(Re)conhecendo
melhor o cliente
o comportamento e o perfil do
usuário de RioCard no transporte
público do Rio de Janeiro

Contexto
da bonança à borrasca

Ainda ontem éramos o país do futuro
tendo vivido um ciclo virtuoso desde o Plano Real.
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Em meio a transformações
sociais, políticas e
econômicas,
grande parte da população
saiu da pobreza e passou
a integrar o mercado de
consumo, formando uma
nova classe média,
principal protagonista do
crescimento do país.

Mas por quê falamos em nova classe média?
novos protagonistas são atores ativos de seu destino
Principal responsável pela melhora
(entre quem disse que a vida melhorou)

A Nova Classe Média
entende que as

conquistas são fruto
da sua batalha
cotidiana.
Ela olhou pra frente,
acreditou em seu
potencial e chamou para
si a responsabilidade
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Classe média é protagonista do transporte
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Seja de ônibus,
metrô, trem, BRT,
vans ou barca, o uso
de transporte público
nos deslocamentos
diários é parte da
rotina da população.

6 em cada 10
trabalhadores recebem
auxílio transporte

Hoje vivemos momentos de maior incerteza
impotentes face a uma crônica de uma crise autoalimentada
Demanda
em queda

Diante da crise,
o país entrou num
perigoso ciclo vicioso.
Levantando a questão:

quem serão os
protagonistas
neste novo
cenário?

Pessoas
reduzem seu
consumo

Empresas
reduzem
produção

Desemprego
cresce

Mas o protagonista quer manter seu papel
o novo Brasil é formado por pessoas que tomam para si a responsabilidade
A crise está diante de brasileiros:
• mais determinados;
• mais esclarecidos;
• mais conectados;
• mais críticos;
• mais exigentes;
• e que,
desde o 1º sinal de crise,
Eu já passei por tantos sufocos
que isso não seria novidade,
não iria abalar a minha vida.

foram à luta para não
perder suas conquistas.

Protagonistas de um
novo Brasil
perfis que compõem
o Brasil de verdade

O Brasil de verdade ainda é jovem
o jovem é o novo formador de opinião da família brasileira
Hoje
São + de 40 milhões
de jovens de 18-30 anos no país
73%

estudaram
mais que seus pais
55% estão na
classe média

Os jovens estão mais valorizados
no espaço doméstico.
São muito atentos à internet e a
marcas, buscando e introduzindo
opções de entretenimento que
vão além da novela e do futebol.
Eles:
- ensinam os pais a usarem a
internet;
- apresentam produtos e lojas;
- além de contribuírem com o
orçamento doméstico.

O Brasil de verdade é feminino
as mulheres são as grandes articuladoras das relações sociais
Em 10 anos, o % de lares

chefiados por mulheres

mais do que dobrou
As mulheres já representam,
aproximadamente,

50% do montante
da renda do país

As mulheres:
- são mais escolarizadas do que os
homens da mesma classe;
- administram o orçamento doméstico
e decidem a maior parte dos gastos
da família;
- montam e alimentam a principal
ferramenta de sustentação na crise,
as redes de compartilhamento.

O Brasil de verdade funciona em rede
as redes de sustentação são especialmente importantes na crise
O compartilhamento é tanto condição de acesso aos serviços,
como parte do modo de vida local.
As pessoas compartilham não apenas o sinal de TV a cabo e
internet, mas a comida, a conversa, o cartão de crédito, a
experiência, os aprendizados, os sofrimentos, e as lutas diárias
... o cartão RioCard.

A melhor operadora é a
do círculo de amizades

Família, fé e trabalho são valores centrais
família é um valor absoluto
Há completa dedicação ao bem estar
de todos na casa.

Foco na família e nos amigos
Trabalho como alavanca de transformação

Se por um lado o acesso ao consumo
está mais facilitado do que no passado,
por outro, ele ainda não é pleno e exige
alguns sacrifícios em família.

É preciso trabalhar duro para
ter alguma coisa na vida

Batalha para educar os filhos
Sacrifício, esforços e determinação
Relação com a moradia,
bairro e os vizinhos
Decisões a partir de informação,
confiança e opiniões
Solidariedade, fé e religiosidade

Como é este
novo consumidor?
valores novos transbordam para
relações de compra e venda

Consumidores mais maduros e experientes
conflito entre a lógica institucional e a lógica social
EXIGENTE: Seu repertório se ampliou e seu conceito de qualidade se
sofisticou.

ESCOLARIZADO: Com mais acesso ao Ensino Superior, seu nível de
escolaridade cresceu, assim como suas chances de melhor colocação no
mercado de trabalho e de melhores salários.

CONECTADO: Tem a internet cada vez mais incorporada ao seu dia a dia,
especialmente através de dispositivos móveis, e a usa como aliada na busca
por melhores oportunidades de consumo.

INFORMADO: Sabe que tem direitos enquanto consumidor e os faz valer
principalmente através da internet e das redes sociais.

Oposição entre relações de compra e pessoais
conflito entre a lógica institucional e a lógica social
 Impessoalidade

 Solidária

 Frieza

 Envolve emoção

Versus

 Distante do cotidiano

 Linguagem técnica

 Traduz o próprio cotidiano

 Dialoga com as relações

 Dialoga com o indivíduo

 Envolve reciprocidade

 Traz a formalidade do cálculo

 É informal como as relações

Empresas
Estado

Família
Amigos / Vizinhança

$

$

A internet transformou o consumo ...
...e o consumo foi transformado pelos novos internautas
A internet faz parte da vida, a maioria dos
brasileiros tem acesso a ela, seja em casa, no
trabalho ou na rua através de smartphone.
É utilizada para pesquisar o produto,
comparar preços e realizar a própria compra.
Mesmo aqueles menos familiarizados com a
tecnologia são atualizados pelos mais jovens,
que pesquisam e lhes dão orientações
técnicas sobre o que e como comprar.

Marca integra uma lógica maior de consumo
houve uma democratização de categorias de consumo
Priorizam
os
gastos
mais
importantes
e
reduzem
as
despesas
com
os
itens
considerados “supérfluos”.

Se a marca preferida tá cara:

2

Substituem atividades, produtos,
marcas e PDVs caros por outros
mais econômicos.

da mesma marca

3

Preservam o máximo possível o
padrão de qualidade dos itens
considerados mais importantes.

1

1º troca de loja
2º fazem “downgrade” dentro

3º talvez troque de marca
Quando tem que cortar
gastos, sua vida fica mais
sem graça, aí imagina,
além disso, ter que comer
um arroz ruim ... duro e
com areia!

Como falar com este
público?
é preciso despir-se
de pré-noções

O tempo é cada vez mais valorizado, por isso
há demanda crescente por praticidade

Há
uma
tendência
de
valorização da praticidade
diante da percepção de
diminuição de tempo para as
atividades cotidianas.

A possibilidade de carregar o
cartão de transporte via
celular é apontada como um
dos pontos fortes, já que
dispensaria a necessidade de
enfrentar filas nos postos de
recarga – uma das maiores
reclamações dos usuários.

O protagonismo é essencial, então escolhas
são sempre melhores que soluções prontas
O novo consumidor é
cativado quando seus
sonhos e aspirações são
estimulados.
Esse público se inspira com
promessas que possam ser
concretizadas através de
sorte ou empenho

Valorize suas conquistas
Respeite sua
visão de mundo
Dialogue com seus
anseios e valores

Para conquistar uma parte do “bolso” é
necessário mostrar relevância

O produto ou serviço que
mostrar relevância ao
consumidor tende a sair à
frente nesta disputa.

Para conquistar a atenção desse público, a
comunicação deve ser condizente com suas
crenças, seu estilo de vida e sua realidade.
Assim, é indispensável entender os valores
destas pessoas, bem como significado que
esta oferta pode apresentar neste contexto.
Evite situações fantasiosas e distantes do
cotidiano

Consumo é satisfação,
investimento e pertencimento
A linguagem deve ser direta e clara,
porém sem perder o apelo emocional.
Escolher palavras simples,
se necessário explicar as palavras difíceis.

PALAVRAS
CHAVE
Inclusão

Pertencimento
Sair do universo
das restrições

Investimento
Esclarecer pontos que interferiem na experiência de
compra, as dúvidas

Explicitar a compra
é fundamental

podem gerar frustrações.

inteligente (clareza do ganho)

Satisfação das
necessidades

Sensação
imediata de
prazer

Para concluir,
é preciso não perder de vista que

o brasileiro possui
grande capacidade de
recuperação e lembrar que o
novo consumidor não aceita
simplesmente se adaptar ao
momento econômico atual, ela
procura formas de enfrentá-lo.

Embora fale da crise, ainda não se deixa abater:
chama para si a responsabilidade, corre atrás de
pois não quer perder o que conquistou.
As instituições não podem subestimar sua capacidade de sair
da crise: é necessário oferecer condições para que
continue motivado, para manter a economia aquecida.

Quem for parceiro desse consumidor nesse momento tende
a ser seu principal parceiro também quando a crise passar.

... apesar do cenário conturbado,
o brasileiro não só está muito

mais preparado para a crise,
como também, atribui para si a
responsabilidade de vencê-la.
Ainda teremos mais um ano
desafiador, mas também um ano de
oportunidades para as empresas
que se mostrarem parceiras

desse novo consumidor!

