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Tendências Sociais na América Latina
O quê está mudando na base de nossa sociedade e 

como isto afetará o consumo nos próximos anos.
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Introdução

Mudança de Padrões de Consumo na América Latina

• Considerável potencial econômico ainda não necessariamente realizado.

• Instabilidade Econômica e Política afetaram bastante a região.

• Dois dos maiores países da região em termos de economia e população são o Brasil e o 
México : Os dois estão passando por momentos de relativa estabilidade econômica e política 
desde o final da década de 90.

• Esta estabilidade têm levado muitos consumidores de todos os níveis sociais a ganhar 
confiança.
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Maiores Tendências Observadas na América 
Latina

Spreading cultural flows Mercados mais maduros

Grande Grande PopulaPopulaççãoão JovemJovem

AumentoAumento do do nnúúmeromero de de EvangEvangéélicoslicos

TecnologiaTecnologia chegachega ààss residênciasresidências
Divergência de Padrões de Saúde e Bem-Estar

AumentoAumento dada ofertaoferta de de crcrééditodito

Tecnologia de Comunicação para Segurança

AumentoAumento do do nnúúmeromero de de mulheresmulheres trabalhadorastrabalhadoras

Mercado Pirata PersistenteSocialização Online

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Fatos
• Grande População Jovem

• Influências Globais no 
mercado local

• Alto Conhecimento de 
Marca

• Teens lideram crescimento 
da Internet

Grande PopulaGrande Populaçção Jovemão Jovem
A grande população jovem da AL é uma geração muito ligada a marcas, 
consumidores atentos às tendências globais.

Oportunidades

Esta é a geração que fará a diferença no futuro.

Criar um relacionamento de marca atualmente com a geração 
jovem pode trazer resultados de longo prazo.

62% abaixo de 
35 anos de idade

70% abaixo de 35 
anos de idade

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Fatos
• Aumento real e crescente 
do número de evangélicos e 
sua influência

• Aumento da Renda

• Aumento da disparidade 
de renda

Mais EvangMais Evangéélicoslicos
Aumento do número de evangélicos trará certa mudança de valores de consumo e 
maior ênfase na cultura de sucesso material.

Oportunidades

Situação similar à dos Estados Unidos, onde a religião influenciou o mercado 
de consumo. O crescimento do número de evangélicos poderá exercer 
influência sobre os padrões de consumo.  

Mudança parcial de valores de comunidade da igreja católica para valores de 
sucesso pessoal. 

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Fatos
• Mais mulheres na força de 
trabalho remunerada

• Crescimento de estilo de 
vida com mais facilidades 
de conveniência

• Redução do número de 
pessoas na família

• Urbanização Crescente

Mulheres TrabalhadorasMulheres Trabalhadoras
Mais mulheres trabalhadoras significa algumas mudanças básicas tais como a 
terceirização do cozinhar e do limpar a casa (Classes A&B). Mas o cuidar das 
crianças continua uma tarefa primária das mães e avós. 

Oportunidades

As necessidades de comunicação dentro da família aumenta à medida que as 
mulheres assumem cada vez mais responsabilidade de trabalho. 

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Fatos
• Aumento da oferta de 
crédito

• Redução no número de 
pessoas na família

• Aumento da Renda familiar

• Privatizações reduziram 
preços e aumentaram 
facilidades de acesso

Tecnologia em CasaTecnologia em Casa
Aumento da renda, redução do número de pessoas na família, e uma 
preocupação com status resultarão em mais dinheiro gasto em tecnologias de 
comunicação. 

Família Mexicana de classe
média.

Oportunidades

A maior preocupação continua sendo a busca da segurança e estabilidade. 

Status é visto como o quão seguro e estável você está. Se há mais dinheiro a 
ser gasto, será gasto em aumento da estabilidade e segurança. 

O uso de dispositivos familiares e individuais de entretenimento vai aumentar. 

“Eu falo com meus 
filhos a hora que 

quiser, e eles 
comigo”.

"Minha esposa paga 
50% das despesas. Eu 

também. Com o 
dinheiro que resta 
cada um faz o que 

quer. “ (Família 
Mexicana)

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Fatos
• Aumento do uso do crédito 
pelo consumidor 

• Aumento da Renda

• Aumento do estilo de vida 
que busca mais conveniência

• Aumento das taxas de 
adoção de tecnologia

Mais Oferta de CrMais Oferta de Crééditodito
O maior crédito ao consumidor vai gradualmente vir a repetir a cultura de crédito 
renovável e fácil do mercado norte-americano. 

Oportunidades

Há uma resistência cultural ao crédito similar à dos Estados Unidos na década 
de 70, mas o crédito continuará a crescer como uma maneira conveniente de 
adquirir produtos. 

O crédito impactará a maneira dos consumidores  fazerem compras e 
estruturarem seus pagamentos. 

Consumidores podem ficar propensos a gastar mais pois o crédito adiciona 
poder de consumo. 

Há uma associação positiva com o dinheiro (acima) e negativa 
com o crédito (abaixo).

Source: LTA Societal Trends Study, 2005
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Bluetooth para as Massas

• Bluetooth hoje é o padrão mais usado para conectividade de 
áudio

• Headsets
• Car Kits

• Mas o Bluetooth está se movendo além da conexão de voz, com 
:

• Transferência de Arquivos
• Impressão de Imagens
• Sincronização de Dados
• Transferência de Informação com car-kits
• Alta Qualiudade no audio streaming
• Video streaming
• Multiplayer gaming
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Bluetooth chegando nas faixas médias e de 
entrada
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Best Voice Winner Mid-range Feature Flagship
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NOKIA CDMA – Renovação Constante do Portifólio
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