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O conteúdo deste documento é fornecido “tal como está” e seus fins são meramente informativos, não devendo ser usado para aconselhamento operacional, de marketing, jurídico, técnico, tributário, financeiro ou outro. A Visa não se responsabiliza 
pelo uso das informações (incluindo erros, omissões, inexatidões ou atemporalidade de qualquer espécie) ou quaisquer suposições ou conclusões extraídas do seu uso.
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Affluent Discovery for Latin America. De La Riva Group, 2018

O consumidor de alto poder aquisitivo evoluiu para o consumidor próspero. Enquanto as famílias de dupla renda 
representam a norma global para esses consumidores, na América Latina o número de pessoas com alto poder 
aquisitivo que moram sozinhas está crescendo rapidamente. A sua necessidade de independência e a mudança 
de valores e interesses sociais exigem uma nova segmentação para o titular do cartão, estabelecida através da 
definição de produto e benefícios exclusivos. 

Vivência experimental
Experiências selecionadas e exclusivas, como 
viagens, são as formas escolhidas pelos 
consumidores de alto poder aquisitivo para 
celebrar seu sucesso

Personalização
A compreensão dos interesses individuais de cada 
cliente facilita o direcionamento das emoções e a 
ultra personalização de produtos e serviços

Velocidade e imediatismo
As expectativas dos clientes estão mudando, 
exigindo produtos e serviços de alta qualidade e 
de maneira instantânea

Devolvendo à sociedade
Os consumidores de alto poder aquisitivo não são 
meros espectadores, eles atuam fazendo doações 
para a comunidade

Mexa-se
O excesso de estímulo exige soluções criativas 
para surpreender e encantar os consumidores

De volta às origens
Os consumidores estão redescobrindo suas raízes 
e essência e estabelecendo uma sintonia com 
suas necessidades emocionais

Redefinição do 
consumidor 

de alto poder 
aquisitivo
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Em 2018, o setor de video games gerou uma 
receita total de US$ 138 bilhões. A América 
Latina representou US$ 5 bilhões, com um 
aumento de 13,5% em relação ao ano anterior 
e 234 milhões de jogadores.¹ O número global 
de espectadores de eSports deve aumentar 
em 50% nos próximos três anos.² As marcas 
globais estão cada vez mais incorporando 
mecanismos de jogos em seus produtos e 
serviços com o objetivo de interagir melhor 
com as gerações mais jovens.

FONTES

1. 2018 Global Games Market Report, NEWZOO.
2. eMarketer, “eSports 2019”
3. Essential Facts about the Computer and Video Game  Industry – Entertainment Software Association 2018
4. Buzzworks 2016
5. Mercator “Gamication in Financial Institutions”, 2018

US$ 1 B

70%

A média de idade de um jogador 
é de 34 anos; aqueles com 18 
anos ou mais representam 70% 
da população de jogadores de 
video games³

O mercado de video games no 
Brasil representa uma receita de 
US$ 1 bilhão¹

Até a atividade física passou a fazer 
parte do universo de games, já que 
um terço dos jovens adultos (18-25) 
ostenta um “wearable”⁴

O impacto dos video games está 
revolucionando a maneira 
como as pessoas aprendem, 
distanciando-se das palavras, 
sentenças e parágrafos para 
visualizar o conteúdo

Instituições financeiras estão 
começando a buscar maneiras 
de incorporar a mecânica dos 
games na forma de promoções e 
multiplicadores de pontos e têm 
visado outras maneiras que podem 
também ser transformadas em 
promoções virtuais⁵

Os video games e            
a mudança no 

comportamento   
do consumidor
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Poucas forças na economia global apresentam um impacto maior do que a crescente classe média. A 
democratização do consumo aconteceu de forma tão rápida que aproximadamente dois terços da população 
mundial farão parte deste grupo até 2030. Esta expansão global da classe média tem um impacto mensurável 
na geografia do consumo.

Entre o momento atual e 2030, as preferências 
de gastos das famílias na América Latina se 
assemelharão muito mais às de seus pares na 
América do Norte e Europa, aumentando sua parcela 
de gastos com despesas como viagem e 
entretenimento, enquanto destinam uma parcela 
menor do orçamento familiar para itens essenciais, 
como alimentação em casa

A tecnologia e o envelhecimento populacional 
são dois fatores importantes que estão 
moldando a paisagem urbana na América Latina. 
Até 2022, a parcela da população ativa diminuirá e o 
número de pessoas com mais de 65 anos começará 
a subir

Até 2030, 75% das famílias na América Latina farão 
parte da classe média. A maior parte do crescimento 
das despesas de consumo ocorrerá em cidades na faixa 
intermediária da globalização

Hoje existem dezenas de milhões a mais de 
consumidores na América Latina, cujo poder de 
compra vai além das suas necessidades básicas. Eles são 
capazes e estão dispostos a comprar o melhor que o 
mundo tem a oferecer

As marcas globais podem ser uma inspiração para 
os consumidores que chegam na classe média. No 
entanto, quando se trata do quanto eles gastam, outros 
fatores além da renda desempenham papel ainda 
maior, como o que estão comprando e onde vivem

75%

Gastos com 
comércio 

global 
impulsionados 

por uma 
classe média 

crescente
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Millennials – principais 
influenciadores 
da economia de 

experiência
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Com os millennials compreendendo um terço da nossa 
população global¹, emissoras de cartão e comerciantes 
estão se esforçando para acompanhar e permanecer 
relevantes para eles. Seus gastos anuais estão se 
distanciando das coisas materiais e se aproximando de 
experiências mais ricas. Esta geração que prefere alugar e 
não comprar, que está adiando alguns eventos da vida se 
comparada às gerações anteriores (formatura, casamento, 
compra do primeiro imóvel e outros), está reestruturando 
os modelos de negócios das marcas e fazendo com que 
invistam mais tempo e recursos na crescente economia 
de experiência.

35%+
Até 2020, os millennials representarão 35% ou mais 
da força de trabalho mundial, enquanto a Geração Z 
representará 24%²

Nos Estados Unidos, eles são atualmente responsáveis 
por cerca de US$ 1.3 trilhões das despesas de consumo 
anuais³

Enquanto alguns países vivem a “millennial mania”, 
pesquisas mostram que na América Latina e no Caribe, 
um mercado de 77 milhões de millennials de baixa 
renda tem passado quase despercebido⁴

A geração dos millennials é a geração mais 
instruída⁵, o que pode estar relacionado com seu bem-
estar e ganhos futuros mais altos⁵

Eles estão 2,5 vezes mais propensos a adotar a 
tecnologia do que outras gerações⁶

Segundo pesquisas, 78% preferem gastar dinheiro 
com experiências como shows, viagens, festas e 
jantando fora em vez de acumular bens materiais⁷

7 em cada 10 millennials experimentam FoMO (Fear 
of Missing Out, ou “medo de ficar de fora”) e suas 
decisões são influenciadas e motivadas por pressão 
social, exclusividade e oportunidades por tempo 
limitado⁸
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Impacto das 
mulheres no 
mercado de 

consumo
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A cada dia, mais mulheres participam do sistema educacional, têm expectativa de vida mais longa, recebem 
salários mais altos, ocupam posições de maior influência nas empresas e controlam a maioria dos gastos 
familiares. À medida que o poder econômico das mulheres continua a aumentar, as empresas precisam evoluir 
para melhor atendê-las tanto como clientes quanto como tomadoras de decisão.

As mulheres devem receber US$ 24 trilhões 
e controlar US$ 43 trilhões das despesas de 
consumo⁴

As mulheres, que controlam 51% da 
riqueza⁵, são as responsáveis pelas tomadas 
de decisões sobre onde e como gastar o 
dinheiro

As mulheres representam 49,6% do total da 
população global e estão se tornando a força 
dominante na economia de consumo¹

Até 2020, a renda das mulheres será maior 
do que a economia da China e dos Estados 
Unidos²

A cada ano, um número maior de mulheres 
instruídas ingressa no mercado de trabalho, 
representando 48,5% da força de trabalho 
mundial³
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Geração Z começando a mudar a economia global

Enquanto os millennials estão em transição para a idade adulta, a Geração Z está crescendo em ritmo acelerado, 
com expectativa de atingir 2,56 bilhões de indivíduos (35%) do total da população até 2020¹. Esta geração é 
definida por seus valores de abertura, liberdade e entusiasmo e está crescendo em um mundo de conectividade, 
rupturas, crescimento lento e escassez de recursos. A idealização da aprendizagem, o consumo de conteúdo e o 
desejo de tratamento personalizado na entrega de produtos e serviços são três temas que podem mudar o jogo 
das empresas que pretendem interagir com eles.  

As mídias sociais, como seria de se esperar, são a força 
vital da Geração Z (80% são usuários)⁴. Eles gastam 
cerca de 10 horas¹ na frente da tela, assistindo 
mais de três horas de vídeo online diariamente, 
de preferência em sites como Snapchat (51%) e 
Instagram (27%)⁴

Entre os indivíduos da Geração Z, 75% estão 
preocupados com a proteção de dados e a 
privacidade na internet, sendo que 80% sentem o 
mesmo na América Latina⁵

A Geração Z está influenciando fortemente as 
decisões de viagem da família. Em média, na 
América Latina, as famílias fazem 4,4 viagens 
por ano, praticamente (70%) viagens domésticas, 
optando por viagens para lugares relaxantes (58%) ou 
visitando a família (46%)⁶

98% dos indivíduos da Geração Z possuem um 
smartphone e 85% deles aprendem sobre novos 
produtos nas mídias sociais¹, principalmente por meio 
de jovens influenciadores contratados pelas marcas 
para monetizar a oportunidade

Eles priorizam mais as “experiências 
recompensadoras” do que “coisas”. O 
comportamento é mais acentuado em regiões com 
altas porcentagens de jovens, como a América Latina 
(65%)²

Nos Estados Unidos, estima-se que a Geração Z tenha 
um poder de gastos direto de US$ 29 bilhões –   
US$ 143 bilhões e um poder de gastos indireto de 
US$ 600 bilhões³
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Desbloqueio do potencial de 
crescimento da economia digital

A economia digital global está transitando em direção à inovação contínua, com foco em uma conectividade 
mais profunda e experiências do usuário mais ricas. Ela está transformando a maneira como os consumidores 
fazem suas compras, pagam suas contas, pedem comida ou planejam suas férias. Atender às demandas dos 
clientes, sua constante necessidade de conectividade e maior dependência tecnológica são alguns dos mais 
recentes desafios que as marcas globais devem superar. Elas precisam se antecipar às constantes mudanças de 
regras e evoluir para transformar a revolução digital em uma vantagem competitiva.

Estudos mostram que gastos com eCommerce 
têm crescido 14% ano após ano. Em 2018, os 
gastos globais com bens de consumo somaram 
US$ 1,78 trilhão⁴

As reservas de viagens e hotéis online 
representaram a maior parcela dos gastos 
globais com eCommerce em 2018, US$750 
bilhões⁴

Atualmente, 31% dos consumidores latino-
americanos fazem compras pela Internet. Esta 
indústria de US$ 1 bilhão está prestes a crescer 
até US$ 27 bilhões, cerca de 30% ano a ano⁵

O carro conectado é a nova revolução 
tecnológica, cujo mercado espera atingir 
US$ 180,30 bilhões até 2022⁶

4,4 bilhões de usuários de internet em todo o 
mundo gastam 6 ½ horas visitando websites. O 
Google continua dominando o ranking dos sites 
mais acessados no mundo¹

1 em cada 10 consumidores em todo o mundo 
usará um wearable até 2022²

A GlobalWebIndex relata que 4 bilhões de pessoas 
em todo o mundo estão consumindo conteúdo 
de vídeo online desde o início de 2019³

4 em cada 10 usuários de Internet usam hoje 
comandos de voz ou pesquisa por voz todos os 
meses³
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Formas de pagamento
A complexidade do transporte público representa a causa 
de muitas reclamações por parte dos consumidores. 
Oferecer uma solução de pagamento adequada tornou-se 
uma questão urgente nos dias de hoje, quando as pessoas 
estão mudando para o transporte público ou para a 
bicicleta como novas formas de mobilidade

Baby Boomers

Geração X

Millennials

Geração Z

CONVENIÊNCIA

82%

79%

74%

62%

84%

82%

76%

67%

SUPERLOTAÇÃOCONFIABILIDADE

72%4

71%4

67%4

55%4

Melhoria do 
deslocamento diário 
e criação de cidades 
mais inteligentes e 

eficientes

De acordo com o relatório Perspectivas da População 
Mundial 2018 da ONU, existem mais de 7,6 bilhões 
de pessoas vivendo no planeta¹ e este número deve 
chegar a 10 bilhões em 2050, com a previsão de que 
68% dos habitantes do mundo viverão em cidades. A 
mobilidade urbana desempenha um papel fundamental 
no deslocamento de pessoas para o trabalho, escola 
e entretenimento e está ligada ao crescimento econômico, 
sustentabilidade ecológica e habitabilidade. Isso significa 
que o futuro sucesso das nossas cidades depende do futuro 
do transporte e da mobilidade. 

Tempo de deslocamento
46% dos consumidores em todo o mundo viram o seu 
tempo de deslocamento aumentar, metade deles sente-
se frustrada com a experiência de usar o transporte 
público⁵

Uso do carro
Enquanto o carro pessoal continua sendo o principal 
meio de transporte para deslocamento na cidade (60%) 
e viagens pessoais (61%)⁴

Apenas 42% dos entrevistados da Geração Z usam o 
carro para ir para o trabalho, escola ou universidade, ou 
ainda para viagens pessoais

Os aspectos mais detestados de dirigir são: tentar 
encontrar uma vaga para estacionar, o custo do 
estacionamento e o risco de levar uma multa

Uso do transporte público
Os passageiros escolhem o tipo de transporte com base 
em três fatores: conveniência, confiabilidade e 
superlotação
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Sobre a Visa

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, 
permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros em todo o 
mundo, e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O incansável enfoque da empresa em inovação é um catalisador para o rápido 
crescimento do comércio conectado a qualquer dispositivo, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a 
Visa segue aplicando sua marca, seus produtos, suas pessoas, sua rede e sua relevância para remodelar o futuro do comércio.

Se quiser saber como a exploração destes 

segmentos pode trazer um impacto positivo 

aos seus negócios, a Visa pode ajudá-lo a:

Compreender as preferências de 

consumo do seu cliente

Aprimorar os resultados das suas 
campanhas de marketing

Identificar oportunidades para atender 
os segmentos

Aumentar a lealdade do cliente
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