter desejo sexual.
A gravidez é um transtorno para a mulher.
É válida para os homens a cirurgia plástica com a finalidade de mudar o sexo.
A gravidez é indecente e não deveria ser exposta às crianças.
Relação sexual pré-marital (antes do casamento) é um abuso do sexo.
É saudável o alívio de tensão através da masturbação.
Relações sexuais antes do casamento deveriam ser socialmente aceitáveis.
Os homossexuais devem ter o direito de ser o que são.
As mulheres deveriam ter experiência de relação sexual antes do casamento.
As amizades entre jovens do sexo oposto devem ser encorajadas.
Sexo é feio, mas é necessário para a procriação.
Relações sexuais fora do casamento são moralmente indesejáveis.
Pessoas em idade mais avançada não deveriam pensar em sexo.
O ato sexual só é bom até os 60 anos.
O sucesso do ato sexual depende da participação ativa tanto do homem como da mulher.
É vergonhoso constatar-se a esterilidade na mulher.
Relações sexuais extraconjugais são mais aceitáveis para os homens.
Os parceiros devem discutir francamente um com o outro sobre seus sentimentos e problemas
sexuais.
As amizades com o sexo oposto devem ser mais discretas.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Os pais devem impedir a masturbação dos filhos de ambos os sexos.
A gravidez é um transtorno para a vida conjugal.
A gravidez é deselegante.
Se não houvesse sexo, não haveria crime no mundo.
Na mulher, muito sexo antes do casamento favorece a infidelidade.
A esterilidade impossibilita ter prazer nas relações sexuais.
A gravidez é um acontecimento maravilhoso para a vida conjugal.
Antes a homossexualidade do que viver sem sexo.
Nada justifica a masturbação.
É vergonhoso constatar-se esterilidade no homem.
A masturbação é prejudicial à saúde.
Relações extraconjugais mostram que algo está errado no casamento.
Relações sexuais deveriam ocorrer somente entre parceiros casados.
Masturbar-se produz doença venérea.
A homossexualidade deveria ser legalmente proibida.
Sexo só serve para encher o tempo.
Qualquer atividade sexual fora do casamento é condenável.
Masturbação entre meninas causa frigidez.
A gravidez é destoante (não pega bem) em idade mais madura.

Fonte: PASQUALI, Luiz, SOUZA, Miriam S. C., TANIZAKI, Tereza. Escala de Atitude diante da Sexualidade. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, v. 1, n. 2, p.175-194. Maio-agosto, 1985. (p. 189-191)
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