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CENÁRIO

As mudanças no Brasil e o 

risco dos estereótipos1



TÍTULO DO TEXTO CORRIDO

6

É IMPOSSÍVEL ENTENDER O 

COMPORTAMENTO DOS 

BRASILEIROS SEM CONSIDERAR 

A MONTANHA RUSSA DAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS
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ENTRE MEADOS DA DÉCADA 

DE 1990 E O FINAL DA DÉCADA 

DE 2000 DIVERSOS FATORES 

IMPULSIONARAM A 

MOBILIDADE ECONÔMICA

Vetores das transformações do mercado consumidor brasileiro

Plano Real

Controle da Inflação

Programas de 
Transferência de Renda

Crescimento Econômico

Diminuição da Pobreza

Maior Formalização

Queda do Desemprego

Aumento do Salário Mínimo

Plano Real

Controle da Inflação

Programas de 
Transferência de Renda

Crescimento Econômico

Queda do Desemprego

Aumento do Salário Mínimo
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Todos sabem que o Brasil passou por grandes mudanças nas últimas décadas 

% Evolução das Classes Econômicas 

45 
21 

41 

54 

14 
25 

2008 2018

AB

C

DE

+ 11 p.p.

+ 13 p.p

- 24 p.p

• Reunindo pessoas com diferentes histórias de vida

• A ‘’elite’’ passou a ser mais heterogênea

• Aglutinando valores

• Transformando o jeito de pensar e de viver

• E, sobretudo, rompendo velhos paradigmas

Fonte: Instituto Locomotiva a partir da PNAD – IBGE
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Temos hoje na mesma classe econômica diferentes 
pessoas de diferentes visões de mundo, por exemplo:

na classe A “diretores de empresas” e “donos de padaria”

na classe C “operários” e “professores”
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MAS E HOJE?

COMO O BRASILEIRO ESTA 

ENXERGANDO A ATUAL 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 

BRASIL? 
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49

36

10
3 1

Muito atingido

Razoavelmente atingido

Levemente atingido

Não fui atingido

Não sei

77

18

3 11

Sim, uma crise grave

Sim, uma crise razoável

Sim, uma crise leve

Não, o Brasil não está em crise

Não sei

A PERCEPÇÃO DE CRISE GENERALIZADA NÃO SE ALTEROU

% Acredita que o Brasil está em crise % Foi afetada pela crise

97% dos brasileiros 

dizem que o País está 

em crise, e a maioria

diz que foi atingida
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Para além das mudanças no comportamento de

consumo, os brasileiros se viram obrigados a

traçar estratégias para tentar minimizar os efeitos

da crise e equilibrar o orçamento doméstico

96%

% que afirmou ter tentado...

diminuir 

os gastos

83%
aumentar os 

rendimentos
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As empresas que se mostrarem parceiras no momento de dificuldade, tendem a 
ganhar o respeito e a confiança dos brasileiros

Mas...

76%
não conseguem mencionar nenhuma 

empresa que esteja ao seu lado nesse 

momento de crise

88%
afirmam que não se esqueceriam 

das empresas que o ajudassem 

nesse momento de dificuldade



VETORES DE 

TRANSFORMAÇÃO

no comportamento e 

hábitos de consumo2



TÍTULO DO TEXTO CORRIDO

24

Mudança na régua 

de qualidade

PRINCIPAIS VETORES DE TRANSFORMAÇÃO NO COMPORTAMENTO

Democratização 

tecnológica

Empoderamento e 

identidades
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81% dos brasileiros afirmam estar mais atentos 

hoje com a qualidade dos produtos que 

compram do que há 10 anos atrás

74% dos brasileiros acreditam que na próxima 

década terão uma preocupação ainda maior com a 

qualidade do que compram
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Fonte: Instituto Locomotiva a partir do TIC – Domicílios / CETIC -BR

% Evolução do acesso à internet entre 2008 e 2018

39
45 48

53 55 58 61
66 69 73 76

O acesso à internet se expande de modo 

contínuo no Brasil. Hoje, maior parte da

população brasileira já está conectada

*Projeção
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56% dos internautas não 

acessavam a Internet há 10 anos 

68 milhões
de “novos internautas” 

na última década

São... 

**Projeção Instituto Locomotiva a partir da PNAD / Cetic
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A tecnologia 

transformou 

a relação dos 

brasileiros com 

o consumo
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37A internet impactou diferentes esferas da vidas das pessoas, sobretudo a forma como se 
informam e acessam notícias, estudam e escolhem produtos e serviços

13

7

5

5

2

2

3

1

25

25

25

24

26

21

18

10

62

67

71

72

73

77

79

90

A forma de encontrar e manter relacionamentos amorosos

A forma de discutir política

A forma como você se relaciona com seus amigos e parentes

A forma de trabalhar

A sua vida de forma geral

A forma como você escolhe produtos e serviços

A forma de estudar

A forma como você se informa e tem acesso a notícias

Não mudou Nada Mudou um pouco Mudou muito

99%

97%

98%

98%

95%

95%

93%

87%

% que acha 

mudou

% Acha que a internet mudou as seguintes situações

Base: 3.611 casos
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A tecnologia também 

ajudou a transformar 

a relação dos brasileiros 

com eles mesmos
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63% 
dos brasileiros 

concordam que a sua 

personalidade muda 

dependendo da situação 

e das pessoas 

à sua volta

Além dos brasileiros cumprirem papéis diversos, sua personalidade também 

deve ser pensada e representada de maneira plural

82% 
dos brasileiros afirmam 

desempenhar diferentes 

papeis no seu dia-a-dia
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Infelizmente o mercado usa as 

lentes do século 20 para entender 

a sociedade e o consumo do 

século 21
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A FAMÍLIA PERMANECE  UM VALOR CENTRAL PARA OS BRASILEIROS

78% dos brasileiros acreditam que só é 

possível ser feliz constituindo família
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A “FAMÍLIA MARGARINA” REPRESENTA 1/3 DOS BRASILEIROS

10

10

14

15



O DESCOLAMENTO

Da comunicação com o 

consumidor3



OS CONSUMIDORES 

BRASILEIROS NÃO SE 

IDENTIFICAM COM AS 

PROPAGANDAS
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Fonte: Pesquisa Instituto Locomotiva 

Considerou-se o percentual de notas de 0 a 5 para medir a confiança em empresas privadas

101 milhões 
de 

consumidores
não confiam 

nas empresas

No entanto,

Esse número chega a 68%
entre os consumidores 
com mais de 40 anos
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103 milhões de 

consumidores

afirmam que não se identificam com as 

propagandas de TV

Fonte: Pesquisa Instituto Locomotiva 

Brasileiros com 16 anos ou mais

Esse número chega a 71%
entre os consumidores 
com mais de 40 anos
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7 em cada 10 consumidores 

afirmam que propagandas são 

ótimas para ajudar a escolher a 

marca de um produto ou serviço 

para consumir

Fonte: Instituto Locomotiva

As propagandas têm um papel importante no processo de escolha
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Como vimos, esses consumidores passaram por 

transformações importantes nos últimos anos. 

Valorize suas 

conquistas 

Dialogue com seus 

anseios e valores

Respeite sua visão de 

mundo

Assim, para se comunicar com essas 

pessoas é preciso buscar uma 

linguagem que: 

Para se comunicar bem, é preciso despir-se de pré-noções e levar em 
consideração a visão de mundo de cada target
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OBRIGADA!


